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FÖRORD 

Föreliggande häfte av SVERIGES KYRKOR, UPPLAND, omfattar kyrkorna i 
Bro härad. Det är det första, som behandlar kyrkor inom Uppsala län. Det skall 
närmast följas av beskrivningen över kyrkorna inom Håbo och Trögds härader. 

Undersökning och beskrivning av kyrkorna i Bro härad påbörjades 1951 av pro
fessor ARMIN TuuLsE med biträde av fil. lie. Åirn NISBETH. I samband med slutredi
geringen kompletterades beskrivningen våren 1955, varvid prof. Tuulse assisterades av 
fil. kand. GUNNAR LINDQVIST. 

Under arbetets gång ha vi haft förmånen av ett värdefullt bistånd av ett flertal 
specialister inom olika områden. Sålunda hava fil. dr ARON ANDERSSON, fil. lie. RuNE 
NORBERG och docenten MONICA RYDBECK rådfrågats om medeltida träskulptur, den 
förstnämnde även om kyrkliga silverföremål. Fil. lie. AGNES GEIJER har lämnat värde
fulla uppgifter om textilier, liksom ingeniör ALE. LöFGREN om tennföremål. Rörande 
orglar och kyrkklockor har fil. kand. pastor L. M. HoLMBÄCK lämnat uppgifter. Dess
utom ha följande forskare på olika sätt främjat arbetet genom råd och upplysningar: 
professor BENGT HILDEBRAND (personhistoria), fil. dr HANS GILLINGSTAM (personhi
storia och heraldik), professor H. PLEIJEL (kyrkl. inskrifter), statsheraldikern G. ScHEF
FER (heraldik), docenten ADOLF ScHÖCK (historia), fil. dr ToNI ScHMID (inskrifter) och 
teol. dr M. ÅMARK (kyrkklockor och inskrifter). 

Det bör även med tacksamhet omnämnas, att viktiga uppgifter lämnats av kyrko
värden SVEN BECKMAN (Stockholms-Näs) och av kyrkoherden ALBERT JoHNSSON 
(Bro och Låssa), som ställt en nyligen utarbetad inventarieförteckning till vårt för
fogande. 

Det skulle vara otacksamt att icke här också erinra om den hjälp och det intresse, 
som visats oss och våra medarbetare av alla församlingars prästerskap, kyrkovär
dar, kantorer och kyrkobetjäning. För allt detta liksom för den vänliga gästfrihet, 
som utövats mot oss under våra arbetsbesök i kyrkorna, få vi uttala ett vördsamt tack. 

Stockholm i januari 1956. 

SIGURD CuRMAN JoHNNY RoosvAL 



FÖRKORTNINGAR ANVÄNDA I DETTA HÄFTE 

övriga förekommande förkortningar i överensstämmelse med förkortningsregistret i 

Nordisk Familjebok, 3:e uppi. 

AFRITNINGAR = Afritningar af Kyrkor och Kyrko-vapen i Upland. Ms i KB, sign. F. I. 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 Kyrkovapen i Uppland 1676- 1685, Sthlm 1917. 

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

AscHANEus, Vapenbok = Martin Aschaneus, Vapenbok, ms frän omkr. 1630 i RA med signum 
Genealogica 63. 

ATA = Antikvariskt-topografiska arkivet i VHAA, Sthlm. 
G. BoETHJUS = Gerda Boethius, De tegelornerade grästenskyrkorna i norra Sveal::md. Ale avh. Sthlm 

1921. 
BST = K. Byggnadsstyrelsens arkiv, Sthlm. 
dep. = deponerad, deposition. 
Domkap. = Uppsala domkapitel och dess arkiv. 
ED hand!. = Ecklesiastikdepartementets handlingar i RA. 
GRAU = Olof Grau, Hushälds anmärkningar under resan igenom Upsala och Stockholms län är 1748. 

Tillika med socknekyrkior uti Upsala och Stockholms läner, Aftecknade wid deras fö rbiresa är 
1748. Utg. av Sven T. Kjellberg. UFT 8: bil. 1. 1919. 

HERDAMINNE = Upsala ärkestifts herdaminne 1-3. Upsala 1842- 45; 4, 1893. 
lHRFORS = 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 1- 11, Sthlm 1871-1889. 
LST = K. Lantmäteristyrelsens arkiv, Sthlm. 
LÖFGREN = A. Löfgren, Det svenska kanngjutarehantverkets historia. Del 1, bd 1-3, Sthlm 

1925-50. 
ms = manuskript. 
NoRDIN = Nordinska samlingen, ms i UB. 
PERINGSKIÖLD = se PER. MoN. 
PER. MoN. I - X = J. Peringskiöld, Monumenta Sueo-gothorum antiqua et reeentia I - X. Ms i KB. 
PROT. = protokoll. 
RA = Riksarkivet, Sthlm. 
RABEN = Hans Raben, Träskulptur och snickarkonst Uppsverige under renässans och barock, 

Sthlm 1934. 
RÄK. räkenskaper. 
SBL = Svenskt Biografiskt Lexikon, Sthlm 1918-. 



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. 
sn = socken. 
ST. PROT. = sockenstämmoprotokoll. 
SvK = Sveriges Kyrkor, konsthistoriskt inventarium, utg. av S. Curman och J. Roosval 1912- . 
Sv. RuNINSKR. VI = Sveriges runinskrifter utg. av VHAA, bd 6, Upplands runinskrifter I, granskade 

och tolkade av E. Wessen och Sven B. F. Jansson, Sthlm 1940- 43. 
THAM = Wilh. Tham, Beskrifning öfver Stockholms län, Sthlm 1850. 
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 Uppsala 1918. 
VHAA = K. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien, Sthlm. 
vis. = visitation. 
ÖIÄ = överintendents Ämbetet (efter 1918 BST), Sthlm. 

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 en!. UPMARK. 
Tennstämplar tyda en!. LöFGREN. 
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Fig. 1. Bro kyrka från SV. T . v. Sparreska gravkoret. Foto A. Tuulse 1951. 

D ie Kirche zu B ro von SW, links Grabchor Sparre. Bro Church from S."W. Left: buria l chapel of Sparre 
family. 

BRO l(YRl(A 
UPPLAND, UPPSALA LÄN, BRO HÄRAD, UPPSALA ÄRKESTIFT, 

HÅBO KONTRAKT 
Beskrivningen avslutad i april 1955 

TRY CKTA K;\LL OR : AFRITNINGAR, PI. 44, 74(kyrkan1684). - GRAU, s. 43 (ext. fr. S). - KLI1'G
SPOR 3, s. 19 f. - THAM, s. 101 f. - Stockholms Dagblad 6/12 1914 (kyrkans restaur.). 

HANDSK R. K.ii.LLOR OCH AVB.-SAML.: KB: ASCHANEUS, Investigat. Antiquitat., F .b.12 (om kyrkans 
namn); HADORPHS »annota tionsbook< (opaginerad , tidigare inbunden i PER. l\foN. III). - ATA : INv. 
1829; hand!. rör. kyrkans senaste restaureringar samt renovering av inventarierna. - BST: •Ritning 
(till n)ytt Orgelwerk för Bro Kyrka », daterad 1856, laverad tuschritn. på papper; rest aureringsritningar 
(plan, sektioner mot N, V och ö samt alla fasader, bänkdetaljer) av ark. LEWERENTZ & STUBELIUS 
1913; förslag till uppvärmning 1913; fä rgskiss till m ålning i koret, akvarell av FILIP MÅNSSON 1914 ; 
förslag till el. uppvärmning 1943; ritning till skåp i sakristian av ark. SVEN A. SöDERHOLM 1943; plan 
till el. uppvärmning 1947. - UB : NORDIN fol. 39:5, Upbörd 15311• 

K YRKANS ARKIVALIER (i ULA) : R.ii.K. 1669- 1861 (räk. från 1770-talet innehålla uppgifter om 
ky rkans ombyggnad m. m.), ST.PROT. 1669- 1871, VIS. PROT. 1689, 1785, 1790, 1840-1884, INV. från 
1674, särskilt detaljerade INV. från 1674, 1713, 1767 och 1790. 

1 Från Bro lämnades •K lockan mitt a1inan kopar• jämte pengar. 



4 BRO HÄRAD 

l/TUAfJONSP!AN 

-1 

'° ~ 60 71111 
""""i=l=±=±=±o=l=± 

Fig. 2. Kyrkogårdsplan, 1 : 3 000. Uppm. 1950. Fig. 3. Bro kyrka 1684, konceptteckning i AFRIT
NINGAR.Grundriss des Kirchhofs. Plan of churchyard. 

Die Kirche zu Bro 1684. Bro Church in 1684. A 
Skizze. sketch. 

Parochia bro nämnes 1294, år 1305 fick kyrkan en donation (SD nr 1103 och nr 1454). B ro cum annexa 
( = Låssa) räknas 1314 till B rohundaeri (SD nr 1946). En Mathias curatus i Bro omtalas 1359. Av in
skriften på en runst en (s. 39) framgår, att stenen varit rest invid en bro, förmodligen samma bro, efter 
vilken socknen har fått sitt namn. Mellan Skälsta och Härnevi i N och Bro kyrka och Husby i S utbreda 
sig låglänta, i äldre tider sanka marker. Ett vattendrag, numera endast ett större dike, rinner S ut till 
Mälaren. En bro i forntida mening, d. v. s. en vägbank av st en och annat fastare material, har troligen 
här förmedlat förbind elsen. 

Följande i texten omnämnda gårdar och byar ligga i Bro socken: Brogård, Husby, Kocktorp, Lejondal 
och Skälsta. 

KYRKOGÅRD OCH KLOCKSTAPEL 

Kyrkogård e n (fig. 2) består av en äldre del kring kyrkan samt utvidgningar i S 
och V. Av dessa utvidgningar genomfördes den första i samband med en stor kyrko
reparation under åren 1779- 80; andra gången utvidgades kyrkogården åt V under 
1880-talet. Kyrkogårdens tidigare gräns åt V markeras av gamla träd på V partiets 
mellersta del. 

Bogårdsmure n är lagd av vald och kluven gråsten utom S delen och Ö murens N 
del, där sprängsten använts. Tidigast omtalas muren kring kyrkogården 1669 (sT. PROT.), 
då det beslöts, att var och en skulle bygga sin andel. 1680 (RÄK). rappades muren och 
täcktes med tak av bräder. Murens utseende efter dessa arbeten framgår av GRAUS teck
ning 17 48 (fig. 11). I samband med den omnämnda utvidgningen 1779- 80 omlades 
muren helt. En större reparation av bogårdsmuren ägde rum även 1843. - Kring kyrko
gården växa gamla lindar och lönnar. Plantering i större skala av kyrkogården omtalas 
första gången 1766 och ägde rum under trädgårdsmästaren Lars Lindgrens inseende. 
Vid en planering av kyrkogården 1881 lär man ha tagit flera hundra lass jord från en 
tidigare befintlig ättehög invid kyrkan. 
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Fig. 4. Sparreska gravkore t från V. Foto A. Tuulse 1951. 

Grabchor dcr l'arnilie Sparre, von \V. Burial chapel of Sparrc fa rnily, from \V. 

Ingången i V med granitstolpar och järngrindar anordnades i samband med kyrko STIG

LUCKORgårdens utvidgning åt V under 1880-talet. - Två stigluckor ha tidigare funnits på 
V och N sidorna, avbildade på GRAUS teckning från 1748 (tig. 11). Av dessa nämnes den 
N stigluckan tidigast 1675, den V lagades 1711- 13. Under åren 1741-44 murades 
den V - eller stora - stigluckan helt på nytt. Flera reparationer även under 1800
talets förra hälft. 1859 (RÄK.) ersattes stigluckorna med järngrindar. 

År 1711 (sT. PROT.) överlades om ny begravningsplats för i pesten avlidna. Slutligen 
beslöts att »straxt gräfa dem neder afsides där de bo)>. 

Ett gravkor (tig. 1, 4) för greve Erik Josias Filip Sparre (t 1886, s. 47) ligger i GRAVKOR 

kyrkogårdens SV hörn. Sockel av huggna granitkvadrar, väggar av putsat t egel. Stuck
dekorationer. Tak av svartmålad järnplåt. Byggt efter greve Sparres död 1886 enligt 
ritningar av arkitekt Herman Holmgren1 som vid samma tid även uppgjorde ritningar 
till Brogårds nuvarande huvudbyggnad, färdig 1888. 

HERMAN HoLMGREN, f. 1842, t 1914, arkitekt. Har utfört ritningar till bl. a. Uppsala univ.-byggnad 
(1878-87), landshövdingsresiclenset i Jönköping, landsstatshusen i Falun och Luleå och clövstumssko
lorna i Härnösand, Gävle och Växjö. Var 1897- 1907 intendent i ÖIÄ för Kronans hus i Stockholm. 

i 
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Fig. 	5. Klockstapeln frå n SV. Foto A. Tuulse 1951. 

Glockenturm von S\oV. Bell tower from S.W. 

KLocKsTAPEL En klockstap e l (fig. 5) ligger några hundram NV om kyrkan. Den är brädfodrad, 
svarttjärad och avslutad med en spåntäckt, karnissvängd huv. Årtalet 1731 på vind
flöj eln syftar på stapelns tillkomstid. Enligt RÄK. voro byggnadsarbet ena avslutade först 
1735. Friherre Gustaf Funck till Brogård (s. 47) skänkte spån och allt järn till bygget. 
Ursprungligen var stapelns konstruktion öppen, såsom synes på GRAUS t eckning från 
1748. Endast övre delen, den s. k. »klockstapelskorge1rn (RÄK.) var brädfordrad. År 1851 
beslöts brädfodringen, som verkställdes några år senare. Dessförinnan hade stapeln 
flera gånger reparerats och förstärkts, grundligast 1837 under byggmästaren J äderlunds 
ledning. Även efter brädfodringen ha flera reparationer ägt rum. - En äldre stapel av 
obekant utseende byggdes 1673, försågs 1677 med ett järnkors som takkrön och för
stärktes 1696 med järnbultar och »stödjejärn». Denna stapeln betecknas 1723 som 
ostadig. 
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Fig. 6. Kyrkan från SV. Foto 1951. 

Die Kirche von SW. The church from S.Vv. 

KYRKOBYGGNADEN 

Kyrkan (fig. 9- 10) består av l ånghus med vapen hu s i S samt sakristia i ö. 
Av dessa delar härstammar långhusets mellersta del (motsvarande andra och t redje tra
veerna från V) från 1100-talet, ö delen från 1200-talets slut samt V traven från 1400
talets sista fjärdedel. Valvet i V traven är byggt samtidigt med murarna, de övriga 
valven i långhuset äro senare än de omgivande murarna och härstamma från 1400-talets 
andra hälft. Vapenhuset i S är byggt under 1400-talets sista fjärdedel. Den nuvarande 
sakristian i Ö tillkom 1778- 1780; dessförinnan fanns en sakristia på långhusets N sida 
(se vidare s. 14). 

Materialet i kyrkans medelticlsmurar är vald, kluven gråsten, med tegelbitar som PLAN 

MATERIALskolstenar i långhusets Ö del. Tegel förekommer i valvsystem, omfattningar, vapenhu
sets gavel samt långhusets Ö gavel. I elen sistnämnda är teglet lagt i vendiskt förband. 
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• 

Fig. 7. Långhusets S portal sedd mot vapenhuset. Foto 1951. S. 11. 
S-Portal des Langhauses gegen S. doorway of nave, seen towards 

Waffenhaus gesehcn. porch. 

Ett tegelfoder på yttersidan av långhusets V gavel härstammar från 1770-talet, då taket 
fick sitt nuvarande utseende. Nuvarande sakristia är helt uppförd av slätputsat tegel; 
sockelpartiet spritputsat. I övrigt är kyrkans yttre spritputsat, med slät puts kring om
fattningarna samt i blinderingarna på vapenhusgaveln (fig. 12) och på långhusets Ö 

gavel (ett kors, därunder skymtar ett horisontalband). Ursprungligen har kyrkan varit 
orappad; utvändig rappning omtalas tidigast 1754 (HÄK .). I anslutning till en tak
reparation under 1770-talet har man anstrukit kyrkan med rödfärg (måhända endast 
delvis) »efter Patriotiska sällskapets beskrifning» (vis. 1785). Numera synes rödbrun 
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Fig. 8. Ky rkan från V. Foto A. Tuulse 1951. 

Die l(irchc von \ V. The church from W . 

färg endast på sakristivinden kring ett igensatt korfönster. - Kyrkans utseende före 
takr eparationen under 1770-talet framgår av GRAV S t eckning frå n år 1748 (fig. 11). 

Av fönstr e n på N sidan tillkomma de två östligaste 1737, de övriga tre (därav det FÖNSTER 

runda fönstret i V traven) 1778. Under det sistnämnda året förstorades fönstren i S 
och V murarna varj ämte ett runt fönster byggdes i V delen av S lå nghusväggen. Ett 
korfönster åt ö vidgades antagligen 1737, men igensattes i samband med den nuvarande 
sakristians anläggande 1780. Tidigast omtalas fönsterreparation 1676, då glasmästa
ren fick betalt för fönster på V gaveln. Det är ovisst, om detta då gjordes helt nytt, 
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Fig. 9. Plan och längdsektion mot N, 1: 300. Uppm. 1950. 


Grundriss und Längsschnitt gegen N. Plan and longitudinal section to N. 


eller om där redan tidigare funnits ett fönster. På ÅFRITNINGARS konceptritning (fig. 3) 
har kyrkan tre fönsteröppningar åt S, varav det mellersta fönstret är fyrkantigt, liksom 
det V gavelfönstret är på GRAVS teckning. Kanske vidgades det mellersta sydfönstret 
samtidigt med ovan omtalade reparation 1676; måhända kan det tolkas som ett predik
stolfönster. Predikstolen från 1650 hade nämligen från början sin plats på S sidan (s. 30). 
- Fönstren ha på utsidan rödmålade träkarmar och antikglas i blyspröjsar, utom de 
järngallerförsedda runda fönstren i långhusets V del och fönstret på V gavelsidan. Innan
fönster med karmar av vitmålat trä tillkommo 1914. Solbänkar av svartmålad plåt. 
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Sd~N/WG C-C sK1RNING g·B 

1D 0 1 Z J 4 5" 

Fig. 10. Tvärsektioner mot ö och V, 1 : 300. Uppm. 1950. 

Querschnittc gegen 0 und W. Side sections to E . and W. 

Ing å ng en i S (fig. 7) är urspr. och tillhör den äldsta kyrkan. Omfattningen rund- I NGÅNGAR 

bågig; är nu överputsad, men torde dock vara huggen i sandsten. Den rundbågiga övre 
delen av dörröppningen mot vapenhuset senare igenmurad. Den inre dörren av furu-
plankor med enkla järnbeslag är antagligen från 1600-talet. Dörringen medeltida. Stort 
stocklås. De yttre dubbeldörrarna äro från 1914. - V ingången (fig. 8) anlades 1777, 
breddades 1914. Yttre delen med stickbåge, inre delen rakt avslutad. Brunbetsade dub
beldörrar från 1914. 

Golv i bänkkvarteren av trä, i gången och i koret av plansten med delvis synliga I NTER I ÖR 

fragment av meandermönster i brun färg. Stenplattorna hämtades vid 1914 års restau
rering från gamla Stockholmshus. Korets golv ligger 15 cm högre än långhusets. Innan 
den nuvarande golvbeläggningen kom till, hade kyrk~n golv av stora ohuggna gråste
nar, lagda 1778-79, då korgolvet även höjdes. 1721 (RÄK.) omtalas lagning av det gro
piga kyrkgolvet. 

I de fyra östligaste traveerna kryssvalv av tegel, vilande på väggpilastrar och sköld
bågar (fig. 14). De två västliga av dessa ha enkla helstensribbor, de två östliga ha 
halvstensribbor med avfasade hörn. Alla fyra traveerna ha starkt bomberade kappor, 
byggda på stick. Hjässhöjden sjunker successivt mot Ö, liksom kyrkans plan avsmalnar 
mot ö. Valvet i långhusets västligaste trave är betydligt högre än de övriga och har 
stjärnmönster med halvstensribbor, vilka växa direkt ur väggarna och äro byggda sam
tidigt med dessa. 

Valv och väggar vitkalkade, senast 1947, då även de av Filip Månsson år 1914 ut
förda dekorativa målningarna (s. 16) avlägsnades. Vitlimning och rappning av interiören 
omtalas flera gånger under 1700- och 1800-talen. Inga spår av medeltida valv- eller 
väggmålningar ha påträffats. 
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TAK 

ÄLDSTA 
KYRKAN 

UTVIDG NING 
ÅT Ö 

Fig. 11. Bro kyrka och klockstapel från S, en!. teckning av 0. Grau 1748. Västerås lärov. bibl. 

Kirche und Glockenturm zu Bro von S nach eincr Bro Church and bell tower from S. Drawing of 1748. 
Zeichnung von 1748. 

Nuvarande takkonstruktion härstammar från 1774- 76, då det gamla taket togs 
ned. Vid samma tillfälle ändrades även gavelröstena. Takets ursprungliga utseende fram
går av GRAVS teckning 1748 (fig. 11) och delvis även av AFRITNINGAR (fig. 3), där 
gavlarna äro krönta av kors. Den gamla takkonstruktionen tycks ha varit ganska svag 
och vållade församlingen mycket bekymmer, såsom det framgår av flera omfattande 
reparationer under 1600- och 1700-talen. - Alla tak äro klädda med rakskuren spån 
samt parallella rader av snedskuren spån, så att taket fått en viss mönstring (fig. 6). 
Tidigast omtalas spånbeklädnad 1676, senaste reparation av spåntaket genomfördes 1914. 
Vindskidor svarttjärade, hammarbanden synliga, takfoten inklädd med svarttjärade 
bräder. 

Kyrkans äldsta bevarade delar finnas, såsom ovan angivits, i långhusets mellersta del, 
motsvarande tredje och fjärde traven från ö. Den smala, rundbågiga sydportalen in
gick i denna kyrka. Antagligen anslöt sig till detta långhus i Ö ett smalare, absidförsett 
eller rakslutet kor. Långhusets plan avsmalnar åt ö, vilket har sina motsvarigheter i 
Adelsö och Skå kyrkor (jfr SvK ~ppland VI, s. 10). Kvarsittande putsrester på lång
murarnas övre delar ovanför valven antyda, att den äldsta kyrkan haft plant innertak 
av trä eller öppen takstol. Dopfunten (fig. 28), som sannolikt tillhört denna äldsta kyrka, 
dateras (s. 34) till 1100-talets slut och antyder därigenom kyrkobyggnadens datering 
till 1100-talet. Hållpunkter för en närmare datering därav saknas. Kanske anlades kyrkan 
av den konungsby med namnet Husby som av ålder fanns inom Bro socken. I detta 
sammanhang bör även en ättehög invid kyrkan nämnas, som lär ha blivit förstörd 1881 
(s. 4). 

Såsom ett flertal andra kyrkor i Uppland har Bro kyrka blivit vidgad åt Ö med en 
tillbyggnad av samma bredd som långhuset. Tillbyggnadens murar äro tunnare än de 
äldre (fig. 9). Putsrester på sidoväggarna ovanför valven och Ö gavelns avtrappning 
tycks bevisa, att även Ö delen ursprungligen hade platt trätak eller öppen takstol. I 
analogi med andra liknande kyrkoutvidgningar torde dess datering kunna sättas till 
1200-talets slut eller 1300-talets början. 
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Fig. 12. Vapenhuset. Foto A. Tuulse 1951. S. 14. 

Das vVaffcnhaus (Vorhallc). Porch. 

Såsom framgår av beskrivningen ovan (s. 11), äro valven i kyrkorummet av olika KYRKAN 

karaktär, vilket kan bero på att arbetet Qenomfördes successivt. En tydliQ skarv på vÄLvEs 
._. '-' UTVID GN ING 

vinden ovanför den breda gördelbågen mellan andra och tredj e traven (österifrån räk- ÅT v 

nat) bekräftar detta antagande. Man har tydligen börjat med valvslagningen i koret , 
som omfattade två traveer. Man synes här liksom i andra liknande fall (Sånga och 
Ekerö kyrkor) hava rönt inflytande från tiggarmunksordens byggnadsvanor (jfr SvK 
Uppl. VI, s. 165-166). Det dröjde emellertid icke länge, innan man slog valv även över 
långhusets mellersta del. Valvkonstruktionen i de två östligaste traveerna skiljer sig 
ej väsentligt från de mellersta. Halvstensribbornas avfasade kanter och de östligaste 
väggpilastrarnas horisontalband tyda på att valvslagningen i koret började under 1400
talets sista tredj edel. Väggpilastrarnas avtrappning visar, att man ämnat i koret slå 
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valv med rikare ribbsystem än långhusets mellersta del. Under arbetets lopp blev 
programmet dock reducerat och alla fyra traveerna fingo kryssvalv. 

Sista etappen i långhusets byggnadshistoria är utvidgningen åt V. Oregelbundenheter 
på innerväggarna vid den västligaste traveens östgräns ange platsen för den gamla kyr
kans V gavelvägg. På N sidan har man försökt att rätta till de oregelbundenheter, som 
förorsakats av den gamla kyrkans grundplan, vilket särskilt framgår i exteriören. V till
byggnaden fick redan fran början ett högt och kupolliknande tegelvalv med dekorativa 
ribbor i stjärnform. Valvformen daterar utvidgningen åt V till 1400-talets sista fjärde
del. Antagligen ha dessa arbeten genomförts i direkt anslutning till valvslagningen i 
kyrkorummets mellersta del. 

vAPENHus Vapenhuset i S (fig. 9) är byggt i direkt anslutning till långhusets förlängning åt V. 
Dess gavel med vackra tegelblinderingar (fig. 12) stympades vid en takombyggnad 1774
76. Ingången med tvåsprångig omfattningsprofil täckes av en något tryckt rundbåge. 
Dörren av svarttjärade furuplankor med enkla järnbeslag. Stocklås. - Golvet av tegel 
ligger ca 5 cm lägre än långhusets. Väggar och valv vitkalkade. I Ö väggens N del en 
väggnisch (H 130, B 45, Dj 43). Ribbvalvet vilar på alla sidor på sköldbågar. Ribborna 
äro i hjässpartiet helstensbreda, avsmalnande i nedre delen och försedda med tvärplattor 
(fig. 13). I SV hörnet ligger ett trapphus av tegel med trappa upp till vinden, vilken an
ordning troligen ersatte den trappa, som före långhusets utvidgning åt V haft sin plats 
vid långhusets V gavelmur. Trapphuset har dörr av järnplåt med diagonalställda smides
järnsribbor på yttersidan och en rosett av plåt i ribbornas korsningspunkt. Dörren torde 
härstamma från 1914. Yttertaket är tillkommet 1774--76, dock med bibehållande av 
några äldre sparrar. - Vapenhusets datering ger sig dels genom långhusets V del, dels 
genom tegelblinderingarna på gaveln. Denna tegelornering är liksom i Malsta och Estuna 
kyrkor (Uppi.) inspirerad av Uppsala domkyrkotorn1 och torde kunna dateras till 1400
talets sista fjärdedel. 

SAKRISTIOR Under medeltiden har funnits en sakristia på långhusets N sida, troligen tillkommen 
samtidigt med kyrkans vidgning åt Ö omkr. 1300. Denna sakristias utseende är obekant; 
den revs omkr. 1780. År 1705 omtalas lagning av sakristian, 1729 lagades golvet, lika
ledes 1755. År 1767 reparerades »den nedfallna graven» i sakristian. Enl. uppgift lär man 
ha påträffat grundmurarna till denna sakristia N om långhusets andra trave (från Ö 

räknat). Vid samma ställe synas ojämnheter på N långhusmurens insida som antyda 
platsen för ingången till sakristian. 

År 1775 togs frågan om en ny sakristia upp av riksrådet Carl Funck (s. 47). 1778 
skänkte denne material till nybygget, och omkring 1780 voro arbetena i det närmaste 
avslutade. Den nya sakristian uppfördes helt av tegel intill kyrkans Ö gavelmur och 
har ingång från kyrkan genom dess Ö vägg samt en ytteringång på N sidan. Ytterdör
ren panelad, svarttjärad, tillkommen 1842; dörrar mellan kyrkan och sakristian brun
betsade, moderna. Två fönster försedda med järngaller. Golv av bräder omlades 1914, 

1 G. BoitTHIUs, De tegelornerade grästenskyrkorna i Norra Svealand, Uppsala 1921, s. 140. 



15 BRO KYRKA 

Fig. 13. NÖ hörnet av vapenhusets valv. Foto 1951. 

Gewölbe in der NO-Ecke d es Walfenhauses. N.E. corner of vaulting in the porch. 
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,f \ 

• 
Fig. 14. Interiör mot ö. Foto 1951. 
H:ircheninneres gegen 0. In teri01· to E. 

då en källare för pannrum byggdes under sakristian, täckt med ett valv av armerad 
betong. Väggar vitkalkade, tak av bräder. På N sidan leder en trätrappa upp till sak
ristivinden som 1780 (sT.PROT.) kallas för »magasinsbotten». Yttertaket spåntäckt. 

RESTAU Efter den ovan beskrivna reparationen under 1770-talet genomgick kyrkan en mindre 
RERINGAR renovering under åren 1839- 41, varvid dock inga ingrepp gjordes i arkitekturen. År 

1914 genomfördes en grundlig restaurering under ledning av arkitekterna S. Lewerentz 
och T. Stubelius. Interiören kalkströks, koret försågs med dekorativa målningar av Filip 
Månsson. Ingången i V breddades samt nya dörrar insattes. Spåntaket förnyades, nytt 
golv inlades. Kyrkan fick varmluftvärmeledning med pannrum under sakristian. Inred
ningen och alla viktigare inventarier konserverades. Om denna restaurering berättar en 
minnestavla av marmorerad björk på N korväggen : ÅH 1914 / UNDER GUSTAF vtes REGE
RING I LÄT KAMMARHERREN R. N . 0. R. V. 0. I GREFVE JOHAN SPARHE I ÅTEHST;\LLA OCH 
FÖRSKÖNA I BRO KYRKA I D t\ VAR NATI-IAN SÖDERBLOM I ;\RKEBISKOP I UPPSALA I G. ELG 
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F ig. 15. Interiör mot V. Foto 1951. 

Kircheninnercs gegen vV. Intcri0t· to "\V. 

KYRKOHERDE, E. HEDIN KLOCKARE I J. ÖSTBERG OCH J . GUSTAFSSON KYRKov;\ROAR I 

BRO - FÖR ARBETET j VORO S. LEWERENTZ OCH T. STUBELIUS ARKITEKTER, J. P. DAHL

BERG BYGGMÄSTARE / INVI GN INGEN ÄGDE RUM 2c1r~ 1 ADVENT. 1914.  Under å ren 1946
47 kalkströks kyrkan invändigt, varvid m ålningarna i koret av F. Månsson överströkos. 

Arbetet leddes av ark. Söderholm. I källaren under sakristian byggdes ett b å rhus, med 

altaranordning tillverkad av snickaren G. Andersson och konservatorerna T. Hjelm och 
G. Lindström. - Samtidigt genomfördes en konservering av ky rkans altarskåp. 

År 1947 fick kyrkan el. värmeledning i stäliet för varmluftsanordningen frå n 1914. 
- Förr hade kyrkan två järnkaminer, skänkta 1860 av departementschefen Israel Tau

von (s. 53, not 1). Som allra första värmeanordning byggdes 1776 en kakelugn. 

UPP

VXRMNING 

2-507 Ji9 
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Fig. 16. Schema över altarskåpets bildframställningar (fig. 17-24). 

lkonographische Obersicht zum Flligel- Scheme of carved and painted work on 
a ltar Abb. 17- 24. triptych, figs . 17- 24 

INREDNING OCH LÖSA INVENTARIER 

ALTAR· Alta rbord av sten, med 1947 inbyggt förvaringsskåp för nattvardssilvret. Altar-
ANonnNrNG 	skiva av rödaktig kalksten med fem konsekrationskors. Medeltida. 103 X 208. - A 1 tar

ri n g halvrund, av mörkbetsade svarvade balustrar, tillverkad 1877. Knäfallet klätt 
med grått kläde. 

MEDELTIDA Altarskåp (fig. 16-24) bestående av corpus, flyglar och predella. Materialet är ek. 
ALTAHSKÅP Corpus har snidade, förgyllda och målade figurscener under rikt utbildade masverks

baldakiner. Å skulpturer och masverk ha guld och blått i huvudsak kommit till använd
ning. Flygeldörrarnas båda sidor, liksom även predellan hava målningar på kritgrund. 
Målningarnas färgskala är relativt ljus, med grönt och blekrött som dominerande färger. 



19 BRO KYRKA 

F ig. 17. Alta rskåp, tillve rka t omkr. 1520 i J an Bormans atelje i B ryssel. Foto 1955. 

F Higela lta r um 1520 aus J a n B ormans B rlisseler " ' erk- Triptych , m adc circa 1520 in the workshop of J an 
s ta lt. Borma n or B rnssels. 

De flesta scenerna äro hämtade ur passionshistorien, grupperade kring en myllrande 
figurrik framställning av korsfästelsen i corpus ' mittparti. Sålunda framställes, när skå
pet är öppet (numren hänvisa ·till schemat fig . 16): 1. Judaskyssen. T.v. i bakgrunden 
Kristus i Getsemane. - 2. Törnekröningen. T. h . i bakgrunden Gisslingen. - 3. Kristus 
visas för folket. - 4. Korsbärningen. - 5. Korsfästelsen . 6. Nedtagendet från korset. 
- 7. Gravläggningen. - 8. Uppst åndelsen. T.v. i bakgrunden Kristus och Maria Magda
lena, t. h. Kristus i Emmaus. - 9. Himmelsfärden. - 10. Kristus avklädes sin livkläd
nad. - 11. Kristus i dödsriket. - 12. (på predellan) Kristus i vinpressen, 1 flankerad av 
de fyra kyrkofäderna Augustinus, Gregorius, Hieronymus och Ambrosius. På språk-

Framställningen av Kristus i vinpressen är mycket sällsynt i Skandinavien. Vanligen hörde elen sam
samman med ett H elga Lekamens el. Sakramentsaltare, t . ex. i Krämarkapellet i Malmö Petrikyrka, 
där motivet in går i målningsclekoren från tiden omkr. 1520 (Jfr BENGT G. SöoERBERG, Svenska kyrko
målningar från medeltiden, Sthlm 1951. s. 251.). 

1 
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MEDELTIDA 
TRX

SKULPTUR 

bandet ovanför Kristus står: Torcular calcavi so lus, et de gentibus non est vir mecu(m) 
isaie lxiii (= En vinpress har jag trampat, jag själv allena, och ingen i folket bistod 
mig, Esaia 63: 3). Språkbanden bakom de fyra kyrkofäderna ha följande text (vänster
ifrån räknat): Augustinus, inspice i[n]vvlne[ r]a re[ demp ]tori[ s] - Gregori[ us]. passio. 
c[hris]ti ad me[mori]am [revocetur] - Iero[nimus]. passio tva do[mine] singvlare [est] 
remed[iu]m - A[mbro]sius. noli ta[ntum] amittere benefi[c]ium (=Augustinus: Skåda 
in i återlösarens sår. - Gregorius: Må Kristi lidande återkallas i minnet. - Hieronimus: 
Ditt lidande, Herre, är ett makalöst botemedel. - Ambrosius: Avstå icke från en så 
stor nådebevisning). 

Flyglarnas yttersidor prydas av följande målningar (numren hänvisa till schemat 
fig. 16): 13. Ev. Lukas. - 14. Ev. Johannes. - 15. Ev. Matheus. - 16. Ev. Markus. 
Evangelisterna, som hålla en bok i handen, äro framställda med sina resp. symboler och 
språkband med namn. De stå på ett rutat golv framför en krenelerad mur bakom vilken 
skymta träd. - 17. Madonna med J esusbarnet i strålgloria, stående på en månskära, 
placerad på mönstrat golv. - 18. Gregorius'mässa, framställd i förenklad, senmedeltida 
version, där till huvudgruppen bifogats Kristi Pinoredskap jämte andra föremål som 
skulle påminna om Kristi lidande: tre tärningar, ett handfat, ris, gissel, hammare, tång 
och tre spikar; tuppen på en kolonn (påminner om Petri förnekelse), två huvuden (Kristi 
bödlar).1 

Altarskåpet är stämplat på vänstra flygelns nedersta list: BRUESE(L). Det är tillverkat 
i Bryssel, sannolikt omkr. 1520 i Jan Bormans2 atelje och intar en framstående plats 
bland de talrika flandriska altarskåp, som förvaras i svenska kyrkor. H 211 (därav det 
högre mittpartiet 88, predellan 44), B 252. Altarskåpet restaurerades 1860- 62 av Hen
rick Hange från Stockholm, varvid bl a. den tjocka förgyllningen tillkom. Dörrarna res
taurerades 1946 av T. Hjelm och G. Lindström. 

När altarskåpet förvärvades för Bro kyrka, vet man icke. Första gången omnämnes 
det 1745 (RÄK.), då man låtit laga ett gångjärn »på altartaflan». 

Relief av lövträ (fig. 25). Färgen borta, endast några spår av kredering bevarade. 
Vid vänstra kanten tapphål och en kvarsittande tapp; ryggpartiet slätt. H 40, B 17. 
Heliefen återger en man och en kvinna bakom en disk. Mannen håller höger hand på 
bröstet och vänster på en gryta full med mynt. Kvinnan håller i ärmarna på en skjorta, 
utbredd över disken. På diskens högra hörn en hög av mynt samt en penningpung. 

Paret framställer med stor sannolikhet tjuvar som räkna sitt tjuvgods och scenen 
torde illustrera sjunde Guds budsord: »Du skall icke stjäla». På en relief av Veit Stoss 
från 1400-talets andra hälft i Miinchens Nationalmuseum3 är bl. a. det sjunde budet 

1 Närmare om Gregorius' mässa se J . A. ENDRES, Die Darstellung der Gregoriusmesse im Mittelalter, 
i: Zeitschrift fiir christliche Kunst 1917, s. 155. - Jfr även målningar på altarskåpet i Hökhuvuds 
kyrka, SvK Uppland II, s. 770. 

2 J AN BoRMAN, flamländsk bildsnidare, verksam i Bryssel omkr. 1479-1522. Jfr vidare J. RooSVAL, 
Om alta rskåp i svenska kyrkor och museer ur mäster J an Bormans verkstad i Bryssel, Sthlm 1903. 

3 T H. EHRENSTEIN, Das Alte Test ament im Bilde, Wien 1923, s. 400. 
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Fig. 18. Altarskåpets mittparti ( = fig. 16: 4- 6, 10, 11). Foto 1955. S. 19. 


:Milllerer T eil d es Altnrschreines ( = Abb. 16: 4--6, 10, 11 ). Centre part of triptych ( = fig. 16: 4-6, 10, 11 ) 
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Fig. 19.· Kristus visas för folket samt Korsbärningcn. De
taljer av a lta rskåpe t ( = fig. 16: 3, 4). Foto 1955. S. 19. 

Ecce 1-Totno und J{rcuzlragung . Eccc I-Iomo and Christ carrying 
Einzelheiten vom Altar ( = Abb. the cross. Dclails of triptych 

16: 3, 4 ). ( = fig . 16: 3, 4). 

framställt genom tjuvar bakom ett bord, där tjuvgodset är framlagt; skjortan hänger 
bakom disken på en stång. Så är fallet även på ett frankiskt träsnitt från 1480- 90.1 

Av hittills i Sverige kända framställningar av sjunde budet (resp. sjätte, ty under medel
tiden äro dessa bud ofta omkastade) kan en sådan i Litslena kyrka nämnas.2 Den in
går i en serie muralmålningar med tio Guds bud från 1400-talet. Både pengarna och 
skjortan äro med i framställningen, vilken dock för övrigt avviker från reliefen i Bro. 

1 P. HEITZ, Primitive Holzschnitte. Einzelbilder des XV. Jahrhunderts, Strassburg i. Els. 1913. fig. 53. 
2 B. I. KILSTRÖM, Om tio Guds bud i medeltida bildtradition, i : Fornvännen 1949, s. 310 f. 
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Fig. 20. K orsnccltagn in gen och Gravläggnin gen, detaljer av 
alta rskåpet ( = fi g. 16: 6, 7) . Foto 1955. S. 19. 

l{reuzabnahmc und Grnblcgung, The Dcsccnt from lhe Cross a nd 
E inzelhciten vo rn Allar (Abb. the E ntombment, d e lai ls of t rip

16: 6, 7 ). l ych (fig. 16: 6, 7). 

Detta kan bero på olika förebilder. Såsom K1LSTRÖM har visat, följer serien i Listlena 
träsnitt i en H eidelberghandskrift. Broreliefen har haft andra förlagor, möjligen från 
sydtyska trakter, där disken med penningar förekommer ti ll sammans med såväl sjunde 
som tionde buden (det senare enligt den romerska katekesen: »Du skall icke begära din 
nästas egendom ».). Skjortan på disken i Bro torde emellertid bevisa att det är frågan 
om sjunde, ej tionde budet . 

Broreliefen har sannolikt t illhört ett altarskåp el. dyl. med alla tio orden framställda . 
Mellan paret har troligen funnits en djävul, med en tapp eller spik fästad på reliefplattan . 
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F ig. 21. Judaskyssen samt Törnekröningen. Målnin gar p å altarskåpet s dörrar ( = fi g. 16: 1, 2) . 

Foto SHM 1946. S. 19. 


J udaskuss und Dornenkrönung, ~lal ere i a uf den I'lii- The Kiss of Judas, a nd the Crown of Thorns. Paintings 
gcln cles Altars ( = .-\bb. 16: 1, 2) . on triptych ( = fi g. 16: 1, 2). 

Reliefen är ett svensk arbete från 1400-talets slut. - Numera äges reliefen av köpman 
Ruben Carlsson, Fiskartorpet i Bro sn. Denne har erhållit pjäsen av greve Johan Sparre 
(s. 47) omkr. 1927- 28. Reliefen hade då legat på Brogårds vind, dit den sannolikt 
kommit i samband med kyrkans städning vid restaureringen 1914, vilken bekostades 
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Fig. 22. Kristi uppstå ndelse och himmelsfä rd. Målnin gar p å altarskåpe ts dörrar ( = f ig. 16: 8, 9). 
Fo to SHJ\1 1946. S. 19. 

Aufcrs tehung und Himmelfahrt Chrisli , Malcrei a uf T he Resurrection and Christ a scending to I-Ieavcn. 
den F lligeln des Altars ( = Abb. 16: 8, 9). Painlings on triptych ( = fig . 16: 8, 9). 

av greve Sparre. Enligt uppgift hade man då påträffat reliefen i en fönsternisch bakom 
det nuvarande altarskåpet. Allt talar således för, att reliefen är en del av ett altarskåp 
från Bro kyrka. När kyrkan fick sitt nuvarande förnämliga altarskåp kasserades det 
gamla skåpet och de flesta delarna försvunno på ett eller annat sätt. 
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Fig. 23. Altarskåpet med slängda dö rrar ( = f ig. 16: 13- 18). Foto 1955. S. 20. 

Dcr Altar mi t gcschlossenen Flligcln ( = Abb. 16: 13- 18). T ri ptych with closed leavcs ( = fig. 16: 13-18). 

K ru cif ix på altaret i sakristian. F iguren av gipsmassa, korset av svartmålat trä. 
H 62. Överlämnades 1910 av prof. J . Roosval i samband med Strängnäsutställningen, 
t ill vilken altarskåpet i Bro var ut lånat. 

PREDIKSTOL Prediksto l (fig. 26) bestående av korg, ljudtak och t rappa med dörr. Av furu med 
skulpturer och ornament av ek. På vardera av korgens fyra sidor ett arkadfält, i vilket 
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Fig. 24. l\!Iadonnan på m ånskäran samt Gregorius' mässa, m ålningar p å altarskåpets övre dörrar 
( = fig. 17, 18). Foto SHl\I 1946. S. 20. 

Die Madonna auf cler :'lfondsichel und d ic Grcgorsmessc, The Virgin on n Crescent :\loon, and Gregory's Mass, 
Malereien auf elen oberen Aussenflligcln clcs Alta rs paintings on triptych ( = fig. 16: 17, 18). 

( = Abb. 16: 17, 18). 

placerats en figur, nämligen Kristus samt tre av evangelisterna: Markus, Lukas och 
Matteus. I korgens hörn hermer framställande fem apostlar, av vilka Andreas, Jakobus 
·d. ä. och Filippus ha sina attribut i behåll. Bokbrädet uppbäres av en duva. Ljudtaket 
är femsidigt, varje sida krönt av en broskverkskartusch. Två av dessa innehålla var sitt 
vapen - Rålambs och Kaggs. Under taket en duva. Trappan har endast enkla speglar 



28 BRO H Ä RAD 

Fig. 25. Relief av lövträ, illustrerande sjunde budordet . Svenskt arbet e, 1400
t alets slut. Foto 1955. S. 20. 

Holzplaslik, Dars tellung zum siebten Ge \Vooden relief illus trating the seventh com
bot. Schwedische Arbeit,J E nde 15. Jht. m a ndment. Swedish. La t e 15th cent. 
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Fig. 26. Predikstol från 1650, sannolikt av Hans Hebel. 

Kanzcl von 1650, wallrschcinlich ein P ulpi 1650, probably t hc work of Hans 
\.Verk Hans Hcbels. Hebel. 
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BÄNKAH 


NUMMER

TAVLOR 


ORGEL

LÄKTARE 


DOPREDSKAP 


med profilerat listverk. Dörren krönes av en kartusch med inskriften »ANNO 1.6.5.0. 
DEN 1. MAY», syftande på predikstolens tillkomsttid. Den är sannolikt ett verk av Hans 
Hebel.1 Arbetet bekostades en!. INv. 1713 av Christiern Rålamb 2 samt församlingen, 
målningen av Gideon Rålamb.3 Vapnen på ljudtaket åsyfta den förstnämnda donatorn 
jämte hans hustru. - Predikstolen hade ursprungligen sin plats på S sidan och flyttades 
till den N 1778, varvid vissa ändringar av trappan företogos; troligen stammar även 
korgens underrede från denna tid. År 1914 genomgick predikstolen en restaurering. De 
nuvarande färgerna (figurer med förgyllda mantlar, f. ö. mörkbetsat trä och tunna lasur
färger i blått, rött, grönt och brunt) härstamma från denna restaurering och överens
stämma knappast med den ursprungliga färgbehandlingen. 

Sluten bä nkinre dning (fig. 27) av mörkbetsad furu. Gavlarna försedda med pilastrar, 
dörrarna med arkader samt ornament i plattskärningsteknik, från tiden omkr. 1650. År 
1778 försåg snickaren Sundberg bänkarna med ryggstycken och bokbräden (RÄK.). Bänk
dörrarnas gångjärn anskaffades av bänkägarna efter pastors anmodan år 1780 (sT. PROT.). 
Bänkarna lagades och vitmålades 1841. Den nuvarande färgbehandlingen tillkom vid 
restaureringen 1914. 

Nummertavlor: 1. I svart ram med guldlist. Enkel. Förvaras på sakristivinden. 
Möjligen den, som 1711 skänktes av »deyan på Brogårdh hustru Christina Nilsdotter» 
(INv.). - 2. I förgylld ram. Gåva 1944 av hemmansägaren John Gustafsson, Kocktorp. 

Läktaren (fig. 15) byggdes 1777 av ryttaren Sundberg, ändrades 1857. Läktarbarriär 
med stora fyllningar marmorerade i mörkbrunt och grågrönt. Listverk i svart och guld. 
I centrum en lyra, omgiven av lagerkvistar, en basun och ett nothäfte i guld. Före 1914 
var barriären vitmålad. - Kyrkans nuvarande orgelverk byggdes år 1914 av firman 
Åkerman & Lund, Sundbyberg. Den har 10 stämmor, två manualer och pedal. Fasaden, 
målad i grågulgrönt med förgyllda lister och ornament, härstammar från den föregående 
orgeln, som hade 9 stämmor och byggdes år 1857 av organisten i Trefaldighetskyrkan 
i Uppsala, orgelbyggaren Daniel Wallenström4 och renoverades av densamme 1873. 
Före denna orgel hade kyrkan ett s. k. positiv om 4 stämmor från 1830. 

Dopfunt av Mälardals-sandsten i två stycken, cuppa och fot (fig. 28 a-d). Cuppan har 
en rik ornering i låg relief. På livet fabeldjur (grip, lejon, fyrfotadjur med människohuvud 

1 HANS HEBEL var en av tidens mest produktiva predikstolsmakare; predikstolar från hans verkstad 
förekomma främst i Trögds härad (Lillkyrka, Torsvi, Veckholm). - H. RADEN, Träskulptur och snickar
konst i Uppsverige under renässans och barock, Sthlm 1934, s. 138. 

2 CIIRISTIERN BRODERSSON RÅLAMB till Brogård, f. 1611, t 1651, överstelöjtnant. - G. m. BEATA 
KAGG i hennes första gifte; hon föddes på 1620-talet. 

3 GmEON RÅLAMB, t före 1693, son till Christiern Rålamb till Brogård; stud. i Uppsala 1653, e. o. 
assessor i kommerskollegium 1673. - G. 1:o 1671 m. friherrinnan CATHARINA MARGARETA SPENS, f. 
1653, t 1681. 

• DANIEL WALLENSTRÖM, f. 1815 i Vallentuna, Uppi., t 1885 i Uppsala. Orgelbyggare. Hans första 
och tro!. bästa verk byggdes 1852 i Vada, andra verk finnas i Börje, Sätrabrunn, Markim och Tillinge 
(Uppland) samt i Varv (Östergötland). 
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Fig. 27. Bänkfasad av mörkbetsad furu , omkr. 1650. Foto 1955. 

Bankfront aus clunkelgebciztcm Fich- Pew front of stainecl fir, circa 1650. 
tcnholz um 1650. 

och frygisk mössa, fyrfotadjur med bakkroppen uppåtvänd), evangelistsymboler (Lukas' 
oxe, Markus' lejon och Johannes' örn) samt ett rosettornament, alla inskrivna i rundlar 
av flätverk vilka i flera av beröringspunkterna äro täckta av ansiktsmasker. Flätverket 
är ställvis utformat som ormkroppar. I en av rundlarnas beröringspunkter äro två 
varandra korsande drakhuvuden avbildade. På cuppans undersida en arkadräcka med 
lejonmaskliknande kapitäler och följande figurframställningar : Kristi födelse, Majestas 
Domini, flankerad på ena sidan av två basunblåsande änglar (bilda tillsammans med 
Majestas Domini Yttersta domen), på andra sidan av en biskop och en ängel med språk
band (trol. evangelisten Matteus' symbol, som mästaren tydligen hade lättare att placera 
i den nedre, antropomorfiska zonen). En arkad upptages av en stiliserad planta (livs
trädet). Fotstycket avslutas upptill med en vulst, försedd med fem ansiktsmasker och 
ett bladornament. Uttömningshål finnes. H 96, cuppans D 70. - Dopfunten visar viss 
släktskap med Gotlandsmästaren Byzantios' funtar. 1 Men utom den romanska stilens 

J. RoosvAL, Die Steinmeister Gottlands, Sthlm 1918, s. 132 f. 1 
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Fig. 28 a- d. Dopfunt från 1100-talets slut. Mälardalssandsten. 
Foto 1951 o. 1955. S. 30. 

Taufe vom letzten Viertel des 12. Font, last quarter of 12th cent. 
Jhts. Sandstein. Sandstone. 
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strama och välorganiserade ornamentik hos Byzantios' och hans efterträdare har Bro
funten även dynamiska element och oregelbundenheter i framställningen, vilka delvis 
utgå från inhemsk träsnidartradition (obs. ormkroppsliknande slingor och drakhuvuden). 
Brofunten är ett märkligt konstverk och torde härstamma från en inhemsk skulptur
skola, som växt fram i Mälardalen under 1100-talets sista fjärdedel. Till samma skolas 
arbeten höra även funtarna i Sånga, Litslena och Järfälla (Uppland) samt Ytterselö 
(Södermanland).1 

Dop fat av silver, ornerat med en duva i botten i drivet arbete, på brättet en tulpan
list. Inskrift på brättets undersida: ENLIGT AMELIE JAKOBSSONS2 ÖNSKAN ÖVERLÄMNAS 
DENNA DOPSKÅL TILL BRO KYRKA AV ANNA BERGGREN 191\r5 1». Stplr: BORGILA, tre 
kronor, s, s. ERIK(= Sthlm), A 9 (=1951), STERLING. D 60. 

D opfa t av mässing, gåva 1914 av Bro-Låssa syförening. - Kyrkan har haft en 
dopskål av silver, skänkt 1738 av Christina Cronström (s. 47). Denna skål användes 
1834 till förfärdigandet av en ny kalk av silver. 

NATTVARDS Kalkar av silver: - 1. På cuppan graverat kors med törnekrona, bok och palm
KÄRL kvistar. Enl. stplr. av L. Bökman, Sthlm 1888. H 27. Tillhörande paten med samma 

stplr. D 18,4. - 2. Anskaffad 1949, dekoren anpassad till äldre kalken. En!. stplr av 
C. G. Hallberg, Sthlm 1949. 

E n!. PERINGSKIÖLD ägde kyrkan en kalk med följande inskrift: CALIX ISTE AD LAUDEM 
DEI ET VIRGINIS MAHIA MAIORIS INFULA SACERDOTUM FRATERNITATIS. FACTUS ANNO 
xsn MDXIII. (= Denna kalk är gjord till Guds och jungfru Marias lov för det större 
prästbrödraskapets helgedom. Kristi år 1513). Denna kalk stals 1808 tillsammans med . 
allt övrigt kommunionssilver. En ny kalk av silver anskaffades 1834, vartill användes 
en dopskål av silver från 1738 (se ovan). Även denna kalk blev stulen, likaså en förgylld 
mässingskalk. 

Kanna av silver, anskaffad 1949 tillsammans med den mindre kalken, och med deko
rering liknande dennas. H 32, 5. Stplr som på kalk nr 2. - INv. 1767 upptager en kanna 
med Spenska och Rålambska vapnen samt bokstäverna G. R. c . M. s. syftande på dona
torerna Gideon Rålamb och Catharina Margareta Spens (s. 30, not 3). Kannan stals 1808. 

Oblataskar: - 1. Av silver, rund, med driven och punsad ornamentik, på kanten 
akantus, på locket frukter. I botten okänd stpl och 800. Sannolikt en pastiche. Enl. 
uppgift skänkt 1909. H 4, D 10. - 2. Av silver, anskaffad 1949 tillsammans med kalk 2 
och kannan. Stplr som dessa. 

Sockenbudstyg, bestående av följande pjäser: 1. Kalk av silver, inuti samt del
vis även utvändigt förgylld. Stpl på fotens kant: J B (=Jacob Brunck, Sthlm 1715--43, 
UPMARK s. 97, nr 488). H 15,5. - Tillhörande paten av förgyllt silver. Enkel, utan stplr. 

1 J. RoosvAL, Ytter-Selöfunten - ett arbete af en från Lund påverkad gottländsk verkstad, i: 
Strängnässtudier Il, Sthlm 1913, s. 17 f. 

2 AMALIA FREDRIKA JAKOBSSON, f. Berggren, f. 1885, t 1950. Hon var sedan 1925 änka efter läro
verksadjunkten JÖNS PETTER J AKOBSSON. 
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Fig. 29. Ljuskrona (nr 1) av mässing, skänkt 1663. Foto 1955. 

J<ronleuchter aus Messing, gestiflct Brass chandelier, presenled 1663. 
1663. 

D 10. Tillhör Låssa församling. - 2. Kalk av förgyllt silver. Utan stplr. H 10. Till
hörande paten av förgyllt silver. På kanten stplr: krona samt ett krönt E. I mitten 
graverat kors. D 7,8. - 3. Oblatask av silver, rund, inuti förgylld. Rund knapp på 
locket. Inga stplr. Samtida med den mindre kalken? H 4,2 D 6,5. - Ett äldre soc
kenbudstyg förfärdigades 1681, men förstördes vid en eldsvåda i klockargården. 
1747 (RÄK.) köptes i Låssa några pantsatta skedar för att därav göra sockenbudskalk. 

Brudkrona av förgyllt silver, med gjutna kerubhuvuden, hängande plåtlöv m. m. BRUDKRONA 

En!. ST.PROT. skänkt 1836 av prostinnan Fredrika Areniiis,1 f. Gripenstedt. H 8,5 
D 11, 5 resp. 8, 5. 

Ljuskronor av malm el. mässing: - 1. (fig. 29). Tolv ljusarmar i två kransar. Pro- LJus-
REDSKAP 

1 Mag. JOHAN ERIK ARENIUS, f. 1729, t 1813; kh i Bro 1766, prost 1795. - G. 1803 rn. FREDRIKA 

GRIPENSTEDT, t 1838. 
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filerad stam, krönt av dubbelörn, avslutad nedtill av kula. Under kulan hänger en plåt 
med inskrift: LAVRENTIVS: ro / HANNES.BOTH1 / FORDOM KIÖR / KIEHERDE VTY / BROO: 

ocH LÅSA/ FORSAMBLING /GER: ANNO/ 1663. På andra sidan: GVDT FRVTIGE / MATRONA 

HV / STRV IVST / INA PEOR / DOTER HAG /TESTAMENTE/ 1663. H (utan inskriftsplåt) 88. 
2. Åtta ljusarmar i en krans. Profilerad stam, krönt av dubbelörn, avslutad med kula. 
Mellan ljusarmarna prydnadsarmar med spiror. Inköpt 1674 (INv.). H 65. - 3. Sex ljus
armar i en krans. Armarna ha facklor, mellan dem reflexblommor. Stammen profilerad, 
nedtill avslutad av en kula, upptill krönt av en mån- eller solfigur. 1600-talets slut. H 65. 
- 4. Tio ljusarmar i en krans. Rikt profilerad stam, kula saknas. Längst ned, i stället 
för kula, starkt bakåtböjda »sjöjungfrur». Ljusarmarna ornerade med facklor samt blom
och bladornament. Mellan ljusarmarna reflexblommor o. a. dekoration. Skänkt 1704 av 
fru Elisabeth Funck på Brogård.2 H 100. 

Ljuskrona av förtent järnbleck, 6 armar i en krans. Armarna gjutna av metall, möj
ligen starkt tennhaltig brons. Antagligen den krona, som 1779 skänktes av hovmålaren 
och teaterdekoratören Jacob Mörck3 och hans fru Rebecca Carlberg. H 28. 

Ljusarm (fig. 26) av mässing, vid predikstolen. Tvåarmad, på väggplattan armhål
lare i form av en hand. På armens mittparti ett timglas. Enl. INV. 1689 skänkt av fru 
Elisabeth Funck (s. 47). L 35. 

Ljusplåtar av driven och punsad mässing: 1. Ett par, enpipiga, med rik växtorna
mentik. Skänkta 1914 av grevinnan L. U. Sparre (s. 47). H 70. - 2. Ett par, trepipiga, 
med enkel frukt- och växtornamentik. H 70. Skänkta av Bro-Låssa Syförening 1914. 
- 3. Ett par, trepipiga. Jugendstil. Gåva av handladen V. Jonsson, Bro, 1946. H 40. 

Ljusstakar av mässing: 1. För tre ljus, med volutdekoration under ljusarmarna. 
Omnämnes tidigast i INV. 1674. H 32. - 2. Ett par, pelarstakar med kannelerat skaft. 
Empire. H 27. - 3. Ett par för tre ljus. Skänkta 1859 av departementschefen i Kgl. 
Tullstyrelsen Isr. Tauvon (s. 53, not 1) på Toresta (Låssa sn). H 42. 

TEXTILIER 	 Antependier: 1. Av svart sammet med silverprydnader, IHS och palmkvistar. 
Skänkt år 1860 av greve Erik Sparre, Brogård (s. 47). 200 X 98. - 2. Av rött linne. 
Skänkt av Bro kyrkliga syförening 1925. - 3. Av grönt siden. Skänkt av Axel och 
Dagmar Bildt4 1938. - 4. Av violett ylle, skänkt av Bro kyrkliga syförening 194 7. 

1 LAURENTIUS JOHANNES BOTH, pvgd 1627, t 1662; hade 8 är varit fältpräst och var 1637 huspred. 
hos Ebba Sparre på Vallstanäs, när han blev kh i Bro med villkor att gifta sig med sin föregångares 
Engelbrekt Olai Noraeus änka, vilket han utlovade; tyckes ha varit av ett hetsigt sinnelag, emedan han 

1653 beskylles att ha ihjälslagit sin klockare (HERDAM.). 
• ELISABETH HANSDOTTER, f. 1642, t 1719; dotter av borgmästaren i Sthlm Hans Hansson och Brita 

Larsdotter; g. m. JOHAN FUNCK (se s. 47). - Hon var mycket rik och välgörande, skänkte bl. a. till 
Storkyrkan dess predikstol (SvK Sthlm I, s. 421). Inköpte Brogärd 1685. 

3 JACOB MöRCK var kanske en släkting till Jacob Henric Mörck, kh i Bro, f. 1714, t 1763; känd även 

såsom författare . 
• AXEL ROBERT BILDT, f. 1869, t 1944, affärsman, ägde Lejondal. G. 1898 m. DAGMAR MARGARETA 

ULRIKA CRONSTEDT AF FULLERÖ, f. 1871, t 1950. 
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Fig. 30. K alkduk (nr 1) av damastsiden med p åsydda guldband, skänkt före 1758. 
Foto 1951. S. 38. 

K elchtuch aus Seidendamast, gestiftet YOI' Cha licc cloth of silk damask prcsented be· 
1758. fore 1758. 

Libraria. - 5. Av vit sidendamast. Skänkt av Bro kyrkliga syförening 1947. Li
braria. 

Mässhakar: 1. Av svart sammet med J ehovah-sol och kors av silver. Köpt 1851 
(RÄK.). - 2. Av rött linne med broderier i blått, violett, guld och silver. Skänkt 1925 
av Bro-Låssa kyrkliga syförening. Libraria . - 3. Av grönt siden med broderier och 
applikationer. Libraria. - 4. Av violett ylle, med broderier. Libraria. - 5. Av vitt 
siden, med broderier och applikationer. Skänkt av Bro-Låssa kyrkliga syförening 1947 
liksom de två föregående mässhakarna. 

1792 såldes 4 st. gamla mässhakar - två av dessa »med crucifix» - till juden Ephr. 
Meyer i Stockholm. 
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F ig. 33. Porträtt (nr 3) av Olaus Svebilius, ä rke Fig. 34. Detalj av gravsten (nr 2) över Anna 
biskop 1681- 1700. Foto ATA. Brorsdotter, t 1594. Foto 1951. S. 40. 

Bildnis des E rzbischofs Portra it of Olaus Svebi Grabplattc von 159<1. Gravestone, 1594. 
Olaus Svebilius (Amtszeit lius, ar chbishop 1681

1681- 1700). 1700. 

f. 1626, ärkeb. 1677-168 1. - 3. (fig. 33) Olaus Svebilius, f. 1624, ärkeb. 1681- 1700. 
Mörka färger. Från 1700-talets början? Upptagas första gången i I NV. 1851. Måtten 
88 X 74, lika på alla tre. Konserverade 1946 av T. Hjelm och G. Lindström. 

Porträtt av Gösta E lg, kh i Bro-Låssa 1908-43. Olja på duk, sign. Anna Ödman 
1943. - Porträtt av greve Johan Sparre (s. 47), kommunalstämmans ordförande i Bro 
och Låssa 1885- 1924. Olja på duk, sign. Öllegård 36. 

Ru n ste n a r.1 1. Står sedan 1866 rest 200 m N om kyrkan, 9 m V om den på detta ställe H uNsTENAR 

rätade landsvägen Bro station- Bro kyrka. Tidigare var den inmurad i väggen till va
penhuset, till höger om ingången. lnskr.: »Ginnlög, Holmgers dotter, syster t ill Sygröd 
och till Göt, hon lät göra denna bro och resa denna sten efter Assur, sin man, son t ill 
Håkan jarl. Han var landvärnare mot vikingar med Geter. Gud hjälpe nu hans a nde och 
själ». Efter den i inskriften omtalade bron har socknen fått sitt namn (jfr s. 4). - 2. 
Står i vapenhuset, lutad mot Ö väggen. Inskr.: »Ingrid och Gyrid läto resa stenen efter 
Klemet, sin fader, och Ingegärd(?) efter sin man». - 3. Två fragment av en runsten stå 
nu uppställda i vapenhuset, lutade mot Ö väggen. Inskr.: » . . . Röd högg .. . dessa mär
ken efter ...». 

Uppgifterna hämtade ur Sv. RUNINSK H I FTER, Bel 8, s. 28 f. l 
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GRAVSTENAR Gravstenar: 1. En trapezformad, m e

deltida gravh äll av grå kalksten utan in

skrifter ligger framför V ingången (dit

lagd 1914?). 159 x 80 resp. 62. - 2. Av 

rödaktig kalksten, i korets SV del. I mitt

fältet en kvinnofigur i låg relief (fig. 34), 
starkt nött. Hennes dräkt a ntyder, att 

stenen tillkommit under slutet av 1500

talet. Spår finnes efter ett borthugget 

vapen vid kvinnans huv ud. Troligen är 

gravstenen identisk med den som PERING

s1<1ÖLD omtalar över fru A nna Brorsdotter1 

till Bro, t1594. - Stenens nuvarande in

skrifter äro icke ursprungliga, utan in

huggna på 1700-talet, då stenen togs i 
bruk för en ny grav. Kantinskriften lyder: 

ETT . CAPITAL . AF . 16 . R~ 33 S4 STÅ . I. 

BRO. Sr\TERIE. TILL. 6 PROC TILL. DENNA .j 
GRAFS . UNDERHÅLLANDE . FÖR . ALLA . TI

DER ./OCK . FÅR . DENNA . GRAF . AF . ING

EN . MERA . NYTTJAS . SE . KIÖRCKOBOKEN . 

/ FÖR . ÅHR. 17782 • CARL . FUNCK. På fältet 

under kvinnans fötter står: SALIGE . LANDS

HÖFDINGEN . HERR . BARON .j GUSTAF . 

1 ANNA BRORSDOTTER tillhörde västgöta-adeln 
och var dotter till Bror Eriksson (Butz eller Store). 
- G. 1560 m. ANDERS SIGFRIDSSON (Rålamb) f. 
1527, t 1583. Han byggde den sätesgård, som se
dan fick namnet Brogård. 

2 En!. ST.PROT. 1778 har »Hans Excell~ till 
wärdelig ihogkomst af sitt Patronatskap gjordt en 

F ig. 35. Gravsten (nr 3) från 1652 S. om kyrk an. Disposition , i kraft hwaraf Kyrkan framgent år
Foto A. Tuulse 1951. 

ligen har 2 rd~ inkomst från Brogårds Säteri, en
Grabstein von 1652. Gravestone, 1652. 

dast med det wilkor, at Kyrkian är answarig för 
des Saliga Föräldrars framledne Landshöfdingens 

uti Westmanland, Baron Gustaf Funcks och H ans H us-frus, F riherrinnan Christin a Cronströms graf 
at den måtte hållas wid magt, på sätt som å gråstenen står inhugget. » - Om detta k apital står det i 
v1S.PROT. 1785 följande: »Igenom Disposition är af framledne Hans Exellence Herr Riksrådet och Com
mendeuren Friherre Funck och dess Hus-Fru Högwälborna Fru Brita Odelcrantz (sic!) förärat t ill Bro 
Kyrcka ett Capita!, stort, 88 R~dr 42 sk. 8 r . Spccic, hwilket kapital altid innestår h os Possessorerna af 
Bro Sätesgård, men räntan deraf disponeras till Famillie Grafwens underhåll, samt twänne Fattiga flic
kors understöd af Allmogens barn under godset. » 
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FUNCKS . OCK . DES . FRUS . I CHRISTINA . 
CRONSTRÖMS . GRAF. (s. 47). 205 X 140. 
3. Runstensliknande gravvård (fig. 35) av 
röd sandsten, nu uppställd på kyrkogården 
i hörnet mellan långhuset och vapenhuset. 
På stenens mitt är ett kors inristat. I 
nedre delen en sköld med initialerna 
MAD(otter) och ANOO (anno), därefter år
talet 1652 i ett inramat fält och ett tim
glas vid nedre kanten. Till vänster om kor
sets överarm står: NASRS / SALTA, till höger 
därom RENN / TERA. I ett fält över korset 
rns samt små stjärnor. Stenen har enl. INV. 
1829 förr legat i gången. H 150. - 4. Av 
rödaktig kalksten; ligger vid uppgången 
till predikstolen. Inskrift: TETTA LÄGER
STÄLLE ÄR BETALT I AF. SAL. WÄLBETROD
DE ANDERS I SWART1 OCH HANS ARFWINGAR I 
TIL EWÄRDELIG EGENDOM OCH I LÄGERSTAD 
FÖR 50 DALER I KOPPAR Mtt AO 1676. Mått 
205 x 145. - 5. Av kalksten, i vapenhuset. 
I vardera hörnet en rundel med inskrift: 
CHRISTUS-VITA MORS-LUCRUM (= Kristus 
är mitt liv, döden är min vinning). Mitt 
partiet upptages av en oval med inskriften: 
SUB HOC SAXO I RECONDITI IACENT I PASTOR 
QVOND IN BROO ET I LOSSA DN ERICUS ARE
NIUS2 I NATUS AO MDCLXI DIE VII MARTII I 
CUM CONIUGE HONESTISSIMA I ANNA BRO
DINA NATA AO M I DCLVIII DIE XVII AU

1 ANDERS SwART var husgerådsmästare hos 
greve Anders Torstensson (f. 1641 , t 1686, son 
till Lennart Torstensson) som ägde Edeby gård 
i Låssa sn. Gården skänktes sedan som livstids
förläning till Anders Swart, vilken bodde där ännu 

1674. 
2 ERIK ARENIUS, f. 1661, t 1728; kommin. i 

Bro 1687, kh 1702. - G. 1::i m . CHRISTINA Bo
VALLIUS (t 1695), 2:o 1697 m. ANNA BRODJN. 
Sonen i det senare giftet Olof Arenius (1700
1766) blev en känd porträttmålare. 

Fig. 36. Begravningsvapen över rustmästaren Pet

ter Funck, t 1694. Foto 1951. S. 42. 


Totenwappen von 1694. Coat-of-arms, 1694. 


Fig. 37. Vapensköldar, t ro!. begravningsvapen från 
1500-talet, enl. AFRITN!NGAR 1684. s. 42. 

Wappen, wahrscheinlich Coats-of-arrns, probably 
von Begräbnissen aus dern 16th cent. funeral hatch
16. Jht., Zeichnung 1684. ments. Drawing, 1684. 
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Fig. 38. K a rmstol från 1600-talets mitt. Foto 1951. Fig. 39. Stol frå n 1700-talet. Foto 1951. 

Lclmstuhl aus der ~lit te d es 17. Jhts. Armcha ir, mid-17th cent. Stuhl des 18 . Jhts. Chair, 18th cent. 

GUSTI / DENATA AO MD cc / om / SEPULCRA NE UIOLATO / oEus ULTOH. (= U nder 

denna gravsten v ila förre k yrkoherden i B ro och L åssa h err Erik Arenius, f. å r 1661 den 

7 m ars och hans dygderika hustru Anna Brodina, f. år 1658 den 17 augusti, tår 17 .. 
den ... Förstör ej graven, Gud h ämnar) . Mått 213 X 145. 

Begravnin gsvape n (fig. 36) av snidat och m å lat trä, över rustmästaren P etter 

Funck (s. 47). Vapnet: femuddig silverstjärna över en grå k lippa. Blå botten. Hjälmpryd

nad: en gran och en ta ll korslagda, däröver en fem uddig stjärna i s ilver. H jälmtäcket 

utformat som akantusblad i blått och silver; inskriftskart uschen omgiven av palmkvistar. 

Inskrift: KO NGL. MAY:TZ WÅR ALLEHNÅDIG/STE KONUNGZ OCH HEH HES TROO TIÄNARE OCH 

FÖR DETTA HOST/ MÄSTARE UNDER DESS GARDE, DEN EDLE OCH WÄLB: HERR j PETTER 

FU 1 CK ÄH FÖDD I AFWESTAFOHSS DEN 19 JULIJ ( 16 76 OCH I HERRANOM SAL: AFSOMNAT 

I STOCKHOLM DEN 7 MAIJ AN~ 1694. H 185. 
Enligt Arn ITNINGAH (fig. 37) funnos 1684 två vapensköldar, troligen begravningsva

pen. Det ena av dessa har en sparre över femuddig stjärna och t illhör adliga ätten Store 
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el. Butz; det andra vapnet tillhör adliga 
ätten Soop. Vapnen torde åsyfta Bror 
Eriksson (Butz el. Store) jämte Brita Ha
raldsdotter Soop, g. före 1537 m. Bror 
Eriksson, levde änka 1582. EnligtALMQUIST 
(Frälsegodsen I, s. 565) skall Brogård vid 
1500-talets mitt hava ägts av Bror Eriks
son, som dock tillhörde väsgötaadeln och 
vanligen skrev sig till Risa i Kind. Jfr 
även gravst enen nr 1 (s. 40). 

I INV. 1767 upptagas två votivskepp, 
förfallna. Av dessa var det ena skänkt 1675 
av greve Gabriel Tureson Oxenstiernas 
(1642- 1707) hovmästare Johan Andersson 
i Spånga. Skeppen anges vara försvunna 
efter 1767. 

Gustav II I: s t a 1 1 771 och 1772 i 
enkla, förgyllda ramar samt Kar1 X I I I: s 
tal 1810 och 1817 i svart, resp. grön ram 
med enkelt snidat och förgyllt överstycke. Fig. 40. Sanctusk locka frå n omkr. 1300. Foto L .-M. 

Holmbäck 1951. S. 44.Av äldre böcker kunna nämnas: 1. Hand
Sanklusglockc um 1300. Sanclus bcll, circa 1300.bok 1693 skänkt till kyrkan 1694 av Ko

nung Karl XI. - 2. Karl XII:s bibel (1703) 

j originalband, något skadad. - 3. Gezelii bibelverk, 3 band (1711, 1724, 1728). 
4. Peringskiölds Bibliskt släktregister (1713). - 5. Luthers postilla, Band II (1753). 

Karmstolar (fig. 38), ett par av ek, klädda med vaxduk. Vridna ben och armstöd. 
1600-talets mitt, inköpta 1779 (RÄK.). H 95. - Sex stolar (fig. 39), svartmålade, med 
Mg rygg. Stoppad sits med skinnklädsel. 1700-talet. H 113. Gåva 1914 av grevinnan 
Matilda Sparre (s. 47). 

Kista, beslagen med järnplåt och järnribbor. 2 ytterlås. Anskaffade 1803. Tillverkad 
av Eric Mattsson Granlund, skadad vid stölden 1808 och reparerad flera gånger. H 55, 
L 77, B 47. - En äldre kista upptages 1790. (INv.). 

Klockorna hänga i stapeln. - Storkl ockan har på Ö sidan följande inskrift: 17 82 / 

]{; GUSTAF III . DIES / ll:TE REGERINGS ÅR I OMG IÖTS DEN A KLÅCKA I UNDER FÖRAN
STALTAN. I AF I z . BERGENSCHÖLD OCH I : GRIPENSTEDT,1 I ÄGARE TIL BRO GARD . GUTEN 
AF G : s: MEYER2 I STOCKHOLM. - På V sidan: EN G;\NG, EN GANG SKALL DOMS BASUNEN 

Kammarherren ZACI-IARIAS BERGENSKÖLD (f. 1743, t 1798) och hovjunkarcn JAKOB GRIPENSTEDT 
(dp. 1705, t 1782) k öpte tillsammans 1782 B rogård. E fter elen sistnäm ncles död blev Bergensköld ensam 
ägare; ha n försålde 1792 hela egendomen till kommersrådet friherre Josias I<arl Cederhielm. 

2 G. S. MEYER, kungl. styckgjuta re i Sthlm 1772- 1797, son till Gerh. :\'leyer d. y. 

\"OTlVS KEPP 

K U NGATAL 

BÖCKER 

MÖBLER 

J{LQCKOR 

1 
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LIUDA. I EN GÅNG FÖR DIG SKALL JAG TILL LIKFÄRD BIUDA I EN GÅNG SÅ GLÄD DIN GUD, 

LÄT BÄTTRING WARDA SPORD I 0. LAND, 0. LAND, 0. LAND, HÖR ÄNTLIG HERRANS ORD. I 
M: IOH. ER. ARENIUS PAST: I BRO OCH LÅSSA. (s. 41, not 2). - Runt slagringen: KOMMER 

I AF IACOBS HUS LÄT OSS VANDRA UTI HERRANS LIVS. PS 2. 5 .  D 99, H 90. - Lill

klockan har på V sidan inskrift: RENOVATA / PASTORE I H: MÖRK,/ ANNO 1751.  På Ö 

sidan: GUTEN AF GERH: MEYER1 I STOCKHOLM. D 84, H 78. 
Kyrkans gamla sanctusklocka (fig. 40) är bevarad. Den saknar all ornering med 

undantag av en svag rundstav å slagringen. Inskrift saknas. Klockan torde kunna dateras 

till omkr. 1300, möjl. något tidigare. D 11, 1, H (med krona) 13, 1 (utan krona) 8, 9. 

Uppges 1767 som »fram i Choret hängande.» År 1711 (sT.PROT.) beslöts, att eftersom 

kyrkan äger en skriftklocka, så skulle den användas vid folkets framkallande till skrif

termål. 

SAMMANFATTNING 

I. En orappad gråstenskyrka (fig. 9: A), bestående av långhus, smalare kor och absid(?). Smal, rund
bågig portal i långhusets SV del (fig 7). Långhuset har varit täckt med trätak. 1100-talet. - Inv.: 
dopfunt (fig. 28 a- d). 

Il. Kyrkan utvidgades åt ö med samma bredd som långhuset, varigenom en långsträckt salkyrka 
bildades (fig. 9: B). Trätak även över tillbyggnaden. På N sidan uppfördes en sakristia. Omkr. 1300. -
Inv.: sanctusklocka (fig. 40). 

III. Kyrkan välves (fig. 9: C). Arbetet börjar sannolikt i koret och genomföres successivt under 1400
talets andra hälft. Den breda gördelbågen mellan andra och tredje valvet markerar den urspr. gränsen 
mellan kor och långhus. Det långa koret vittnar om inflytande från tiggarmunkarnas arkitektur. 

IV. Kyrkan vidgas åt V med en trave (fig. 9: D). Det kupolliknande stjärnvalvet med ribbor upp
fördes samtidigt med murarna. - I direkt anslutning till utvidgningen åt V bygges ett vapenhus i S. 
Dessa ribbvalv vilar på sköldbågar. Ribborna äro i hjässpartiet helstensbreda, men avsmalna i nedre 
delen och äro försedda med tvärband. Tegelorneringen på vapenhusets gavel inspirerad av Uppsala 
domkyrkotorn (jfr även Malsta och Estuna). 1400-talets sista fjärdedel. - Inv.: Relief av lövträ från 
ett altarskåp, svenskt arbete (fig. 25). 

V. Altarskåp (fig. 16- 24) från Jan Bormans atelje, Bryssel, omkr. 1520. Det är obekant, när skåpet 
förvärvades till kyrkan. - Predikstol från 1650 (fig. 26), sannolikt ett verk av Hans Hebel. 

VI. Stor takombyggnad 1774-76, varvid gavlar och tak fingo sin nuvarande brutna form. Sam
tidigt genomgick kyrkan en allmän reparation. Som avslutning till denna byggnadsverksamhet uppför
des 1778-80 den nuvarande sakristian i ö (fig. 9: E). Den gamla sakristian i N revs. 

VII. Stor renovering 1914 under ledning av arkitekterna S. Lewerentz och T. Stubelius, varvid b. a. 
korvalvet försågs med dekorativ målning av Filip Månsson. Varmluftuppvärmning anordnades under 
sakristian. Alla viktigare inventarier och inredningsföremål restaurerades. 

VIII. Mindre renovering 1946- 47. Kyrkan kalkströks invändigt, varvid korets målningar överkal
kades. I källaren under sakristian inreddes ett bårhus. El. värmeledning infördes. Arbetet leddes av ark. 
Sven A. Söderholm. 

1 GERHARD MEYER D. Y., kungl. styckgjutare i Sthlm, f. 1704, mästare 1723, t1784. 
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ZUSAMMENFASSUNG 


I. Eine unverputzte Feldsteinkirche (Abb. 9: A) bestand aus dem Langhaus und einem schmaleren 
Chor mit Apsis (?). Im SW-Teil des Langhauses ein schmales, rundbogiges Portal (Abb. 7). Das Langhaus 
hatte eine Holzdecke. 12. Jht. - Ausstattung: Ein Taufstein (Abb. 28 a-d). 

Il. Die Kirche erweiterte man nach 0 hin in der Breite des Langhauses (Abb. 9: B), wodurch eine 
langgestreckte Saalkirche gebildet wurde. Auch der Anbau hatte eine Holzdecke. Auf der N-Seite 
wird eine Sakristei gebaut. Um 1300. - Ausstattung: Eine Sanktusglocke (Abb. 40). 

III. Die Kirche wird gewölbt (Abb. 9: C). Die Arbeiten beginnen wahrscheinlich im Chor undkom
men in der zweiten Hälfte des 15. Jhts. allmählich zum Abschluss. Der breite Gurtbogen zwischen 
dem zweiten und dem dritten J och bezeichnet die ursprungliche Grenze zwischen Chor und Langhaus. 
Der !ange Chor zeugt von Einfluss der Architektur der Bettelmönche. 

IV. Die Kirche wird nach W zu um ein Joch verlängert (Abb. 9: D). Das kuppelartige Sterngewölbe 
mit Rippen entstand gleichzeitig mit den Seitenmauern. - Im unmittelbaren Anschluss an die Er
weiterung nach W wird ein Waffenhaus (Vorhalle) im S gebaut (Abb. 12), dessen Gewölbe auf Schild
bogen ansetzt (Abb. 13). Die Rippen haben in Scheitelhöhe die Breite eines ganzen Ziegels, werden 
aber nach unten zu schmaler und sind mit Querbändern versehen. Die Ziegelmuster am Giebel des 
Waffenhauses sind angeregt von den Domtiirmen in Uppsala (vgl. auch Malsta und Estuna). Letztes 
Viertel des 15. Jhts. - Ausstattung: Holzplastik ans einem Altarschrein, schwedische Arbeit (Abb. 25). 

V. Fliigelaltar (Abb. 16-24) aus Jan Bormans Werkstatt, Briissel, um 1520. Es ist nicht bekannt, 
wann das Werk för die Kirche erworben wurde. - Die Kanzel von 1650 (Abb. 26) ist wahrscheinlich 

eine Arbeit von Hans Hebel. 

VI. Grosser Dachumbau 1774- 76, wobei Giebel und Dach ihre jetzige abgewalmte Form erhielten. 
Gleichzeitig erfolgt eine griindliche Uberholung der Kirche. Als Abschluss dieser Bautätigkeit wird die 
jetzige Sakristei im 0 aufgefiihrt (Abb. 9: E), während man die alte im N abreisst. 

VII. 1914 grosse Renovation unter Leitung der Architekten S. Lewerentz und T. Stubelius, wobei 
u. a. das Chorgewölbe mit dekorativer Malerei von Filip Månsson versehen wird. Die Zentralheizung 
wird unter der Sakristei eingebaut und alle wichtigen Ausstattungsstiicke restauriert. 

VIII. Kleinere Renovation 1946- 47. Die Kirche wird innen ausgetiincht, wobei die Ausmalung im 
Chor iiberstrichen wird. Den Keller unter der Sakristei richtet man zur Totenkammer ein. Installation 
einer elektrischen Heizung. Diese Arbeiten leitete Architekt Sven A. Söderholm. 

SUMMARY 

I. An unplastered greystonc church, consisting of nave (fig. 9: A), small chancel and apse (?). Small 
arched doorway in S.W. part of nave (fig. 7). Nave had timber ceiling. 12th cent. - Inventory: font 
(fig. 28 a-d). 

Il. Church widened to E., this section becoming as wide as the nave (fig. 9: B), the result being a 
long, rectangular structure. Timber ceiling also over additional parts. Vestry built on N. side. Circa 
1300. - Inventory: sanctus bell (fig. 40). 

III. Church vaulted (fig. 9: C). vVork probably began in chancel and was carried out by stages during 
latter half of 15th cent. The broad girdle-arch between the second and third vaults marks the original 
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division between chancel and nave. The architectural style of the long nave reveals the influence of the 
mendicant friars. 

IV. Church widened with a bay to W. (fig. 9: D). The cupola-like star vaulting and ribs built same time 
as the walls. - In immediate connection with widening to W., a S. porch was built (fig. 12). This ribbed 
vaulting is supported by arches (fig. 13). The upper parts of the ribs are as broad as the length of a 
brickstone, but become narrower lower down and are provided with transverse bricks. Brickwork 
decoration on porch gable inspired by tower of Uppsala Cathedral (cf. Malsta and Estuna). Last quarter 
of 15th cent. - Inventory: wooden relief from a triptych, Swedish work (fig. 25). 

V. Triptych (figs. 16- 24) from the workshop of Jan Borman of Brussels, circa 1520. It is not known 
when this was acquired by the church. - Pulpit 1650 (fig. 26), probably the work of Hans Hebel. 

VI. Considerable alterations to roofing 1774- 76, resulting in the present mansard form of gables 
and roof. Simultaneously, general r epairs to church. Last phase of this work was in 1778- 80, when 
present E. vestry was built (fig. 9: E), and the old N. vestry was pulled down. 

VII. Considerable renovations in 1914 directed by architects S. Lewerentz and T. Stubelius. The 
chancel vaulting was provided with decorative paintings by Filip Månsson. Warm air heating equipment 
installed beneath vestry. All important contents and furnishings restored. 

VIII. Minor renovations 1946- 47. Interior of church lime-washed, this obliterating chancel paintings. 
Cellar under vestry furnished as mortuary. Electric heating installed. Work carried out under direction 
of architect Sven A. Söderholm. 
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ÄGARE AV BROGÅRD 
m. fl. 


omnämnda i Bro kyrkobeskrivning 


JOHAN FUNCK, adlad FUNCK 


f. 1630, t 1679. Direktör vid Avesta bruk 1671, adlad 1672, assessor på stat 1676. 


G. m. ELISABET HANS DOTTER, f. 1642, t 1719 (s. 36, not 2). 


Hon köpte 1685 Brogard i Bro Sil. 


GUSTAF PETER 

f . 1670, t 1736. f. 1676, t 1694. 

Landshö
1697 m. 

vding i Västerås län 1720, friherre 1723. Ägde Brogård. 
CHRISTINA CRONSTRÖM, f. 1678, t 1758, dotter av ass

Peter Cronström och Johanna Grau. 

-
ess

G. 
orn 

Rustmästare vid livgardet. 

CARL f. 1708, t 1783. 

Riksråd 1765. - G. l:o 1739 m. friherrinnan CHARLOTTA ELISABET 
CRONSTEDT (1714-1763), 2:o 1765 m. BRITA RHYZELIA, ad!. 0DEN
CRANZ (1726- 1787) i hennes andra gifte. - Han sålde 1778 Brogård 

m. m. till riksrådet greve Fredrik Ribbing. 

ERIK JOSIAS FILIP SPARRE AF SöFDEBORG 

f. 	 1816, t 1886. Greve, landshövding m. m ., 

ägde Brogård och Lejondal i Bro sn. 

G. 	 1851 m. 0TTILIANA SPARRE AF SöFDEBORG, f. 1820, t 1900. 

LOVISA ULRIKA, f. 1852, t 1937. G. l:o 1880 m. JOHAN CLAES ERIKSSON, f. 1856, t 1938, Greve, 

Loms DE GEER AF LEUFSTA i hans 2:a gifte, kammarherre, ägde Brogård. G. 1:o 1889 m. EVA 

f. 1824, t 1887; 2:o 1894 m. FREDRIK RAPPE, 	 ERIKA MARGARETA SPARRE AF ROSSVIK, f. 1867, 

f. 	1864, t 1929. från vilken han 1903 blev skild; 2:o 1907 m. EBBA 
MARIA MATILDA BARCK, f. 1865, t 1925. 



ÄTTEN POSSE 

Släkttavlan upptager de ättemedlemmar och ingifta, som omnämnas i Låssa kyrkobeskrivning 

M A U R IT Z P 0 S S E f. 1 6 3 2, t 1 7 0 2 

landshövding m. m., friherre 1673, till Säby(holm) (se s. 50, not 2) 

g. 1 :o 1655 m. MAGDALENA MICHAEL!, f. 1638, t 1669; 2:o 1671 m . MARIA GYLLENSTIERNA, f. 1639, t 1693, 
dotter av Friherre Göran Gyllenstierna o. Anna Skytt e (s. 84, not 1) 

1. 	 NILS, f. 1660, t 1723 1. AXEL, f . 1669, t 1698 2. MAURITZ f. på 1670-talet, t 1724 
friherre t ill Säby ( holm) livdrabant (s. 80) Överstelöjtnant, friherre t. Säbyholm. 
landshövding, g. 1704 m. g. l:o 1700 m. CHARLOTTA H ASTFER, f. på 
HENRIETTA BEATA HORN, f. 1677, t 1740 1670-talet, t 1705 barnlös; 

2:o 1706 m. ANNA CHRISTI NA FLEMING, 
f. 1692, t 1773 CARL HENRIK f. 1705, t 1761 


till Säby(holm) 

kammarherre, g. 1732 m. 

HELENA SooP, f . 1712, t 1796 


CHRISTER LINDORM, f. 1740, t 1814 
kapten, ägde en t id Lindormsnäs i Låssa sn. 
G. l :o 1767 m. FREDRIKA LOVISA ZANDER 
f. 1745, t 1779, 2:o 1805 m. CHRISTINA 
CHARLOTTA AMALIA CRONHIELM 

2. 	 VENDELA CHRIS
TINA , f. 1707, t 
på 1730-talet, g. 
1729 m. kaptenen 
greve CARL 
STENBOCK 
f. 1701, t 1746 

FREDRIKA ULRI
KA, f. 1735, t 
ogift 1804 

2. 	 LAGE, f. 1714, t 1747 på 
Säbyholm, löjtnant, g. m. 
SOFIA BIRGITTA PALMQVIST 

lVlAGNUS, f. 1742, t 1798, 
kammarjunkare i kammar
kollegium . Ledamot av pa
triotiska sällsk. G. 1776 m. 
HENRIETTA MARIA KLING
SPOR 

2. 	 ANNA, f. 1715, 
t 1777, 
g. 1743 m. 
generallöjtn. 
o. presiden
ten DANIEL 
JOHAN ZAN
DER, f. 1685, 
t 1762 

2. 	 MARIA, 
f. 1717, t 
ogift 1784 
på Säby
holm 

2. 	 MAURITZ, f. 1722, t 
1793; major. g. 1752 
m . sin kusin på mö
dernet, grevinnan 
VENDLA PossE, f. 
1723, t 1787 

2. 	 HEDVIG 
MARGA
RETA, 
f. 1724, t 
ogift 1785 
på Säby
holm 



Fig. 41. Låssa kyrka från SV. Foto 1955. 


Die Kirche zu Låssa von S\V. Låssa Church from S.\V. 


LÅSSA l(YRl(A 
UPPLAND, UPPSALA LÄN, BRO HÄRAD, UPPSALA 

ÄRKESTIFT, HÅBO KONTRAKT, ANNEX TILL BRO 

Beskrivningen avslutad i maj 1955 

TRYCKTA KALLOR: AFRITNINGAR PI. 44 och 74 (kyrkan från s 1684). - GRAU, s. 43 (skiss av kyr
kans exteriör från N 1748). K LINGSPOR Il, 1, s. 3 f. - THAM, s. 102 f. - B. L u:rnGREN, Låssa kyrka. 
Upplands kyrkor 66. - ENKÖPINGS PosTEN 30/7 1946 (kyrkan återinvigd). 

HA NDSKR. K;\LLOR OCH AVB.-SAML.: K B: 1-IADORPHS »annota tionsbook» (opaginerad, tidigare in 
bunden i Pm~. MoN. Il I), - ATA: lHRFORS, s. 2145 (ky rkan från S); INv. 1829; E . BoHRNS redogörelse 
om kyrkans byggnadshistoria i samband m ed dess restaurering 1945- 46; hand!. rör. kyrkans restau
rering 1945- 46 samt konservering av diverse föremål. - BST: »R itning till nytt Torn och Sacristia 
v id Lossa K yrka i Upsala Stift och Län•. Sign: »Stockholm ö . I. Ä. den 21 j an. 1834, Lika med Originalet 
intygar I. Carlberg.» - Restaureringsritningar av A. LINDEGREN 1888 (tusch p å väv), bestående av 
1. plan, gamla utseendet, 2. altare jämte gravkor före restaurering, 3. plan, blivande utseende, 4. a ltare, 

4-507 179 
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j ,'S i TUATfONS PLAN 

* 
efter restaurering. - Restaureringsritningar av ark. SvEN 
A. SöDERHOLM och G. WrMAN 1943-44 (vitkopior): plan, 
V långhusväggen i plan och sektioner, dörr mellan vapen
hus och långhus, innanfönster jämte detaljer; detaljrit
ningar över inredning m. m. - Förslag till el. värmean
läggning av Älvkarleby kraftverk 1945. - Förslag till ord
nande av kyrkogård av ark. K. M. WESTERBERG 1945. 
UB: NoRDINSKA SAML. vol. 39 bl. 91: Upbörden 1531.1 

KYRKANS ARKIVALIER: RÄK. 1693-1727, 1729- 1861, 
däribland utgifter för tornbygget från 1833 o. f. samt kyr
kans allmänna reparation; ST.PROT. från 1713, 1714, 1716, 

Fig. 42. Kyrkogårdsplan, 1 : 3 000. Uppm. 
1778, 1779, 1785, 1786 (organistfråga), 1789- 1792, 1794, 1950. 
1798, 1800, 1806 (fråga om torn och gravkor), 1807, 1810, Grundriss des Kirchhofs. Plan of churchyard. 
1816, 1833 (tornbygge), 1834; VIS.PROT. 1689, 1695- 1697 
(beskrivning av kyrkorep.), 1717, 1741, 1744, 1785 (upp

gifter om nytillkomna inv.), 1790, 1812, 1840, 1847, 1851, 1860, 1877, 1884; rnv. från 1670 (»Copia af 
gambla kyrckioboken på Kyrckiones Inventarium ord ifrån ord afskrifiet» - innehåller rnv. från åren 
1670, 1693 jämte uppgifter om gåvor från 1600-talets slut och 1700-talets början), 1713 (uppgifter ' 
bl. a. om nu bortkomna textilier), 1767, 1790, 1818, 1833, 1847, 1860, 1872, 1892. - Förvaras i ULA. 

Parochia lasza omtalas 1299 (SD nr 1281); åren 1303 och 1305 (SD nr 1378 och 1454) får kyrkan dona
tioner. Ar 1314 räknas Låssa som Bro kyrkas annex till Brohundaeri (SD nr 1946). Namnet stavas under 
medeltiden omväxlande Laza, Lazta och Laaza, senare Låssa resp . Lossa. - Av de i texten omnämnda 
gårdarna ligga Ädö, Toresta och Säbylzolm inom socknen. Kyrkan låg på Säbyholms2 mark och var pat
ronatskyrka till denna gård, vilket har satt sin prägel även på kyrkans byggnadshistoria. Låssa är annex 
till Bro kyrka. 

KYRKOGÅRDEN 

MUR Den nuvarande bogårdsmuren av sprängd och vald gråsten utan murbruk uppför
des till övervägande delen mellan åren 1823 och 1831. Runt om kyrkogården växa gamla 
lönnar och askar, av vilka en del kunna härstamma från den plantering, som genomfördes 
1838- 1840. Under 1880-talet vidgades kyrkogården åt V; den ordnades 1945 av ark. 
K. M. Westerberg. 

1713 (INv.) anges, att kyrkogården var stängd med träplank, »men herskapen uti för
samblingen hafva låfvat giöra steenmur... så snart dhe kunna någorlunda hinda der medh, 
för dhenna svåra tidens skull». 1744 hade en del av stenmuren kommit till stånd, men 

i Från Låssa lämnades »Klockan och annan kopar» samt pengar. 
2 En ny sätesgård fanns i Säby före 1600. Denna innehades under 1600-talets mitt av NILS PossE 

(t omkr. 1664), som dessutom 1644 ägde inom Bro, Sollentuna och Trögds härad 19 landbohemman. 
Hans son MAURITZ PossE (se släkttavlan s. 48) utökade egendomen genom flera förvärv. Från den Örn
flychtska släkten bekom han på 1660-talet dess gamla säteri Holmen och sedan detta inlagts i Säby, 
gavs åt den gemensamma possessionen namnet Säbylzolm (ALMQVIST, Frälsegodsen I, s. 840). 
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Fig. 43. ö kyrkogårdsin gången. 1700-talets början. Foto A. Tuulse 1951. 


Ö Kirchhofspforte, Anfang 18. Jhts. E. entra nce of churchyard, bcginning of 18th cent. 


eftersom den stod utan tak hade underbyggnaden förfallit. År 1778 hade Säbyholms och 
Ådö gårdar ställt iordning sina andelar, de övriga gårdarna hade dock försummat sin plikt. 
Tillståndet under år 1748 illustreras av GRAUS teckning (fig. 47), där endast en del av N 
och Ö muren tycks vara uppbyggd, medan kyrkogården i övrigt var omgärdad av trä
staket. Samma tillstånd rådde 1794. 

Inga stigluckor ha funnits. Av ing å ngsportarna är den i NÖ hörnet äldst (fig. 43), 1xGANGAR 

uppförd på bekostnad av familjen Posse på Säbyholm1 antagligen under 1700-talets bör-

Vapnen åsyfta översten friherre MAURITZ MAURITZSON PossE av Säbyholm (f. på 1670-talet, 
t 1724) och hans hustru i 2:a giftet (1706) friherrinnan ANNA KRISTI:-IA FLEMI:-IG (f. 1692, t 1773). Jfr 
släkttavlan s. 48. 

1 
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F ig. 44. Sparreska gravkoret från 1800-tale ts mitt. Foto 1955. 

Grabchor cler Familic Spn rrc nus cl er :\lille des Burial chnpcl of Sparrc family, mid-19lh cent. 
19.Jhts. 

jan. Portvalvet reparerades under 1700-talets slut samt 1831. Portens ursprungliga yttre· 
del är byggd av huggen sandsten och prydd med Posseska och Flemingska vapnen. Den 
inre delen av putsat tegel torde härstamma från de ovannämnda reparationernas tid. 
Tak av järnplåt, grindar av smidesjärn antagligen från 1859 (RÄK.). Kyrkogårdens NV 
grind tillkom i samband med utvidgningen under 1880-talet. Grindstolpar av tegel, täckta 
med järnplåt. Enkla järngrindar samtida med stolparna. - År 1716 uppmanades för
samlingen att göra en ny port på V sidan, vilket även verkställdes. Dess närmare ut
seende är obekant. 

GRAVKOR På en liten kulle vid kyrkogårdens Ö mur ligger ett gravkor (fig. 44), byggt under 
1800-talets mitt av majoren greve Klas Robert Sparre.1 Gravkoret har åttkantig grund
plan och är uppfört av putsat tegel. Nu vitstruket, men spår av den urspr. skäraktiga 
putsen delvis synliga. Sockeln gråmålad . Tak av rödmålad järnplåt, dörren plåtbeslagen, 
svartmålad. - Vid kyrkogårdens S mur ligger ett gravkor för familjen Tauvon (fig. 45), 
uppfört under 1800-talets andra hälft. 8-kantigt, av putsat tegel. Tak av plåt. Ingång i 
N har järndörr med genombrutet ornament. I minnesha.llen förvaras askurnor för Tau

1 Greve KLAS ROBERT SPARRE, [. 1812, t 1862, ry ttmäs tare vid Livregementets dragonkår. - G. 1840 
m . ADELE DuFvA, f. 1812, t 1858. Deras barn ägde A dö och Säbyholm . 
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Fig. 45. Tauvonska gravkoret från 1800-talets andra hälft. Foto 1955. 

Grnbchor 	der Familie Tauvon a us d er 2. B urial cha pel of Tauvon fami ly, second 

Hälfte des 19. Jhts. ha lf of 19th cent. 


vonska släktmedlemmar, döda under 1920- och 1930-talen. Under minneshallen ett 
gravvalv. Nedgången till detta är försedd med låsta järndörrar.1 

En klo ckstapel har funnits tidigare. Första gången omnämndes den 1699 (RÄK.), KLocKsTAPEL 

då bräder köptes från Enköping jämte spik för reparation av stapeln. År 1700 fick bygg
mästaren Niels Larsson från Kalmar socken betalt för reparation av stapeln, 1716 om
talas bräder att fodra stapelsyllarna, 1720 lades nya knutstenar under stapeln. År 1741 
(vis .) säges, att klockstapeln var alldeles förfallen, och att vid »dess kullfallande så väl 
kyrkan som Possiska grafven (ses. 64) skulle taga skada . .. Klockorna voro conserverade 

I gravvalvet förvaras kistor för ISRAEL TAuvoN, f. 1796, t 1877, departernentschef i generaltull 
styrelsen, ägare av Toresta gård i Låssa sn jämte hans hustrn EDLA TAuvoN, f. Bergenstråhle, f. 1811, 
t 1898. 

1 
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Fig. 46. Hebbeska gravmonumenten frå n 1820-talet. Foto 1955. 

Grabdenkmäler der Familie Hebbe aus B uria l monuments of the Hebbe family, 
den 1820er J a hren. circa 1820. 

och i en Machin uppsatta». Ordalydelsen tycks antyda, att stapeln låg alldeles vid kyr
kans ö del. Den omnämnda »machinen» torde ha varit en enkel klockställning, som bygg
des 1739 av snickarmästaren Svanström »att ha klockorna uti tills nya klockstapeln blir 
byggd» (RÄK.). Den nya stapeln var antagligen färdig 1752, då klockornas uppsättning 
omtalas. 1756 nämnes spik och tjära till stapeln. Stapeln genomgick flera reparationer 
under 1790-talet och brädfordrades 1798. År 1806 (sT.PROT.) framförde baron Posse,1 

att klockstapeln, trots årliga kostsamma reparationer ,blev sämre och sämre, varför han 
föreslog, att ett torn av sten skulle byggas. Detta verkställdes även under 1830-talet (se 
nedan). Antagligen samtidigt revs klockstapeln, som senast omtalas 1829-30. Om klock
stapelns plats är intet bekant. Kanske låg den på kullen vid kyrkogårdens Ö mur, där 
Sparreska gravkoret senare uppfördes. 

GRAvvAnoAR I kyrkogårdens SV hörn en liggande gravhäll av sandsten. Lågerhuggen kantbård. 
P.~,;.~:~1~0 - Inskrift i inhuggna versaler: MINNET / AF f HÖGVÄLB. FRÖKNAHS POSSE / PÅ SÄBYHOLM / 

OMVÅRDNAD I FÖR I DERAS HUSJUNGFRU I ANNA CAISA FLESSER I I DESS LIFSTID I OCH 

EFTER DESS DÖD I D. 7 SEPTEMBER. 1792 I FÖRVARAR DENNA STEN. 

Som kyrkan finnas två postament av gjutjärn, krönta av urnor, omgärdade med 
järnstaket (fig. 46). Över brukspatron Andreas Hebbe, Ådö, f. 1734, t1825 samt hans 
fru Anna Cath. Hebbe, f. Timm, f. 1759, t 1820. Postamentet över Andreas Hebbe har 
på V sidan följande inskrift: HAN SÖKTE OCH HAN FANN HVILAN I GUD!. På hans hustrus 
postament står: TACKSAMHETEN BEFi\STADE w i\LGÖRENHETENS Ml ' NE. Totalhöjd 180. 

l Troligen friherre CHRISTER LINDORM PossE, se släkttavla s. 48. 
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Fig. 47. Lässa kyrka frän N, teckning av 0. Grau 1748. Västerås lärov. bibl. 


Die Kirche zu Låssa von N, Zeichnung 1748. Låssa Church from N., drawing 1748. 


KYRKOBYGGNADEN 

Den nuvarande kyrkan (fig. 50- 51) består av ett långhus med något smalare, tre
sidigt avslutat korutbygge, sakristia (det forna vapenhuset) i S samt torn i V. Av 
dessa delar tillhöra långhusets murar i de två västligaste traveerna den äldsta kyrkan 
(från 1100-talets slut eller 1200-talets början). Sakristian (det urspr. vapenhuset) och 
valven i långhusets V dei stamma från medeltidens slut, långhusets östligaste trave 
jämte koret från 1600-talets slut, tornet från 1830-talet. Murarna i de under medel
tiden och under 1600-talets slut uppförda delarna äro av gråsten med tegel kring dörr
och fönsteröppningar och i valvsystemet. Tornet är helt byggt av tegel. - Sockeln 
saknas. Murarna äro putsade. Rappningen av kyrkan omtalas tidigast 1775. 

Alla fönster fingo sin nuvarande form vid en reparation 1834. Vid samma tillfälle 
upphöggs det västligaste nordfönstret, de två övriga fönstren åt N funnos redan 1748 
(jfr GRAUS teckning, fig. 47) . Karmar av grågrönmålat trä från 1834. Innanfönster med 
blyspröjsar och antikglas samt fönsterbänkar av huggen sandsten tillkommo 1945. 
På AFRITNINGAR (fig. 48) har det dåvarande koret på S sidan en liten fönsteröppning, 
långhuset är försett på samma sida med ett större och ett mindre fönster . Av dessa äro 
de små fönstren möjligen i urspr. storlek. I samband med en kyrkoreparation under 
1600-talets slut (s. 64) ombyggdes även alla fönster och försågos med järnbågar. 

Kärnkyrkans urspr. ingång i S (fig. 50) användes nu som sakristi-ingång. Öppningen 
härrör sig i sin nuv. form (fig. 55) från två skilda byggnadsperioder. In mot sakristian 
finnes en hög och smal rundbågig öppning med omfattning av gråsten. Den härstammar 
från 1100-talets slut eller 1200-talets börja"n. Att döma av oregelbundenheter vid västra 
dörrposten har öppningen ursprungligen varit ännu smalare än nu och har blivit vidgad 
vid ett senare tillfälle. Innanför den bevarade öppningen bör ha funnits en smyg, som 
vidgat sig inåt kyrkorummet. Bredden på smygen vid dess mynning i S långhusmuren 
anges av skarvar under putsen på ömse sidor om den nuv. öppningen mot långhuset. Med 
ledning av dessa skarvar kan den urspr. portalens plan rekonstrueras. I denna portal har 

KYRKANS 

HUVUD

DELAR 

MATERIAL 

FÖNSTER 

INGÅNGAR 



56 BRO HÄRAD 

Fig. 48. Kyrkan är 1684 en!. AFRITNINGAR. 


Die Kirche 1684, lavierte Tuschzeichnung. The church in 1684, ink and wash drawing. 


senare inbyggts en lägre och smalare murgång med dörrposter in mot långhuset. Detta 
gjordes då vapenhuset under 1600-talets slut förändrades till sakristia (se nedan). Dörren 
med furupanel brunfärgad med mörkare kälningar och svarta beslag. Restaurerades 1945. 
Vriden dörring med rund platta medeltida, nyckelskylt och lås 1600-talets slut? 

Dörröppningen mellan långhus och torn härrör från 1697. Svängdörrar med yttersidan 
panelad, innersidan grågrönmålad insattes 1945. - År 1697 säges (E V:14) denna in
gång vara försedd med dubbeldörrar »med kostelig lås och nyckel» samt »med skön 
uthuggen stehn, och ofwan dören uthan före i steen uthuggne högwählborne her Landz
höfdingens och des sahl. fruus adelige vapner». När under 1830-talet tornet uppfördes 
flyttades denna omfattning av sandsten samt dess dörrar till det nya tornets ytteringång 
(fig. 52- 54). Ovanför omfatt?ingsbågen Posseska och Gyllenstjernska vapnen, krönta 
av ett överstycke med årtalet 1701.1 Fruktornamenten på portalbågens undersida och 
broskornamenten på kartuschen datera portalen snarast till 1640-talet. Kanske flyttades 
den till Låssa från Säbyholm; 2 det i kartuschen inhuggna årtalet 1701 skulle då vara sekun

1 Vapnen åsyfta landshövdingen friherre MAURITZ PossE (f. 1632, t 1702) och hans hustrn i 2:a giftet 
friherrinnan MARIA GYLLENSTIERNA (f. 1639, t 1694). Jfr släkttavlan s. 48. 

2 Om det förhåller sig så, kan portalen och vapentavlans överstycke ha tillhört någon byggnad som 
uppfördes nnder Nils Posses tid (jfr s. 50, not 2). Själva vapentavlan torde vara från 1697. 
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Fig. 49. Ky rkan från Sö. Foto 1955. 
Die J{ irchc von SO. T he church from S.E. 

<lärt och ange de omfattande kyrkorestaureringsarbetenas slutpunkt. Eft er tornets upp
förande 1836-37 förvarades vapentavlan och överstycket löst i kyrkan. P å nuvarande 
plats uppsattes de först 1945. Att portalen även ursprungligen hade samma utseende, 
bekräftas av den ovan citerade beskrivningen. - Rutpanelad dörr av furu från 1600
talet; den svartbruna färgen framtogs 1945. Nyckelskylt och ring äro senmedeltida (fig. 
53), antagligen flyttade hit från vapenhusets ytterdörr (se nedan). Stort trälås. 

G o 1 v av trä i bänkkvarteren, plan sten i gången och koret, tillkommet 1888, omlagt rnrnmöR 

1945. Korets golv ligger 45 cm högre än långhusets. Tomrummet har golv av tegel med 
gravstenar i mitten. - 1710 (RÄK.) fick kyrkan golv av tegel, emedan trägolvet var ned-
ruttet. Sedan omtalas golvets lagning flera gånger under 1700-talet. 
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Fig. 50. Plan och längdsektion mot N, 1 : 300. Uppm. 1950. 


Grundriss und Längsschnitt gegen N. Plan and longitudinal section towards N. 
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Av långhusets tegelvalv (fig. 58) torde de två västligaste ha tillkommit under 1400- vALv 

talets mitt. Helstensbreda ribbor med avsmalnande ändpartier, något kupiga valvkappor. 
Valven vila på väggpilastrar med två språng och på spetsiga sköldbågar. Av pilastrarna 
voro före 1945 endast de två i hörnen mot västmuren bevarade i urspr. skick, på övriga 
ställen hade man 1888 gjort ifyllningar av murbruk och tegelskärv, för att så vitt möjligt 
få dem att likna dem i långhusets östliga trave och därigenom ge kyrkan en enhetlig 

5(ARNING C-C 

10 ·o •1 i. ·3 +. 5 !OJ/. 

Fig. 51. Tvärsektioner mot Ö och V, 1: 300. Uppm. 1950. 

Querschnitte nach 0 und W. Side sections towards E. a nd W. 

karaktär. Långhusets Ö valv (fig. 57) uppbäres nämligen av pilastrar med fasade hörn 
och i puts upplagda kapitällister. Detta valv saknar ribbor och härstammar från 1600
talets slut, liksom hela Ö delen (närmare härom nedan). Korets valv har halvstensribbor 
med avfasade kanter; i hjässpartiet har man dock använt formstenar med päronformad 
genomskärning (fig. 56). Formstenarna torde vara medeltida och ha troligen tillhört kyr
kans äldre kor, som revs vid nuv. korets tillkomst.- Valv och väggar vitkalkade, senast 
1945. Inga spår av medeltida muralmålningar ha påträffats. År 1888 fick triumfbågen 
en schablonerad dekorering i brunt, blått och ockra och korvalvet ströks med blå färg. 
Dessa avlägsnades 1945. 

Långhusets och korets tak fingo sin nuvarande form i samband med tombygget under YTTERTAK 

1830-talet. Takbeklädnaden av svarttjärad järnplåt tillkom 1888. Förr hade hela kyrkan 
spåntak, tidigast omnämnt 1697 (sT.PROT). År 1778 beslöts att anstryka taket med röd
färg och vitriol, som då allmänt rekommenderades av Patriotistiska Sällskapet (sT.PROT.).1 

Kontakten med Patriotiska sällskapet kan möjligen förklaras därigenom att Magnus Posse (se släkt
tavlan s. 48) var sällskapets ledamot. Han lovade bl. a. 1789 (sT.PROT.) att med sin båt frän staden låta 
hämta rödfärg m. m. Se även Bro kyrka, s. 8. 

1 
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F ig. 52. Detalj av V portalen fig. 54 . Foto G. Fig. 53. Dörring och nyckelskylt på portalen fig. 
Lindqvist 1955. S. 56. 54. Foto 1951. 

Einzelheit vom Portal- Dela il of doorway fig. 54. Tt1rklopfer und Schliissel- I Jandle and key plate on 
bogen Abb. 54. lochschild d er Tlire Abb. door, fi g. 54. 

54. 

Takfoten överallt inklädd med svarttjärade profilerade lister, troligen från 1830-talet. 
Inga spår av medeltida takkonstruktionen finnas bevarade. Yttertakets forna utseende 
framgår av AFRITNINGAR (fig. 48) och GRAVS teckning (fig. 47). Det avvalmade taket 
såsom det är avbildat 1748 av Grau torde ha tillkommit under 1600-talets slut i samband 
med Posseska gravkoret (se nedan). 

ÄLDSTA Den äl cl sta kyrkan (fig. 50: A) bestod av nuv. långhusets V del fram ungefär till mit
KYRKAN ten av pilastrarna mellan andra och tredje valvet från V. Gränsen anges av skarvar i mur

krönen och nere i kyrkan av Ö begränsningslinjen för de pilastrar, som uppbära gördel
bågen mellan andra och tredje valvet från V. Putsrester ovanför valven på långmurarnas 
inre sidor vittna om att det gamla långhuset hade antingen platt innertak av trä eller 
öppen takstol, innan de nuvarande tegelvalven komma till. Som ingång till denna äldsta 
kyrka hade man den nuvarande dörröppningen mellan sakristian och långhuset (fig. 55). 
- E nl. AFRITNINGAR (fig. 48) anslöt sig till långhuset ett något smalare och lägre kor 
med absid. Rester av gråstensgrunden till triumfbågen och till korets N och S mur blot
tades 1945. De grundpartier som uppburit korets östmur och absid, torde fullständigt 
ha spolierats, då det nu såsom kor fungerande gravkoret byggdes (se nedan). 
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Fig. 54. V-portal, 1600-t alet. Foto G. Lindqvist 1955. S. 56. 
\\1-Por tal. 17. Jh l. \ V. doorway, 17 Lh ccnl. 
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' · ' 

j. 

Fig. 55. Kyrkans ursprungliga S-portal, numera sakri sti-ingång. 

Foto 1951. 


Urspriingliches Sf1dportal der Kirche, The ori ginal S. doonrny of the church. 

je lzt Sakris leieingnng. now the vestry entrance. 


I sin ursprungliga form var kyrkan ganska liten och torde ha tillkommit ungefär sam
tidigt med andra liknande tornlösa absidkyrkor i Uppland. Såsom bevarade exempel 
kunna nämnas Markim och Orkesta i Seminghundra härad (SvK, Uppland IV, s. 299 f) , 
Funbo och Skogs-Tibble.1 Dateringen: 1100-talets slut eller 1200-talets början. 

KYRKAN Om de ovan (s. 59) beskrivna formstenarna i det nuv. korvalvets ribbor härstamma 
VÄLVES från kyrkans äldre kor, skulle det innebära, att det gamla koret fått tegelvalv någon 

gång under 1300-talet eller 1400-talets börj an. Under denna tid förekomma nämligen i 
Uppland ribbor med liknande päronformad genomskärning. - Det gamla långhuset 
(nuv. långhusets två västliga traveer) fick sina t egelvalv med helstensribbor antagligen 
under 1400-talets mitt. 

vAPENHus Den nuvarand e sakristian i S (fig. 49) uppfördes från början såsom vap e nhus. 
sC::::X:C~:~) Dess murar ligga ej i förband med långhusets S vägg. Byggnadens ursprungliga ex

1 E. L UNDBERG, Byggnadskonsten i Sverige under medeltiden 1000-1400, Sthlm 1940, s. 357. 
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Fig. 56. Korets valv. Foto 1951. 

Chorgewölbe. Chancel vaulting. 


teriör framgår av AFRITNINGAR (fig. 48). Ingången i S har varit rundbågig och möjligen 
flersprångig. Ovanför ingången en liten rektangulär glugg. Den nuvarande takbekläd
naden av spån samt de roderformiga vindskidorna härstamma från 1946, då en 1888 på
lagd takbeklädnad av korrugerad plåt avlägsnades. - Valvet av tegel har halvstensribbor 
och vilar mot kyrkan på en sköldbåge. Väggnischer i Ö och V. Valv och väggar vitkal
kade. Golv av tegel omtalas första gången 1712, då även en vinkällare under golvet an
lades. När under 1600-talets slut vapenhuset inrättades till sakristia, genomfördes de 
ovan (s. 55) beskrivna ändringarna vid ingången mellan kyrkan och vapenhuset och den 
yttre dörröppningen förvand lades till en fönsteröppning. - Valvet antyder, att vapen
huset kan härstamma från 1400-talets andra hälft. Det kan ha tillkommit i anslutning 
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Fig. 57. Interiör mot ö. Foto 1955. 
l{ircheninneres gegen 0. Interi01· towards E . 

till långhusets vä lvning. Möjligen härstammar järnbeslagen på den nuv. västporten från 
vapenhusets forna ytterdörr (fig. 53). 

Den ursprungliga sa kri st ian torde ha legat N om gamla koret och revs troligen 
i samband med kyrkans förlängning under 1600-talets slut. Om den forna sakristians 
utseende och tillkomsttid har man inga säkra uppgifter. - År 1834 ämnade man bygga 
en ny sakristia N om långhusets Ö del samt riva den den nuv. sakristian. Planen kom ej 
till utförande. 

OMBYGGNAD År 1695 igångsattes på initiativ och bekostnad av kyrkans patronus landshövding 
1695- 97 Mauritz Posse (s. 48) en omfattande byggnadsverksamhet med huvudsyfte att anlägga 

ett gravkor åt släkten Posse i kyrkans Ö del. Enligt en beskrivning från 1697 (EV: 14) 
besto~ arbetet i huvudsak av följande åtgärder: »l. Sedan den tiocka och gambla Muren 
i Choret blef i grund nedbruten, är den å nyio af grund igien opmurat, bredare, längre 
och större, än den förre wahr med nytt hwalf och nytt Altare, så at kyrkjan haar nu 
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Fig. 58. Interiör mot V. Foto 1951. 


J(ircheninneres nach \V. Interior lowards \ V. 


lijka bred ofwan som nedan. (2) Ofwan för Altaret är bygd en ny hwalf graf, hwars sten
trappan gå ned i grafwen på wänstra sijdan om Altaret; men på högra sijdan trappan 
op öfwer grafwen med slätt steen och wackert nymurat hwalf. (3). Upsatt en kostl. ny 
Predicostohl. (4). Giort ett nytt Skranck omkring Altaret. (5). Choret är 3 grader högre 
än andra golfwet i Kyrkian med dörar och Skranckwärk före, att det kan till och igien 
stängias. (6). Alla Kyrkiostohlar ny giorde med wackra dörar och järnbeslaag. En ny 
skön Altartafla förväntas med det snaraste den blijr färdig.» Till sist säges, att »ännu skall 
giöras öfwer grafwen en zijrlig rundel med Pelarwärck och annat mehra», vilket sanno
likt syftar på en takkupol med lanternin, avbildade av GRAU 1748 (fig. 47). 

Genom dessa åtgärder fingo kyrkans långhus och kor i interiören närmast sitt nuva
rande utseende. Långhusets östligaste trave användes som kor, där altaruppsatsen upp
sattes. Det nuvarande koret var inrättat som gravkorets minneshall. Gravkorets golv 
låg ca 1, 20 m högre än golvet i det nuvarande koret och upp till minneshallen ledde en 
trappa (fig. 59). I exteriören markerades gravkoret som särskild byggnadsdel genom en 

5- 5071 79 
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kupolartad takhuv med lanterin (fig. 47). - Posseska gravkoret ansluter sig direkt till 
den allmänna utvecklingen under stormaktstiden, med gravkoren i Riddarholmskyrkan 
som främsta förebilder.1 Sättet att förbinda gravkoret med kyrkans kor förekommer på 
liknande sätt t. ex. i Jäder, Sollentuna och i den forna Esterna kyrka. 2 

Kyrkan invigdes 1697 i sin nya gestalt, vilket dock ej betydde, att byggnadsverksam
heten var helt avslutad. V ingångens krön bär årtalet 1701, en del av inredningen (altar
uppsats, läktare) tillkom först 1706 (se nedan). - Gravkoret förenades med kyrkan 1888. 
Nedgången till gravvalvet stängdes 1945.3 

Såsom ovan sagts togs frågan om ett torn upp redan år 1806. Det dröjde emellertid 
ända till 1833, innan man kom så långt, att ett kostnadsförslag och en ritning ut
arbetades av J. Carlberg, Stockholm (jfr SvK Uppland Il, s, 394). Samma år började 
dalkarlar att lägga torngrunden. Huvudparten av arbetet utfördes under åren 1836 och 
1837 under ledning av byggmästaren Sjöberg och murmästaren Thörnmark. Den 15 
augusti 1837 flyttades klockorna till tornet, mindre arbeten fortsatte dock ännu till 1840. 

Tornet är helt uppfört av tegel, om yttre portalomfattning och vapentavlan av sand
sten se närmare ovan (s. 56). Tornet har tre våningar som man når medelst en trätrappa 
vid bottenvåningens S vägg. Tornluckor av trä, svarttjärade. Överst en lanterninhuv 
täckt med svart plåt och krönt av ett förgyllt kors. Detta blåste ned 1857 och ersattes 
samma år av ett nytt. Omförgyllt 1946. En minnestavla av röd kalksten på tornkamma
rens N vägg med inskriften: 1836 /UNDER CARL XIV JOHANS/ REGERINGS ÅR (sic!) 
BYGGDES DETTA TORN. Mått: 57X147. 

I direkt anslutning till tornbygget renoverades hela kyrkan. Fönsteröppningarna för
storades, taket fick sitt nuvarande utseende, varvid Posseska gravkoret förlorade sin 
självständiga tornhuv o.-::h fick valmat sadeltak. I interiören bibehölls dock ännu så 
länge den gamla anordnin · en med ett minnesrum bakom altaret, fastän baron Christer 
Lindorm Posse redan 1806 (sT.PROT.) kom med ett förslag, att kyrkan skulle övertaga 
gravkoret, så att altaret kunde flyttas in i gravkoret. Erbjudandet mottogs, men frågan 
blev olöst ända till en restaurering år 1888, vilken utfördes under ledning av professor 
M. Isams4 och efter ritningar av arkitekt Agi Lindegren.5 Bröstningsmuren mellan grav

1 Jfr M. LILJEGREN, Stormaktstidens gravkor, Sthlm 1947. 

2 A. TuuLsE, Mörby. En adelsborg i Uppland, Sthlm 1952, s. 115. 

3 En!. KLINGSPOR fanns under koret 14 hela kistor, bland vilka 5 hade läsliga plåtar, nämligen 1. kop


parkista för MAURITZ PossE (t 1702) med samma inskrift som på hans huvudbaner (s. 80); 2. kopparkista 
för MARIA GYLLENST!ERNA (t 1693); 3. kopparkista för ANNA KRISTINA FLEMING (t 1773); 4. träkista 
för FREDRIKA ULRIKA STENBOCK (t 1804); 5. träkista för CHRISTER LINDORM PossE (t 1814). - Om samt
liga dessa personer se släkttavla s. 48 . 

• PER MAGNUS REINHOLD lSAEUS, f. 1841, t 1890; arkitekt, tjänstgjorde från 1877 som lärare (från 
1882 prof.) vid Tekniska högskolan. Som arkitekt gick han i den gängse nygotiska riktningen. Var I. G. 
Clason behjälplig vid uppgörande av förslag till Nordiska museets nybyggnad. 

5 AUGUST (AGI) LINDEGREN, f. 1858, t 1927; arkitekt, har bl. a. byggt Gustav Vasa-kyrkan i Sthlm 
(SvK, Stockholm V:2). Ledde många restaureringar i svenska kyrkor (Västerås domkyrka, Mariakyrkan 
i Sigtuna). 
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Fig. 59. Koret före en restaurering av A. Lindegren 1888, 
BST. 

Der Ch or bevor ciner Restau- Chancel prior to restorations 
ra tion 1888. of 1888. 
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koret och långhuset revs och det förra apterades till kor. Vid samma tillfälle fingo 
sprången å de medeltida valvpilastrarna (utom två i hörnen mot V-muren) ifyllningar 
av murbruk, för att få dem att likna dem i långhusets östliga trave. Triumfbågen 
målades med schablonmönster. Öppna bänkar insattes. Predikstolen kompletterades. 
och flyttades till sin nuvarande plats. 

Under åren 1945-46 restaurerades kyrkan under ledning av arkitekt Sven A. Söder
holm med G. Lindström och T . Hj elm som konservatorer. Golvet omlades. !fyllningar i 
pilastersprången och triumfbågens schablonmålning från 1888 avlägsnades, valv och 
väggar vitkalkades. Innanfönster med blyspröjsar och antikglas, fönsterbänkar av hug
gen sandsten. Svängdörrar mellan långhus och torn. Slutna bänkar insattes, all övrig 
fast inredning restaurerades och konserverades. 

År 1877 skänkte brukspatron Israel Tauvon på Toresta (s. 53, not 1) två kalorifer er 
till kyrkan (jfr även Bro kyrka). Dessa ersattes 1888 med en järnkamin, vilken fick 
vika för el. uppvärmningsanordning, som installerades 1946. 

UPP

VÄRMN IN G. 
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INREDNING OCH LÖSA INVENTARIER 

ALTA11-	 Altaret 1945 inklätt med bräder, grå- och brunmålat. - Altaruppsatsen (fig. 60) 
ANORDNING 	av snidat trä, figurer och ornament förgyllda, ramverket grått. Mittpartiet utgöres av 

en rund tavla framställande Kristus i törnekronan. Ljusa, pastelliknande toner, oljemål
ning på duk. Nederst i en nisch Kristus som Salvator mundi. Uppsatsen flankeras av 
änglafigurer och krönes av ett litet krucifix. På översta ramverket två putti. Ramverket 
består av skickligt snidade blomstersnören, voluter och akantus. - Altaruppsatsen är 
en donation av överstelöjtnant Mauritz Posse på Säbyholm (s. 48) och beställdes i sam
band med kyrkans ombyggnad 1695- 97. Den säges 1697 (s. 65) »förväntas med det sna
raste den blijr färdig», upptages dock i ett annat sammanhang som donerad 1706; anges 
vara »till Kyrkians storlek Competent giordh» (L 1:1). Arbetet står stilistiskt ganska nära 
altaruppsatsen i Danderyds kyrka från år 1707 (SvK Uppland I, s. 28), troligen ett verk 
av någon ur Prechts skola utgången bildhuggare, t. ex. Daniel Kortz, mästare till en 
liknande altaruppsats i Frösö kyrka, Jämtland.1 Jämförd med altaruppsatsen i Dande
ryd är uppsatsen i Låssa emellertid mycket grövre utformad. - Altaret och uppsatsen 
hade urspr. sin plats i långhusets Ö trave och flyttades till sin nuvarande plats 1888 
(s. 66). Renoverades 1946. - Altarring enkel, gråmålad med guldlist; tillkom vid al
tarets flyttning 1888. 

PREDIKSTOL 	 Predikstol (fig. 61) av snidat, förgyllt och målat trä. Den polygonala korgen uppdelas 
medelst kolonnetter mellan förkroppade lister. Akantusdekor på listerna, vid nedre kant
en guirlander och fruktknippen. På korgens fält figurer: Kristus som Salvator mundi, 
Petrus med nyckel och bok, Johannes med kalk och bok samt Paulus med svärd och bok. 
Ljudtaket har liknande listverk och guirlander som korgen. På de förkroppade listparti 
erna och på volutgavlarna mellan dessa stå apostlafigurer (från vänster): Tomas med vin
kelhake, Simon med såg, Mattias med yxa, Jakob d. y . (?)med spjut och valkarträ (?),An
dreas med kors och bok, Jakob d. ä. med pilgrimstav och bok, Judas Taddeus med klubba 
och bok, Filippus med bok och kors (tvärarmarna borta), Bartolomeus med kniv och bok. 
Alla figurer och ornament förgyllda, fälten målade i rödbrunt, resp. mörkblått. - Predik
stolen tillkom år 1697 som gåva av Mauritz Posse (se ovan). Den är av en i N Västergöt
land inhemsk typ, som utgått från Läckö-skolan. En liknande predikstol skänktes av 
Mauritz Posse till Ripsa kyrka (Södermanland), i vilken socken han ägde Edeby gård. 2 

Posse ägde även Hellekis i Medelplana socken i Västergötland, belägen just i de trakter 
där Löckö-skolan är inhemsk, och det torde sålunda vara mycket sannolikt att även 
predikstolen i Låssa kommit därifrån. Bokbrädan på korgen med duvan omgjordes 
1808. Predikstolen i övrigt renoverades 1784 och 1888. Foten och uppgången här
stamma från 1888, då predikstolen flyttades till sin nuvarande plats. Den stod först 

1 Jfr CARL R. AF UGGLAS, Ett par arbeten av C. Schröder, i Konst III (1913-14), s. 57 f. 
2 RABEN, a. a., s. 220 f. 
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Fig. 60. Altaruppsats omkr. 1700. Foto 1951. 


Dcr Altar , mn 1700. Altar decoralions, circa 1700. 
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Fig. 61. P redikstol, skänkt 1697. Foto 1951. S. 68. 


Kanzel, 1697 gesliftet. Pulpit. prcsenled 1697. 
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mellan långhusets första och andra valv. 
De ursprungliga färgerna framtogas 1946. 

Timglas med 3 glas, monterat på en 
ljusarm av mässing från 1600-talet (se s. 
76). Ett äldre timglas omtalas 1670 (INv.). 

Slutna bänkar med enkla fyllningsdör
rar, tillkomna vid kyrkans senaste restau
rering 1945-46. Yttersidorna laserade med 
färguppläggning (grå och rödbrun mar
morering), invändigt syrbetsade i mörkare 
träfärg. - En äldre sluten bänkinred
ning tillkom 1697, kompletterades 1706 
och reparerades 17 48-51. Om dessa bänkar 
vet man, att de hade vackra dörrar och 
järnbeslag (jfr s. 65). År 1888 ersattes den
na hänkinredning med öppna bänkar, 
vilka avlägsnades 1945. 

Nummertavla (fig. 62) i förgylld ram, 
krönt av ett Possevapen i snidat, förgyllt 
och målat trä. Tavlans H 115, vapnets 
H 55. Nummertavlan ihopsattes år 1860 
(INv.) av två sådana, skänkta den ena 1773 
av presidentskan Zander, f. friherrinna 
Posse och den andra 1790 av baron Magnus 
Posse (s. 48) Siffrorna till en äldre num
mertavla köptes 1718, kanske de nuvar
ande. Det Posseska vapnet torde härstam
ma från 1600-talets slut eller 1700-talets 
början och har från början tillhört antingen 
predikstolsdörren eller det ovan omtalade 
skranket (s. 65) mellan kyrkan och Pos
seska gravkoret. 

Läktarens barriär (fig. 63) är uppdelad med kolonnetter mellan förkroppade listverk, 
liknande det på predikstolen. I barriärens mittfält ett alliansvapen Posse-Fleming av 
snidat, förgyllt och målat trä (s. 51, not 1). I de övriga fälten snidade och förgyllda 
figurer (från vänster): Apostel (attributet borta), Johannes med kalk, ängel; ängel, Petrus 
med nyckel och bok, Paulus med svärd och bok. Vid barriärens nedre kant akantusband
verk, druvklasar samt i mitten en kartusch med årtalet 1712. Figurer och ornament äro 
skickligt snidade och visa samma stildrag som altaruppsatsen. Läktaren tillkom år 1706 
såsom Mauritz Posses donation. Den målades på hans bekostnad 1712 (1Nv.). 

F ig. 62. N ummertavla. Foto 1951. 


Verstafcl. Hymn board. 
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Fig. 63. Orgelläktare från 1706. Foto 1!l51. S. 71. 


Orgelemporc von 1706. Organ gnllcry . 1706. 


År 1749 fick läktaren nya stödjestolpar, 1817 höjdes den; ombyggdcs 1888 jämte 1945. 
Vid sistnämnda tillfälle avlägsnades från läktarbarriären en från 1888 stammande över
målning och de ursprungliga färgerna framtogos (pärlgrå fält, figurerna förgyllda). 
Det nuvarande orgelverket är byggt 1946 av firman Åkerman & Lund, Stockholm, 
har 13 stämmor, två manualer och pedal. Fasaden med förgyllda ornament och grå
målade lister samt sex stämmor äro bevarade från en äldre orgel, byggd år 1886 av P. L. 
Åkerman & Lund, Stockholm. Kyrkans första orgel skänktes år 1785 (v1S.PROT) av Mag
nus Posse (s. 48). Den var ett s. k. positiv, hade endast fyra stämmor och dess tillverkare 
är icke känd.1 

1 Ar 1786 (sT.PROT.) föreslog pastor att man skulle försöka sammanslå den lediga klockarbeställningen 
med tillsättande av en •Musicus och Claverist» som kunde sköta den nya orgeln, vilken nu endast kunde 
glädja församlingen nä r baron Magnus Posses (s. 48) betjänt vore närvarande, då han var den ende som 
förstod att traktera ett sådant verk. Sedan man samma år bestämt sig för a tt förena klockare- och orga
nistbefattningarna valdes till organist och klockare betjänten CARL FREDRIK TILLBERG, som rntom sitt 
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Fig. 64. Dopfunt från 1200-talet av grå kalksten. 
Foto 1951. 

Taufc a us grauem Ka lk- Font of grey limes tonc. 
stein. 13. Jht. 13 th cent. 

Dopfunt (fig. 64) av grå, marmorliknande kalksten. Uttömningshål saknas. 1200- nornEnsKAP 

talets andra hälft? Jfr funtarna i Hiala och Roslags-Bro i Uppland, i Öster-Haninge, 
Sörmland och Ala på Gotland. 1 H 85, cuppans D 70. - Dopfat av mässing i funten, 
modernt. - En dopsk å l av silver med Posse- och Stake-vapnen (en!. INV. 1790 över
förda dit från en äldre silverkanna) bortstals 1821. 

Kalk av silver; noden och skålens inre förgyllda. På nedre kanten stplr av Johan NATTvAnns-

Gustaf Åkerman, guldsmed i Stockholm 1818 - ? (UPMARK, s. 197) samt årsbokstaven K;\RL 

V 3 (= 1827). H 26. Tillhörande paten med samma stplr och årsbokstav. D 17. Bägge 
inköpta 1829. - 1712 skänkte Axel Gabriel Leijonhufvud på Ådö2 en stor kalk med 
paten, vilka bortstals 1821. 

Kanna av nysilver, inuti förgylld. Med pip och handtag, lamm på locket. Stpl A. G. 

beskedeliga uppförande och sitt Herrskaps gynnande witsord , tillika upwisa t betyg om insigt i Choral 
och manuala-musique, samt hade nöyakti g Caution för sig, och war äfwen känd, att kunna slå åder , och 
med läsande och skrifwande gå Församlingens un gdom tillhanda •. 

1 Jfr SvK, Uppland I, s. 638 samt J. RoosvAL, Die Steinmeister Gottlands, Sthlm 1918, s. 27. 
2 AXEL GABRIEL LEIJO N HUFVUD till Ädö, f. 1650, t 1732; k ammarherre hos ä nkedrottning Hedvig 

Eleonora 1672, assessor i kommerskollegium 1673. - G. l:o 1673 m. friherrinnan E LSA EBBA BIELKEN
STIERNA (f. 1652, t 1675), 2:o 1677 m. MARIA CHRISTINA GYLLENSTIERNA (f. 1649, t 1709). 
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Fig. 65. Ljuskrona (nr 3) av malm 1724. Foto 1955. 

Kronleuchter aus Erz, 1724. Bronze chandelier, 1724. 

Dufva. H 38. Skänkt enl. INV. 1892 av majoren greve K. R. Sparre på Säbyholm (s. 52 
not 1). - En kanna av silver, som anskaffades 1741, bortstals 1821. 

Oblatask av silver, förgylld inuti samt på lockets kant. Rund. Inga stplr. Köptes 
1829. D 8,5, H 4. - År 1718 fick guldsmed Joh. Lund i Stockholm (UPMARK, s. 83) 
betalt för en oblatask han gjorde av en gammal kyrkokalk med paten. 1790 (rNv.) 
upptages en oblatask med lamm på locket, vilken bortstals 1821 t illsammans med 
övrigt kyrksilver. 

Sockenbudstyg bestående av kalk och paten, se Bro kyrka. 
RÖKELSEKAR Rökelsekar har funnits på 1600-talet enl. PERINGSKIÖLD. 

LJus- Ljuskronor av malm: 1. Sex armar i en krans. Rikt profilerad stång, krönt av dubbel-
REDSKAP örn, nedtill avslutad av en stor kula. Prydnadsarmar på stammens övre del. Plåt under 
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Fig. 66. Ljusarm av mässing skänkt 1679. Foto 1955. 
s. 76. 

Leuchterann aus l\fessing n1it Candle-arn1, brass, presented 
Stunrlen glas, gestiftet 1679. 1679. 

kulan med inskrift: IÖRAN: IOQÖM / SON: / KR UPSA K / CHR ISTIN / IACOBSDOT/TER 1664. 

H 58. - 2. Tolv armar i två kransar, 6 i varje. Rikt profilerad mittstång med måttligt 
· stor, oornerad kula . Dubbelörn (utan vingar) på stången. Profilerade, runda droppskålar. 
Under kulan hänger en plåt med inskrift : NILS . HÅRKEN . SON / BRITA. ISRALS . DOTR . 

På plåtens andra sida: DENNA. KRONA . EHR . EN / H ÅG . KOMELSE . AF. ISRAL oc ERICH . 

NILS. HÅRKEN I SONS. SÖNER. I . TY. ATT I GUDH. HAFUER NÅDELIG I HULPEIT. J. N . s. 

(= Israel NilsSon) IFRÅN / ETT DÖDELIGT. SLAGS / MÅL . OCH. E. N. s. (=Erick NilsSon) 
VÄL-. AF / EN . svÅR . VTLENSK . RESA / ANNO 16 72. Säges i INV. 1790 vara skänkt av en 
bonde i Granskog. H. 78. - 3. (fig. 65) Tjugofyra armar i tre kransar, 8 i varje. Rikt 
profilerad stam, krönt av en kvinnofigur med lagerkvist i vänster hand och krans i 
höger. Ljusarmarna ha musselformade droppskålar och lågor på varje arm. Mellan rikt 
utformade ljusarmar prydnadsarmar med solar. Stor kula med gjutna akantusornament 
i botten samt gjutna Posse- och Flemingsvapen på sidan. Inskr. därunder: MAURITZ 

MAURITZON POSSE: ANNA CHRISTINA FLEMING: / ANNO 1724 (s. 51, not 1). H 210. -År 
1724 (nÄK .) gjorde murmästaren 3 st. hål genom valvet: 1 för den stora ljuskronan, 
skänkt av Posse, de övriga hålen för de andra kronorna. 

Ljuskrona av glas (fig. 60), »venetianskt». 8 armar i en krans, varannan något längre. 
Stammen rätt rikt profilerad, är slipad liksom droppskålarna (en saknas). Tillkom 1837. 
H 100. 
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Fig. 67. Ljusstake (nr 1) av försilvrad gulmetall, 
1782. Foto 1951. 

Lenchtcr a ns versilbcrlem Candleslick of silvcred yel-
Gclbmelall, 1782. low meta!, 1782. 

Ljusa rm vid predikstolen (fig. 66), av driven och punsad mässing. 4 ljusarmar, på 
mittstaven är monterat ett timglas. På väggplattan drivna bucklor och blomornament. 
På en löst hängande inskriftsplåt de sammanflätade initialerna ENMTR åsyftande Erik 
Nilsson och hans hustru Maria Ers dotter TörnRos. Ljusarmen skänktes av Erik Nilsson 
1679 vid hans faders begravning (INv.) L 65. 

Ljusplåtar, 4 st lika, av driven och punsad mässing. Naturalistiskt blommönster. 
Skänkta 1701 av Axel Gabriel Leijonhufvud till Ådö (s. 73, not 2). H 66 . 

•Ljusstakar: 1. (fig. 67). Av försilvrad gulmetall, 2. st. lika. Rokoko-modell med 2 
armar, mittstaven krönt av barnfigur. Inköpta 1782 (RÄK.). H 40. - 2. Ett par av mäs
sing, två lj usarmar och toppljus. Empire. Köpta 1807 (R:i.K.). H 36. - 3. Ett par av 
mässing, för ett ljus. Empire. H 28. 

Lykta i tomkammaren, 8-kantig, av blyinfattat glas. Modern. H 50. 
TEXTILIER Antependium (fig. 68), gjort av en rektangulär, koncentriskt komponerad bordduk 

102 x 162. Röd sammet med rikt broderi i guld (delvis i relief) samt silke. Runt om tätt 
ställda kandelaberornament uppbärande naturalistiska blommor; i hörnen större sådana 
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Fig. 68. Antependium av röd sammet med broderier i guld och silke. 1600-talets förra h ä lft. Foto 1955. 
Antependium von rotem Samt mil Slickerei in Gold- Alla r hanging of red samile with gold and silk em

faden und Seide, ersle Hälfte des 17. ,Jhls. broidery. First half of 17lh cenl. 

Fig. 69. Krucifix i guld, silver och silke från 1701, 
applicerat på mässhake (nr 2) av grönt y lle . Foto 

1955. s. 79. 
Geslickles Kruzifix (Gold , Crucirix of gold, s ilYCI' and 
Silber und Seide) von 1701, silk, 1701 , appl ied to green 
a ufgcselzt auf cin llless woollcn chasublc. 
gewand aus griiner \•Voile. 

Fig. 70. Bokdyna av röd sammet, 1600-talets förra 
hälft (jfr antependiet fig. 68). Foto 1955. S. 80. 

Buchpult von rotem Sa mt, Book cushion of red 
erste H ä lfte des 17. Jhts. samite, first half of 17th 

(vgl. das Antependium cent. (cf. a lta r hanging 
Abb. 68). fig. 68). 
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Fig. 71. Alliansvapen Posse-Fleming på orgelläktaren fig. 63. Foto 1951. S. 71. 
vVappen an der Orgelempore. (Abb. 63.) Coat-of-arms on organ gallery, fi g. 63. 

utgående från kartuscher med krigiska emblem. I mitten ett ovalt parti med samma 
ornamentik. Högklassigt arbete, 1600-talets förra hälft. Antagligen det som enligt 
vrs. 1785 skänktes 1781 av systrarna Maria och Hedvig Posse från Säbyholm (s. 48). 
Renoverat av Libraria 1946. - År 1790 upptages bl. a. ett altarkläde med Leijonhufvuds 
och Gyllenstiernas vapen och årtalet 1698 samt ett blomerat altarkläde av sidentyg med 
bokstäverna A. M. och årtalet 1693.1 Finnas ej kvar. 

År 1946 utökades kyrkans antependier med fyra nya: ett vitt, ett grönt, ett violett 
samt ett svart. Av dessa äro det vita och det gröna gåvor av Låssa syförening och sydda 
av fru Elsa Lundgren, det violetta skänkt av fru Sophie Gadh och utfört av Libraria 
samt det svarta av syföreningen och sytt av fröken Gunni Holm. 

Mässhakar: 1. Vit moire med på ryggen infällt kors av mönstrat 1700-talssiden. 
På detta är applicerat ett krucifix, utfört med guld, silver och silke. Utmed korsets 

1 Bokstäverna syfta på donatorerna Axel Gabriel Leijonhufvud och hans hustru i andra giftet Maria 
Gyllenstierna (s. 73, not 2). 
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Fig. 72. Begravningsvapen (nr 1) över landshövdingen Mau

ritz Posse, t 1702. Fot o 1951. S. 80. 


Totenwappen 1702. Funcral hatchment, 1702. 


kant guldspets som åt erkommer på framsidan tillika med J ehovah-sol i guldbroderi. Om
nämnd tidigast 1713 (INv.). - 2. Av grönt ylle. På ryggen ett infällt gult kors; på detta 
är applicerat ett krucifix i guld, silver och silke (fig. 69). Den nuvarande uppsättningen 
modern. Krucifixet härstammar kanske från en mässhake av »atlask carmosin», som 
enligt rNv. 1699 skänktes av Axel Gabriel Leijonhufvud från Ådö (s. 73, not 2) och som 
1701 kompletterades »på baksidan med Christi Crucifix och framsidan med een Sol». 
3. Svart sammet med silverkors och J ehovah-sol. Köptes 1825, sedan en liknande från 
1816 bortstulits 1821. - 1713 fa nns en mässhake med »några små echta perlor på 
kårset»; anges redan 1767 som försvunnen. 

År 1946 erhöll kyrkan två nya mässhakar, en röd och en violett, båda gåvor av fru 
Sophie Gadh. 1949 skänkte syföreningen en svart mässhake. 
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Bokdyna av röd sammet (fig. 70) med broderier av samma slag som på det röda 
antependiet och skänkt samtidigt med detta. 50 x 42. 

Håvar: 1. Av röd sammet med silvergaloner, fransar och tofs. Holk av silver. Svart 
svarvat skaft. Antagligen den, som i INV. 1790 upptages som given av grevinnan Vendela 
Posse (s. 48). - 2. Av röd sammet, med guldbroderier och tofs. Holk av järn. Modern, 
skänkt av fröken Naemi Öberg. 

Orientalisk altarmatta, skänkt 1946 av jägmästaren och fru Carlander på Dävensö. 
370 x 260. -- Ryama tta, skänkt av överstelöjtnanten E. Tauvon. Knuten av givaren. 

GRAvKoNsT Gravstenar: 1. Av rödaktig kalksten, mycket nött. På mittfältet NHS / B(?)m / ANNO/ 
1671. Antagligen över Nils Hårkensson och Brita Israelsdotter. se s. 75. 170x110. 
2. Av grå kalksten, fragment. På mittfältet initialer cm samt årtal 1691. - Båda i tom
kammarens golv. 

Begravningsvapen av skulpterat, målat och förgyllt, resp. försilvrat trä: 1. Över 
Mauritz Posse till Säby m.m., (fig. 72), tl 702 (s. 48). Rikt skulpterat. Inskrift: KONGL: 
MAYTZ I FORDOM TROO: MANN OCH LANDZHÖFDINGE ÖFVER I WÄSSMANNELANDH, SAMPT 
SILFWER OCH JERN BERGZLAGEN I SÅ OCH STÅTHÅLLARE PÅ WÄSTERÅS = SLÅTT DHEN 
HÖGWÄHLBORNE H I HERR MAURITZ POSSE FRIJ-HERRE TILL SÄBY HERRE TILL SÄBYHOLM I 
EDEBY LÖFÅHS OCH NORDKIÄRR ÄR FÖDD AO 1632 OCH I HERRANOM j SAL: AF SOMNATT J 
STOCKHOLM D 4 FEER/ 1702. H 245. - 2. Över Axel Posse, (fig. 73), t1698 (s. 48) Inskrift: 
KONGL = MAYTZ I TROO = TJÄNARE OCH LIEUTENANT AF QESS I LlFF = REGEMENTE TILL 
HEST DEN HÖGVÄLLBORNE I HERRE AXEL POSSE FRIHERRE I FÖDDES D. 1 JUNY AO 1669 
DÖDER D. 9 FEER. AO 1698. H 230. 

Anvapen av snidat, förgyllt, försilvrat och målat trä, tillhörande Mauritz Posses 
huvudbaner: 1. (fig. 74). Fäderne. Överst döden med lie och timglas, svävande på ett 
moln som delvis skymmer en strålsol i mitten. Nederst akantusdekor och däröver språk
band med texten FÄDERNE. Inkomponerat i en rik vegetativ dekor finnas följande an
vapen: Posse-Vinstorps-ätten, Kagg-Forstena-släkten, Hård af Segerstad-Store, Rib
bing-Stenbock. H 170. - 2. (fig. 75) Möderne. Överst ryktets gudinna med en basun. 
I övrigt samma utstyrsel som föregående. På språkbandet står MÖDERNE. Vapnen äro: 
Stake - ett vapen med en röd bjälke i silverfält,1 Forstena-släkten - Stola-släkten, 
Oxenstierna-Trolle, Gera-Färla. H 165. 

Tidigare har i koret funnits en standarstång med tofsar, som tillhört en begrav
ningsfana. Fanan beskrives i INV. 1829 såsom rikt broderad, men söndrig. Inskriften 
överensstämde med inskriften på Mauritz Posses huvudbaner, se ovan. Fanan, som san
nolikt var en värdighetsfana (friherre-), finns ej kvar. 

Enligt PER . MoN . har funnits »än Aron uddesons vapn, 2 örneuingar i gult fiäll.» 

Borde vara tre stjärnor på en balk, vapen till Tore PYTING till Håberg (ELGENSTIERNA VII, s. 524 
a). Stjärnorna äro troligen övermålade vid en senare restaurering. 

1 
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Fig. 73. Begravningsvapen (nr 2) över löjtnanten 
Axel Posse, t 1698. Foto 1951. 

Totenwappcn 1698. Funcral hatchmcnt 1698. 

Detta torde vara identiskt med det vapen, som är avbildat i AFRITNINGAR (fig. 76). Vap
net har tillhört Arent Uddesson Örnflycht till Holm (Säbyholm) t 1642.1 

Av äldre böcker kan nämnas ett exemplar av den s. k. Liber cantus Upsaliensis, 1620, DIVERSE 

som på pärmens versosida har följande anteckning: »1628 kiöptes thenna Sånge Book 
till Låssa Kyrkia för penningar 4 Mk Klippingar. Petrus Nikolaj.2 Pastor ibi. » Möj ligen 
kan det vara denna bok som på grund av sitt innehåll - de latinska sångerna och nota
tionen - av P ERINGSKIÖLD angavs som »een gam!. munckebook. » - Kyrkan äger dess
utom Handbok 1693 i helt skinnband och Karl XII:s bibel i sedvanligt band. 

1 ARENT UDDESSON ÖRNFLYCHT till Holm (nu Säbyholm) och Bärby, t 1642. Han var son till den i 
släkttavlan s. 156 upptagne Udde Bengtsson Örnfl ycht på Granhammar. G. l:o m. SoFrA RosENQUIST, 
från vilken han blev sk ild, t 1642; 2:o 1637 m . CARIN ABELSDOTTER i hennes 2:a gifte, levde änka 1650. 

2 PETRUS NICOLAI BRODINUS, f. 1576, t 1643, pvgd 1605, kommin. i B ro och Låssa 1606, kh 1612, 
sedan 1634 i Färentuna. - G. 1609 m. SARA JoNSDOTTER. 

6 - 5071 7 9 
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F ig. 74. Anvapen (fäderne) till begravningsvapen fig. 72. Foto 
1951. s. 80. 

Ahnenwnppen zun1 Totenwappen Anceslrnl arrns for funernl hatch-
Abb. 72. ment, fig. 72. 

Hedengranstavla (fig. 77),1 kopparstick med rik kalligrafisk inramning, till åmin
nelse av religionsfrihetens införande i Schlesien 1707 (på tyska). I förgylld original
ram med barockornament samt glasdörrar, mycket väl bibehållen. 110 x 87. År 1790 
(INv.) funnos ytterligare två minnestavlor. 

Kis ta av trä, med järnbeslag och ett utanlås. Möjligen den, som 1789 donerades av 
Magnus Posse (s. 48). Senare flera gånger lagad efter inbrotten på 1800-talets början. 
H 45, B 55, L 80. 

Fattigbössa av trä med järnbeslag och två utanlås. 1700-talet? H 30, B 40, L 35. 

1 AMBROSIUS HEDENGHAN, kanslist i Kungl. Maj:ts kansli. Tecknare och kopparstickare. F. 1660 i 
Hedemora, t 1741 i Sthlm. Tecknade för svenska la nclsortskyrkor ett st ort antal minnestavlor, v ilka 
graverades av honom själv, E rik Geringius och Claucle 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, tvåhunclraårsminnet 1717 av reformationen samt 1721 och 1730 
av elen rena evangeliska lärans predikande. 
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F ig. 75. Anvapen (möderne) till begravningsvapen fi g. 72. Foto 

1951. s. 80. 


Almenwappen zum Totenwappen Anceslral arms for funeral hatch-

Abb. 72. 111cnt, Iig . 72. 

En ny straffstock köptes 1715 (R .Ä. K.) för kyrkdörren eftersom 3 ryssar där skulle 
sitta sin kyrkoplikt. Finnes ej kvar. 

Klockorna hänga sedan 1837 i tornet. Storklockan har runt halsen följande inskrift: KLocKoR 

PS . 150 . 6 . ALT THET ANDA HAFWER LOFWE H ERRAN . På ö sidan : ANTE RUPTURAM 

MDCCLXXII ACCEPTAM I SON! LONG E GRATISSIMI I LITTER JSQUE VAQUA I JNEXPLORABILIS 

ANTIQUITATIS I NUNG SUMTIBUS TEMPLI I AC NUTU / GENEROSISSIMAE POSSEORUM FAM

ILIAE I I N PIUM GHEGIS LASSENSIS USUM I HEFUSA I HOLMIAE MOCCLXXI!l. I ARTE MA

NU OPERA GERH: MEYER .1 (= Berövad den sköna klang [jag hade] innan jag rämnade 
1772 och [min] inskrift av outransaklig ålder [är jag] numera på kyrkans bekostnad och 
på föranstaltande av den frikostiga familj en Posse tillLåssa församlings fromma bruk om-
gjuten i Stockholm 1773 genom Gerh. Meyers konstförfarna arbete). På V sidan : KOM LÅSSA 

1 GERHARD MEYER d. y. son till Gcrh. l\T. d. ä. kun gl. styckgjutare, f. 1704, mä stare 1723, t 1784, 
donator. 
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FOLK WID KLOCKANS LIUD I KOM ENDAST ET AT HÖRA I TY WILL DU DYRKA RÄTT DIN GUD I 
SÅ LÅTSA El DET GIÖRA. I SKALL DIG NÄR SIDST DOMKLOCKAN SLÅR I EN EWIG HÄMD El 

KROSSA I ACH . SKY 1DA DIG TILL JESU SÅR I SOM KAt FRÅN DÖDEN LOSSA . IOH : ER: 

ARENIUS. / PASTOR (s. 35, not 1). Runt s lagringen : APOC. 22. 20. IAG KOMMER s ART 

AME . JA . KOM HERRE JESU. D 92, H 88. 
Lillklockan har runt halsen följande inskrift: I. H. s. IÖRAN GYLLENSTIERNA ANNA 

SKYTTE ANNO 1638.1 På V sidan; ÄTTLINGAR / AF OFWANNÄMNDA HERRSKAP / FRIHER

RINNAN OCH PRAESIDENTSKAN ANNA POSSE I FRÖKNARNE MARIA OCH HEDVIG POSSE I SAMT 

FRÖKEN FREDR: ULR: STE 1BOCK I BESUTO MED PATRONATSKAP I SINA FÄDERS ODAL JORD 

I SAEBYHOLM LÅSSA SOCKN I OCH BESTYRDE OM I DE NA KLÅCKAS OMGIUTANDE I MED 

TILÖKNI1 G Av KYRKANS MEDEL / UTI STOCKHOLM AF GERH: MEYER (se ovan). På Ö sidan 

står: ÅR 1773. DÅ / UNDER 1<: GUSTAV. m:s SPIRA/ BAR: THURE GUSTAV RUDBECK / VAR 

LÄNETS HÖFDINGE. I DOCTOR MAG us BERONIUS I STIFTETS FÖRMAN. I MAG. JOHAN ERIC 

ARENJUS / FÖRSAMLINGENS HERDE OCH / HERR DANIEL QUIST DESS COMMINISTER. Runt 

s lagringen: PS. 145 . 1 . 4 . BARNABAR SKOLA PRISA DINA WÄRK MIN GUD DU KONUNG. 

D 73, H 68. 
En »lijten handklåcka» upptages senast 1713 (INv.) . 

Fig. 76. Arent Uddesson Örnflychts (t 1642) begravningsvapen en!. AFRITNINGAR 1684. S. 80. 


Totenwappen 1642, nach Zeichnung von 1684. Funernl hatchrnent 1642, drawing 1684. 


SAMMANFATTNING 
I. En liten tornlös absidkyrka av gråsten (fig. 50: A). Långhuset harle platt innertak av trä eller öp

pen takstol. Av denna ky rka finnas bevarade lilnghusmurarna i den nuv. kyrkans två västligare trnveer 
samt sydportalen. 1100-tale ts slut eller 1200-talets början. - Inv .: dopfunt frå n 1200-talet (fig. 64). 

Il. Koret välves under 1300-talet? Från dess valv härstammar möjligen materialet till de ribbor med 
päronformad genomskärning, som äro använda i nuv. k orvalvets hjässparti (fig. 56). Måhända uppfördes 
samtidigt med valvslagningen i kore t en sakristia i N, vilken antagligen revs under 1600-talets slut. 

GÖRAN GYLLENSTIERNA, friherre till Lundholmen m. m. och Stäkel i Näs sn, f. 1601, t 1646 ; amiral 
samt landshövding i Uppsala län 1640. - G. 1630 i Dorpa t m. friherrinnan ANNA SKYTTE, f. 1610, t 1679. 
Deras dotter Maria var gift med Mauritz Posse i hans andra gifte (se släkttavlan s. 48, som även upp
tager övriga il lillklockan nämnda donatorer). 

1 
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Fig. 77. Ambr. Hedengrans kopparstick till å minnelse av reli
gionsfrihetens införande i Schlesien 1707. Foto 1951. S. 82. 

A. 1-Iedengrans I<ur>ferstich zur A. Hedengran's cngrav ing, co1n

E rinnerun g an die E inri.."lhrung del" n1e1norating introduc lion of reli


Religionsfreiheit in Schles ien g ious freed om in Silesia b y King 
durch König J<a rl X IJ, 1707. Cha rles XII, 1707. 

III. Det gamla långhuset t äckes med kryssvalv av t egel på väggpilastrar och skölclbågar (fig. 50: B). 
Helstensribbor. 1400-talets mitt . I anslutning till långhusets välvnin g bygges ett vapenhus i S (fig. 48 
och fi g. 50: B, sedan 1600-talet s slut använt som sakristia). Tegelvalv med halvst ensribbor vilar mot 
långhuset på en skölclbåge. Kan ske härstamma järnbeslag på den nuv. V ytterporten (fig. 53) från elen 
forna vapenhusdörren. 

IV. Stor ombyggnad 1695- 97. Det gamla koret rives; långhu set tillbyggcles åt ö med en trave, lika 
bred som det gamla långhuset (fi g. 50: C). Tegelva lv utan ribbor, väggpilas trar med fasade hörn och i 
puts upplagda kapitällister. Samtidigt med långhuset s förlängnin g bygges ett tresidigt avslutat kor
utbygge, t äckt med ribbvalv (ribborna i nederst a delen med avfasade ka nter, i valvhj ässan med päron
formad genomskärning, fig. 56). I<orutbygget utgjorde ursprun gligen gravkor för familjen Posse på Säby
holm och markerades som sådant i ext eriören genom en hög kupolhuv med lanternin (fig. 47). Arbetena 
bekostades av lanclshövcl ing Mauritz Posse från Säbyholm. Samtidigt med gravkorets uppförande res
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taurerades kyrkan i övrigt och det gamla vapenhuset inrättades som sakristia. Om äldsta sakristian, 
som måste ha legat N om det gamla koret, har man inga direkta uppgifter; den revs troligen i samband 
med de beskrivna arbetena. - Inv.: altaruppsats (fig. 60), predikstol (fig. 61), orgelläktare (fig. 63, 71), 
skänkta under 1600-talets slut och 1700-talets början av Mauritz Posse. Rikt utbildade begravnings
vapen från omk. 1700 (fig. 72- 75). 

V. Torn av tegel uppfördes under 1830-talet efter ritningar av J. Carlberg från Stockholm (fig. 50: D). 
Klockorna flyttades till tornet 1837. Kyrkans yttertak sänkes och får sitt nuv. utseende, varigenom 
det forna Posseska gravkoret förlorar sin särställning i exteriören. 

VI. Restaurering 1888 enligt ritningar av ark. Agi Lindegren. Det gamla gravkoret förenas i interiö
ren med kyrkan; altare och predikstol flyttas till sina nuv. platser. !fyllningar av murbruk i långhusets 
medeltida valvpilastrar för att få dem att likna dem, som funnos i långhusets östligare trave. Dekorativa 
schablonmålningar på triumfbågen. - Öppna bänkar ersätta de tidigare slutna bänkkvarteren; altar
uppsats, predikstol och orgelläktare övermålas. 

VII. Restaurering 1945- 46 under ledning av ark . Sven A. Söderholm med T. Hjelm och G. Lindström 
som konservatorer. En del ändringar från 1888 avlägsnas (murbrukinfyllningar i långhusets V del 
samt dekorativa målningar på triumfbågen). Altaruppsats, predikstol och orgelläktare konserveras och 
restaureras; sluten bänkinredning återinföres. E l. värmeanordning. 

ZUSAMMENFASSUNG 

I. E ine kleinc turmlose Feldsteinkirche mit Apside, deren Langhaus innen mit einer glatten Holz
decke oder einem offenen Dachstuhl gedeckt war. Von dieser Kirche haben sich die Langhausmauern 
mit dem Siidportal in den zwei westlichsten Jochen erhalten (Abb. 50: A). Ende des 12. oder Anfang 
des 13. Jhts. - Ausstattung: Taufstein des 13. Jhts (Abb. 64). 

II. Vermutlich wird der Chor im 14. Jht gewöl_bt. Von diesem Gewölbe stammen möglicherweise die 
Ziegelstcine der Birnstabrippen, die nun im Scheitel des jetzigen Chorgewölbes sitzen (Abb. 56). Viel
leicht errichtete man gleichzeitig mit der Choreinwölbung eine Sakristei im N, die vermutlich Ende des 
17. Jhts abgerissen wurde. 

III. Das alte Langhaus wird mit Kreuzgewölben aus Backstein auf Wandpilastern (Abb. 50: B) 
und Schildbogen eingewölbt. Bandrippen. Mitte des 15. Jhts. Im Anschluss an diese Wölbung wird 
ein Waffenhaus im S (Abb. 48 u. 50: B) angebaut, seit dem Ende des 17. Jhts. als Sakristei benutzt. 
Backsteingewölbe mit Bandrippen. - Vielleicht stammt der äussere Eisenbeschlag des jetzigen W
Portals (Abb . 53) von der friiheren Waffenhaustiir. 

IV. Grosser Umbau 1695- 97. Der alte Chor abgerissen, das Langhaus nach 0 um ein Joch von der 
Breite des alten Langhauses verlängert (Abb. 50: C). Backsteingratgewölbe auf Wandpilastern mit 
abgeschrägten Ecken und in Putz aufgelegten Kapitälprofilen. Gleichzeitig mit der Verlängerung des 
Langhauses wird ein dreiseitig schlossener Chorausbau mit Rippengewölbe errichtet (die Rippen im 
unteren Teil mit abgeschrägten Kanten, im Scheitel in Birnenform, Abb. 56). Der Chorausbau diente 
urspriinglich als Grabchor filr die F amilie Posse auf Säbyholm und wurde auch im Aussenbau als 
solcher durch eine hohe Kuppelhaube mit Laterne hervorgehoben (Abb. 47). Die Arbeiten wurden 
durch den Landeshauptmann Mauritz Posse auf Säbyholm finanziert . Gleichzeitig mit dem Bau des 
Grabchors wurde die ganze Kirche einer Restaurierung unterzogen und das alte Waffenhaus als Sakri
stei eingerichtet. Uber die älteste Sakristei, die nördlich vom alten Chor gelegen haben muss, hat man 
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keine direkten Angaben. Sie wurde offenbar im Znsammenhang mit den eben genannten Arbeiten 
abgerissen. - Ansstattnng: Altar (Abb. 60), Kanzel (Abb. 61), Orgelempore (Abb. 63, 71), sämtlich 
von Manritz Posse am Ende des 17. nnd Anfang des 18. Jhts geschenkt. Reich ausgestattete Toten
wappen ans der Zeit um 1700 (Abb. 72- 75). 

V. Ein Turm wurde ans Backstein in den 1830er Jahren nach Zeichnungen von J. Carlberg ans 
Stockholm anfgefiihrt (Abb. 50: D). Das Dach der Kirche wird tiefer gelegt nnd erhält sein jetziges 
Aussehen, wodurch der ehemalige Grabchor der Familie Posse seine abgesonderte Erscheinnng verliert. 

VI. Restauration 1888 nach Entwiirfen von Architekt Agi Lindegren. Der alte Grabchor wird mit 
de1h Kircheninneren vereint, Altar und Kanzel werden an ihre jetzigen Standorte gesetzt. Die mittel
alterlichen Wandpfeiler des Langhauses werden mit Zementmörtel den Gewölbepilastern im östlichsten 
Joch angeglichen. Im Triumphbogen dekorative Schablonenmalerei. - Offene Bänke ersetzen die 
fri.iheren mit Tl!ren versehenen geschlossenen Bankqnartiere; cler Altar, clie Kanzel uncl c!ie Orgelempore 
wcrclen iibermalt. 

VII. Restanrierung 1945- 46 unter Leitung von Architekt Sven A. Söderholm mit T. Hj elm uncl G. 
Lindström als Konservatoren. Ein Teil cler Veränclerungen von 1888 wird wiecler beseitigt (Verpntznng 
der \Vandpfeiler im W-Teil des Langhauses uncl dekorative Malerei am Trinmphbogen). Altar, Kanzel 
nncl Orgelempore werclen konserviert uncl wieclerhergestellt, clas geschlossene Gestiihl wire! wieclcr 
eingerichtet. E lektroheizung. 

SUMMARY 

I. A small greystone church with apsis. The nave hacl a flat timber roof or open roof-truss. Surviving 
from this structure are the nave walls in the two westernmost bays (fig. 50: A) and the S. cloorway 
(fig. 55). End of 12th or beginning of 13th cent. Inventory: 13th cent. font (fig. 64). 

Il. Chancel vaulted cluring 14th cent.? This vanlting possibly provicled the material for thc ribs 
with a pear-shapecl profile which are now in the topmost part of the present chancel vaulting (fig. 56). 
Probably at the same time as the chancel was vanlted, a vestry was built to N., though this was pre
sumably pulled down at ene! of 17th cent. 

111. The olcl nave coverecl with brick cross-vanlting snpportecl on pilasters (fig. 50: B). Stout stone 
ribbing. Micl-15th cent. At same time as nave was vanltecl, a porch was bnilt to S. (fig. 49 and 50: B), 
after end of 17th cent. usecl as vestry. Brick vanlting with slencler stone ribs. Perhaps the ironwork 
on the present \V. cloorway (fig. 53) once belongecl to the earlier porch cloor. 

IV. Consiclerable reconstruction work 1695- 97. Olcl chancel pnllecl clown; nave extenclecl with a 
bay to E., this being same wiclth as the old nave (fig. 50: C). Brick vaulting withont ribs, wall pilasters 
with bevellecl corners and plasterwork capitals. At same time as nave was lengthenecl, the chancel was 
enlargecl by the addition of a three-siclecl section with ribbecl vanlting (the ribs in the lowest section 
having bevellecl corncrs, and in the uppermost section a pear-shapecl profile, fig. 56). The enlargement 
to the chancel was originally usecl as a burial chapel for the Posse family of Säbyholm, and was incli
catecl as such outsicle the church by means of a tall cupola with a lantern (fig. 47). Cost of this work was 
clefrayecl by connty governor Manritz Posse of Säbyholm. At the same time as the bnrial chapel was 
bnilt, general restorations were carriecl ont and the olcl porch was convertecl into a vestry. There is 
no clirect information concerning the earliest vestry, which must have been situatecl N. of the old 
chancel, and it must have been pnlled clown in connection with the work just clescribecl. - Inventory: 
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altar decorations (fig. 60), pulpit (fig. 61), organ gallery (figs. 63, 71), presented by Mauritz Posse at 
end of 17th and beginning of 18th cent. Richly decorated funeral hatchments circa 1700 (figs. 72- 75). 

V. Brickwork tower erected <luring the 1830's from design by J. Carlberg of Stockholm (fig. 50: D). 
Roofing of church lowered to present leve!, and hence the burial chapel of the Posse family !ost its 
former exterior prominence. 

VI. Restorations in 1888 according to designs by architect Agi Lindegren. The old burial chapel 
became linked with the interior of the church; the altar and pulpit were shifted to their present positions. 
The mediaeval pilasters of the nave vaulting were altered to make them resemble those in the E. bay 
of the nave. Decorative stencil pattern on rood arch. - Open pews in place of the earlier closed pews; 
altar decorations, pulpit and organ gallery painted over. 

VII. Restorations in 1945-46 under direction of architect Sven A. Söderholm assisted by T. Hjelm 
and G. Lindström. Much of the work of 1888 removed (plasterwork on pilasters in Vv'. section of nave, 
as well as decorative painting on rood arch). Hestoration and conservation work on pulpit and organ 
gallery; closed pews reintroduced. Electric heating arrangements. 



F ig. 78. Västra Ryds k yrka frå n V. Fot o A . Tuulse 1951. 


D ie Kirche zu Västra Ryrl von \V. Västra Ryd Church from W. 


VÄSTRA RYDS l(YRl(A 
UPPLAND, UPPSALA LÄN, BRO HÄRAD 


UPPSALA ÄRKESTIFT, HÅBO KONTRAKT 


Beskrivningen avslutad i m aj 1955 

T RYCKTA KÄLLOR : AFRITNING AR, P I 43, 74 (ky rka n frå n s 1684); K LI NGSPOR II, s. 97 f; T HAM, 
s. 99 f ; CARL G. WIDMAN, Stockholms äs och \ Vestra Ryd, Sthlm 1928; L. J . ÖBERG, Försök till Be
skrifning öfwer Ryd och Näs Socknars Pastorat , i: Upsala Läns K gl. Landthushållnings-Sällskaps 

Handlingar för 1821, Upsala 1822, s. 79 f. 

HANDS KR. KÄLLOR OCH AVB. -SAML.: KB : i'II. ASCHANEUS, \ Vicht iga K yrkiosaker, Testamenta, 
Jordabreff och H wssaker (F b . 6); H ADORPHS »anno ta lionsbook» (opaginerad, t idigar e inbunden i 
PER. MoN. I II). - ATA: l HRFORS I, s. 267 f (med 2 akvareller); rnv. 1829; hand l. röra nde kyrkans 

senaste restaureringar, överlå telse av altarskåp sam t konservering av diverse inventarier . - BST.: Plan 
och alternativa genomskärningar till ett gravkor av P. U. STENHAMMAR, gillade 10/3 1868; p r ojekt till 
ombyggnad av det Rålambska gravkoret; »Ritning till likbod m. m . v id Vestra Ryds församlings kyrka >, 

gillad 11/9 1896 ; r estaureringsritningar av ark. K. M. vVESTEHBERG 1942 (plan, sektioner genom sak
ristia och läk tare, det aljritningar t ill bänkarnas om byggnad); fö rslag till el. värmeinst allat ion 1942. 
UB: NoRDJNSKA SAML. vol. 39 : Up börden 1531, blad 90 (endast en k locka och pengar lämnades). 
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F ig. 79. Kyrkan från NV. Foto A. Tuulse 1951. 


Dic Kirchc von N 'vV. T h e chmch from N.'vV. 


KYRKANS ARKIVALIER (i U LA): R ;\K. fr. o. m . 1625, innehållande rikhaltiga uppgifter om k yrkans 
restaureringar, isynnerhet under 1700-talet; sT.PROT. fr. o. m. 1812, v 1s.rnoT. 1689. 1741, 1765, 1790; 
rnv. 1595 (intressanta uppgifter bl. a. om textilier, närmare i texten), 1626, 1664 och följa nde årens 
inventarier innehålla lika ledes en rad uppgifter om nu bortkomna inventarier ; beskrivning av kyrko
restaureringen 1767 (L 1:3); avritning och översättning av gammalslavisk inskrift från å r 1567 p å en 
rysk klocka. 

Parochia Riudh omtalas första gången 1299 (SD nr 1300); år 1314 nämnes Rydh såsom hörande till 
Brohundaeri (SD nr 1946). Kyrkan visiterades 1303 (SD nr 2218). Av kyrkoherdarna är en känd från 
1479, de övriga fr. o. m . 1540. Ryd ä r moderförsamling till Stockholms-Näs. 

Av de i texten omnämnda gårdarna ligga Cranhammar, Cällöfsla, Torsälra, Tranbygge, S undby och 
Örnäs inom Västra Ryds socken . 
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Fig. 80. Västra Ryds kyrka och prästgård rrå n S. Teckning av A. von Lanlingshausen 1764 (se s. 148). 

J(irchc und Pfarrhof von S., Zcichnung 1764. Church and rcclory from S. Drnwing 1764. 

KYRKOGÅRDEN 

Kyrkogården (fig. 83) hade från början sin största utsträckning på kyrkans S sida. 
Utvidgades under 1870-talets början åt ö, påfylldes med sand 1921. Bogårdsmuren av 
vald, kluven och delvis sprängd gråsten i kallmur uppfördes i V delen 1771- 72, i Ö efter 
utvidgningen på 1870-talet. Längs muren växa gamla aspar, lindar och lönnar. - Tidigast 
omtalas muren kring kyrkogården 1664 (RÄK.). Denna äldre mur var lagd i murbruk 
samt täckt med spåntak. Muren betecknas 1741 som förfalJen och ersattes då möjligen 
av en bogårdsbalk av trä, som är avbildad på en sepiateckning av Albrecht von Lantings
hausen år 1764 (fig. 80). 

Två stigluckor (fig. 79) äro symmetriskt förlagda på ömse sidor av tornet. De upp ST I G
LUC KOR fördes 1771- 72 av tegel, spritputsades 1793- 94. Taket av spån ersattes 1896 med skif

fertak. Ingångarna äro rundbågiga och ha sittnischer på bägge sidor. Svarttjärade trä
grindar. - En äldre stiglucka nämnes 1657; under 1700-talets förra hälft omtalas två 
stigluckor, av vilka den ena kallades för norra eller lilla stigluckan. Om dessa stigluckor 
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Fig. 81. Längdsektion mot N, 1 : 300. Uppm. 1950. 


Längsschnitt nach N. Longitudinal section towards N. 
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Fig. 82. Plan samt tvärsektioner mot V och ö, 1: 300. Uppm. 1950. 


Grundriss mit Querschnitten gegen W und O. Plan, and side sections towards W. and E. 
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(fig. 80) syns på S sidan  mitt emot vapenhuset  en byggnad med avvalmat tak, som 
troligen är en av dessa stigluckor. 

KLOCK En klockstapel har funnits SÖ om kyrkan, på en 
STAPEL kulle, där numera gravar för medlemmar av familjerna 

Stael von Holstein, Iserheim, Platen och Riben ha sin 
plats. Enligt den ovannämnda teckningen från 1764 
(fig. 80) var stapeln en öppen bockkonstruktion för 2 
klockor täckt av en karnissvängd huv. Denna stapel 
uppfördes 1752 (RÄK.) och efterträdde en äldre, som 

Fig. s:~. Kyrkogårdsplan, 1 : 3 000. säges ha byggts 1633 av en slottsbyggmästare. När 
Uppm. 1950. kyrkan 1767 68 försågs med västtorn (s. 100) revs 

Gnmdriss d cs Kirch- Plan of church
hofs. yard. stapeln. 

vet man, att de voro murade, hade spåntak och trägrindar. På teckningen från 1764 

KYRKOBYGGNADEN 

KYRKANS Den nuvarande kyrkan (fig. 81-82) består av rektangulärt långhus, som även in-
HuvunnELAR rymmer koret, sakristia i N och torn i V. Vid Ö gavelsidan ansluter sig till kyrkan 

ett gravkor för familjen Rålamb på Granhammar. Murarna kring långhusets tredje 
och fjärde traveer (österifrån räknat) äro de äldsta, härstammande från en liten romansk 
kyrka; kyrkans två östligaste traveer jämte en del av sakristians murar härröra från 
1400-talet, valven i kyrkan äro från 1300- och 1400-talen, utom i dess västligaste trave, 
som tillkom samtidigt med tornet 1767- 68. Under sistnämnda byggnadsperiod fick 
även sakristian sitt nuvarande utseende. Det Rålambska gravkoret uppfördes 1868 på 
platsen för ett äldre gravkor från 1681. En likbod N om tornet byggdes 1896. 

MATERIAL Kyrkans murar äro byggda av gråsten, vald och kluven i de äldre delarna. Tegel före
kommer kring fönster- och dörröppningar, på gavlarna samt i valvsystemet. Även tor
nets övre del är uppfört av tegel. Murarna rappade, senast 1942. Tidigast omtalas rapp
ning 1767. På Ö gavelröstet blindnischer av tegel (fig. 91), bestående av sågskiftsytor och 
cirkelbländer samt ett kors överst. Placeringen av dessa nischer visar, att gavlarna urspr. 
varit något högre och spetsigare. Sockel saknas. Murarnas nedersta del gråstruket. 

GRAVKOR Gravkoret (fig. 91) är uppfört av skärputsat tegel. Sockel av gråsten, taklist och 
LIKBOD portalomfattning av sandsten. Lik boden N om tornet är byggd av spritputsat tegel; 

gråstenssockel. 
FÖNSTER Fönsteröppningarna fingo sin nuvarande form under en stor kyrkorenovering 

1767- 68. Vid samma tillfälle upptogos tre fönster åt N; det östligaste nordfönstret upp
höggs först 1896. Av fönstren åt S hade de tre östligaste vidgats redan 1707 till nästan 
samma storlek som nu; de två västligaste sydfönstren samt fönstret ovanför V ingången 
tillkommo i samband med 1767 års ombyggnad. Ett rundfönster på Ö gavelsidan för
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Fig. 84. Kyrkans V portal, 1768. Foto A. T uulse 1951. 

\ V-Portal der J<irche 1768. The W. doorway, 1768. 

nyades vid samma tillfälle; det försågs med färgat glas 1896, men igensattes 1942. Fön
stren ha brunmålade träkarmar och solbänkar av plåt (vitmålade i långhuset, svarttjä
rade i sakristian), tillkomna 1896, kompletterade 1942. - Av kärnkyrkans urspr. fönster
öppningar är en delvis bevarad på S sidan ovanför valven. Närmare om detta nedan (s. 96). 

Den nuvarande huvudin gå n ge n i V (fig. 84) anlades i samband med tornets och V INGÅNGAR 

delens uppförande 1767- 68. Portalomfattning av san<lsten, målad med gråaktig olje
färg, socklarna rödaktiga. Den korgbågiga dörröppningen flankeras av kvadrerade lise
ner, bärande ett överstycke med en inskriptionstavla av marmor. Om inskriften se sid . 
101. Fyllningsdörrar av brunmålad ek, samtida med portalomfattningen. Mellan torn
kammaren och långhuset ett vindfång med moderna, ljusmålade svängdörrar. - Ur
sprungligen hade kyrkan ingå ng på S sidan, på den plats där andra fönstret från V nu 
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INTERIÖR 

VALV 

TAK 

ÄLDSTA 
KYRKAN 

sitter. Svaga spår av S portalens V inre smygkant synes på S långmurens insida. Dess 
utseende obekant. Den igenmurades i samband med kyrkans förlängning åt V 1767-68. 

G o 1 v av hyvlad, grå kalksten i koret, gången och tornkammaren inlades 1942, varvid 
cementgolv från 1896 avlägsnades och trägolv i bänkkvarteren justerades. Inom altar
ringen tegelgolv. Korets golv 15 cm högre än långhusets. - Förr hade hela kyrkan tegel
golv, vilket lagades 1712 och 1776-77 (RÄK.). Det ersattes delvis med golv av plansten 1835. 

Valv (fig. 88- 89) och väggar vitkalkade, senast 1942. Tidigast omtalas vitlimning 
1767. Valven ha olika konstruktion och härstamma från skilda byggnadsperioder. De 
äldsta äro den andra och tredje traven från V med ribbor av päronformad genomskär
ning och bomberade valvkappor. Den östligare av dessa traveer har en liten fyrkantig 
slutsten i hjässan. Gördel- och sköldbågar spetsbågiga; gördelbågarna växa direkt ur 
väggarna utan knektar eller väggpilastrar. Dessa valv torde ha tillkommit under 1300
talets slut eller 1400-talets början. - Kyrkans två östligaste traveer ha stjärnvalv, av 
vilka korvalvet är något rikare utformat. Bägge ha halvstensribbor samt rundlar i hjässan; 
de sistnämnda voro urspr. försedda med dekorationer av trä (se s. 118). På S sidan löpa 
ribborna från andra och tredje traveerna ned på en kapitällist, med små gropar ordnade 
i en rad tvärs över kapitälet. I övrigt vila de bägge östliga valven liksom de mellersta på 
svagt spetsbågiga sköldbågar. Stjärnvalven äro dock ej sekundära såsom långhusets två 
kryssvalv, utan torde ha tillkommit samtidigt med murarna i kyrkans Ö del. Stjärnmön
stret och kapitälet på S sidan torde datera kyrkans Ö del till 1400-talets slutskede. De 
två konsolerna av puts på Ö sidan torde ha tillkommit under 1800-talet. Det ribblösa 
valvet i långhusets V trave byggdes tillsammans med förlängningen 1767. 

Alla yttertak äro sedan 1896 täckta med skiffer. Tornlanterninen beklädd med svart
målad plåt. Takfoten inklädd med vitstrukna bräder, vindskidor plåtklädda. Takstolen 
stammar från renoveringen 1767, då takresningen något ändrades (jfr blindnischerna 
på Ö gavelns. 94). Före 1896 hade kyrkan spåntak, tidigast omtalat 1625 (RÄK.). Takets 
utseende före 1767 framgår av AFRITNINGAR (fig. 86) och Lantingshausens sepiateckning 
(fig. 80). Det äldre taket genomgick en omfattande renovering 1657. Denna utgjorde av
slutningen på flera års arbeten på kyrkan under 1600-talets förra hälft. 

Av den äldsta stenkyrkan finnas, såsom ovan sagts, endastlångmurarna bevarade 
i nuvarande kyrkas mellersta del (se fig. 82). Oregelbundenheter i Ö och skarvar i V 
ange gränsen mellan kärnkyrkan och senare tillfogade delar. Den äldsta kyrkans lång
hus avsmalnar något åt Ö, en företeelse, som har påverkat kyrkans grundplan även under 
senare byggnadsperioder. 

Såsom putsrester på de gamla långmurarna ovanför valven visa, var kärnkyrkan ej 
ursprungligen välvd, utan hade antingen platt innertak eller öppen takstol. Mot S hade 
det gamla långhuset åtminstone en rundbågig fönsteröppning, som delvis finns bevarad 
ovanför valven (fig. 85). Omfattningen av putsat tegel med målade kvadrer omväxlande 
i rött och vitt samt ett trappmönster kring kvadreringen. Trappmönstret torde vara en 
direkt översättning i målning av liknande trappfriser av tegel på kyrkogavlarna i meller
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F ig. 85. Målningsrester vid en gammal fönsteröppning p å vinden. Foto 1951. 

Reste von Wandmalerei an einer alten F en ster- Remnants o f painting work n ear nn old window 

öffnung a uf dem Kirchenboden. opening in attic. 


sta Sverige.1 - Till detta långhus anslöt sig ett smalare kor, rakslutet eller med absid. Ty
pen är ganska vanlig i Uppland. Det åt Ö smalnande långhuset finnes bl. a. i Bro (s. 12), 
Adelsö (SvK, Uppland VI, s. 10) och Vidbo kyrkor (SvK, Uppland IV, s. 425). Teglet i 
fönsteromfattningen tillåter icke en tidigare datering av kärnkyrkan ä n till 1200-talets 
andra fjärdedel (jfr även triumfkorset, s. 112). 

När det gamla långhuset välvdes under 1300-talets slut eller 1400-talets början, hade UTVIDGNING 

man troligen kvar det gamla koret. E n utvidgning av kyrkan åt ö enligt det i Uppland ÅT ö 

vanliga mönstret var troligen redan då planlagd eller måhända t. o. m. påbörjad. Det 
tog emellertid ganska lång tid, innan det nya koret var helt färdigt. Eftersom inga puts-
rester finnas bevarade ovanför valven i Ö delen, tycks detta bevisa, att den utvidgade 
delen redan från början t äcktes med tegelvalv. Valvformen2 och Ö gavelns blinderingar3 

tyda på, att ö delen blev färdig under 1400-talets slutskede. 

Sakristi a n i N anlades samtidigt med kyrkans utvidgning åt ö. Nuvarande utseende sAKR1sT1A 

och plan fick sakristian emellertid vid kyrkoreparationen under 1760-talet. E nligt en 
beskrivning från 1767 (L I:3) var sakristian »till wäggar och tak så bofällig, att then 
borde i grund nedrifwas och på sama ställe ny upbygas, samt med t egel hwälfwas, i 

1 G. BoE:nnus, s. 47; jfr även H . l<JELLIN, Die Kirche zu Karris auf Oesel und ihre Beziehungen zu 
Gotland, L und 1928, s. 234 f. 

2 E. LUNDBERG, Byggnadskonsten i Sverige. Sengotik och renässans 1400- 1650, Sthlm 1948, s. 127 f. 
3 G. BOETHIUS, s. 143 f. 

7- 5071 79 
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Fig. 86. Kyrkan år 1684 enl. AFRITNINGAR. 

Dic Kirche 1684, lavierte Tuschzeichnung. The church in 1684. Ink and wash drawing. 

stället för then gamla träpanelningen». - Dörröppningen mellan koret och sakristian 
är stickbågig; dörren är av järnplåt. Golv av tegel två steg lägre än korets golv. Ribblöst 
valv av tegel vilar i N och S på rundbågiga sköldbågar. Två fönsteröppningar åt ö, för
sedda med järngaller. I S väggen ett skåp med dörr av järnplåt. Skåpet är byggt i en 
nisch, som 1896 upptogs för uppställande av en järnkamin i väggen mellan koret och 
sakristian. År 1816 omtalas lagning av sakristians skorsten, 1836 byggdes en rökhatt 
till sakristian. Var den äldre ugnen hade sin plats, vet man icke. 

vAPENHu s Kyrkan har haft ett vapenhus i S, mellan det första och tredje sydfönstret från V. 
Enl. AFRITNINGAR (fig. 86) var vapenhuset av traditionell upplandstyp, med enkel rund
bågig dörröppning och sadeltak, täckt med spån. Möjligen byggdes vapenhuset samti
digt med östra delens valvslagning under 1400-talets slutskede. Även vapenhuset var 
välvt. År 1673 föll vapenhusets gavel ned, och även valven hotade att störta, så att man 
måste insätta trästöttor. År 1733 (RÄK.) betalades en murmästare, som välvde vapen
husdörren. I samband med byggnadsarbetena 1767 revs vapenhuset och S ingången igen
murades. 

GRAVKOR År 1681 uppmurades mot kyrkans östra gavel ett gravkor för Claude Hägerstierna 
(E V109) och hans familjemedlemmar. 1 Gravkoret, som nedrevs 1868, säges i INV. 1829 

1 CLAUDE RocQUETTE, adlad HÄGERSTIERNA, f . i Languedoc i Frankrike, inkom till Sverige och blev 
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F ig. 87. Kyrkan från SÖ. F oto 1951. 


Die J(irche von SO. The church from S.E . 


vara av gråsten och tegel, 91 / 2 aln i fyrkant, med ett i sten inhugget vapen och årtalet 
1681. Denna vapentavla av sandsten (58 X 73) finns inmurad i det nuvarande gravkorets 
N yttervägg (fig. 90). På tavlans mitt äro Hägerstiernska och Moijalska vapnen av
bildade. Överst initialerna C H (= Claude H ägerstierna) och M M (= Magdalena. 
Moijal), nederst årtal 1681. Gravkoret hade en!. AFRITNINGAR (fig. 86) ett säteritak; 
dessutom vet man (EV:l09), att minneshallen var förenad med kyrkans kor genom en 
dörröppning, vilken igenmurades 1767. Byggnaden kunde således rubriceras som ett 
gravkor en!. stormaktstidens mönster, 1 ehuru dess utseende icke svarade mot dåtida 
stiluppfattning rörande sepulkralarkitekturen. 

Under 1700-talets andra hälft övergick det Hägerstiernska gravkoret till familjen Lan
tingshausen (s. 155), vars i sandsten huggna vapen är inmurat i det nuvarande 
gravkorets S yttermur. 

Det nuvarand e gravkoret i nyantik stil (fig. 91) uppfördes år 1868 av bröderna 

först drottning Kristinas hovskräddare och från 1645 h ennes hovköpman ; borgare och h an delsman i 
Sthlm, ägde bl. a . Tranbygge säteri i Ryds sn ; adlad 1654, t 1681. - G. m . MAGDALENA Mo1JAL, t 1685, 
enda dotter av J ean Moijal frå n Languedoc och Maria de Besche i hennes 2:a gifte, t 1646. 

Jfr M. LILJEGREN, Stormaktstidens gravkor, Sthlm 1947. 1 
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Fig. 88. Interiör mot ö. Foto 1951. 

Kircheninneres nach 0. In lerior lowai·ds E. 

Sigfrid Albrekt och Eric Axel Rålamb (s. 155) enligt ritningar av arkitekten P. U. 
Stenhammar.1 Ö gaveln flankeras av stora akroterier och krönes av ett kors; på gavel
fältet i en cirkel infällt ett malteserkors. Över den breda rundbågiga ingången det Rå
lambska vapnet samt årtalet 1868 i sandsten. Ytterportar med järngaller i de övre fyll
ningarna. I korets fond är uppmurat ett altare, väggarna ha dels dekorativa målningar, 
dels inskriptioner och vapen för ätterna Lantingshausen, Rålamb, v. Haartman, Ceder
schiöld och Tamm (s. 155). Gravkoret inreddes t ill kolumbarium år 1927 av släkten 
Rålamb. 

OMBYGGNAD År 1765 beslöts en omfattande kyrkorenovering, 1766 anskaffades material och grun
1767-1768 	den lades till ett nytt torn och till en förlängning av kyrkorummet åt V. Huvudparten 

av arbetena verkställdes 1767, slutfördes 1768. Arbetena leddes av muraråldermannen 
Eric Roos, Stockholm, vilken även levererade ritning till tornet. 2 Om dessa arbeten be
rättar en inskriftstavla av marmor över V ingången: ÄRA VAHE GUD 1 HÖGDENE. ÅR 1767 

1 PER ULRIK STENHAMMAR, f. 1829, t 1875, arkitekt och tonsättare. Skrev i frikyrklig a nda talrika, 
på sin tid omtyckta, religiöst betonade vokalkompositioner. 

2 Om ERIK Roos, se även Stockholms Näs, s. 166 samt SvK, Uppland I, s. 584 och Sthlm IV, s. 251. 
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Fig. 89. Interiör mot V. Foto 1955. 

l{ircheninneres nach Vv. InteriOI· towards Vv. 

MED KYRKANS EGNE MEDEL OCH SAMMANSKOTT AF SOCKNENS HERRSKAPER HR ÖFWER

STÅTH . RID . OCH COMMEND. AF !CL M:TS ORDEN, FRIHEHRE I. A. V . LANTINGSIIAUSEN1 OCH 

HOFIUNK. C. W. ISEHHI ELM2 UNDER DEHAS OCH PASTORIS O. I. HEHNODIJ3 TILSYN I GENOM 

SOKNEMÄNNERNAS ARBETSAMMA HÄNDER, ÄR DETA TORN UPSAT, KYHKAN FÖRLÄNGD, 

DES HÄMNADE MURAH OCH HWALF FÖRBÄTTRADE, TAK OCH FÖNSTEH FÖHNYADE, OCH NY 

SACHISTIGA BYGD. 

Arbetena omfattade sålunda följande åtgärder: kyrkan förlängdes åt V med en trave, 
tornet uppfördes, det gamla vapenhuset revs, S ingången igenlades och en ny portal åt 

1 	 Se s. 155. 
2 CARL \VILHELM lsERHJELM, f. 1724, t 1802, hade varit kommissionssekreterare i Holland och Paris 

samt hovjunkare, ägde Tranbygge i Ryds Sil. - G. 1760 m. frih errinn an ULRIKA ELEONORA VON KOCHEN, 

f. 	1731, t 1788. 
3 OLOF JAKOB HERNonrns, f. 1716, t 1773, kyrkoherde i V. Ryd 1760. 
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Fig. 90. Vapensten från Hägerstiernska gravkoret inmurad 
på nuv. gravkorets N vägg. Foto 1955. S. 99. 

\Vappens tcin von 1681 a n der Plaque with coat-of-arms, 1681, 
N-'Naml des Grabchors. on N. wa ll of burial chapel. 

V anordnades; sakristian utvidgades och försågs med tegelvalv. Av dessa åtgärder var 
ur exteriörens synpunkt uppförandet av tornet det viktigaste. Tornet är i nedre delen 
byggt av gråsten, i övre delen av tegel. V ingången se s. 95. Ljudgluggarna ha svarttjärade 
luckor, tornhuvens nedre del täckes med skiffer, lanterninen med svarttjärad plåt. Själva 
»durcksiktem, såsom den kallas i RÄK. fick 1771- 72 luckor. Samtidigt med dessa arbe
t en genomfördes även en allmän inre renovering, rappning, vitlimning m. m. samt an
skaffning av en del nya inventarier (närmare därom nedan). 

RESTAURE- År 1896 r esta ur e rad es kyrkan under ledning av ark. Agi Lindegren (s. 66, not 1), 
R INGAR varvid följande åtgärder vidtogos: exteriören rappades, taken bekläddes med skiffer, 

en ny fönsteröppning åt N (den östligaste) upptogs, och alla fönsteröppningar fingo nya 
karmar och bågar, i det runda altarfönstret insattes färgat glas; en likbod N om tornet 
uppfördes av rappat tegel på gråstenssockel. 

Under en 1897 verkställd inre restaurering vitlimmades valv och väggar, cementgolv 
inlades i kor och gångar, varjämte en del av inventarierna ändrades (bl. a. öppna bänkar!). 
- Senast restaurerades kyrkan 1942 under ledning av ark. K. M. Westerberg. Ytter
fasaderna putsades, tornhuven justerades, fönsterkarmar ommålades, nya innerbågar 
med helvitt glas insattes, det runda fönstret åt Ö igensattes. I det inre utfördes vitkalk
ning av valv och väggar, cementgolvet ersattes med golv av hyvlad kalksten och tegel, 
alla viktiga inventarier restaurerades och konserverades (närmare härom se nedan). 

VÄRM E- Kyrkan fick el. värmel e dning 1943. Förut fanns en järnkamin i en murnisch mellan 
ANoRoKrKc koret och sakristian, installerad 1896 (s. 98). 
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Fig. 91. Kyrkan och Rålambska gravkoret från ö. Foto 1955. S. 99. 


Kirche und Grabchor von 0. Church and burial ch apcl from E. 


MURALMÅLNINGAR 

År 1928 blottades å N väggen, mitt emellan predikstolen och läktaren ett enkelt frag
ment av kalkmålning, utförd i röd kalkfärg på gul botten. Å väggen mellan predikstolen 
och ingången till sakristian framkom ett fragment av ett bladornament . Dessa anträf
fade fragment överkalkades 1928. Ett tredje fragment å S väggen, mitt emot predikstolen, 
visande en text, som är mycket söndrig och svår att tyda, har ej överkalkats. I valven 
påträffades inga spår av kalkmålningar vid samma undersökning, som utfördes under led
ning av konservator Alfr. Nilson. 



BRO HÄRAD.104 

Fig. 92. Altaruppsats från 1767. Foto 1951. 

Altar von 1767. Altar decorntions, 1767. 

INREDNING OCH LÖSA INVENTARIER 

ALTAR- Altare, murat, med altarskiva av trä, tillkommet under kyrkorestaureringen 1767. 
ANORDNIN G På framsidan stuckornament: facklor, korslagda benknotor, heraldiska rosor m. m. Målat 

i grågrönt. Altaret vitmarmorerades 1832, den urspr. färgen framtogs 1946 av konser
vator Sven Dalen. 

Altaruppsats (fig. 92- 93), bestående av en oljemålning med förgylld ram inom en 
arkitektonisk uppställning, flankerad av enkla pilastrar, krönt av barockvoluter och 
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Fig. 93. Altartavla av Louis Masreliez (?), 1767. (Jfr fig. 92). 

Foto 1955. 


Altarbild von Louis Masreliez (?), Altarpainting by Louis Masreliez (?), 

1767 (vgl. Abb. 92) . 1767 (cf. fig. 92). 

prydd med Iagerfestoner och ett kerubhuvud, allt av målat trä; överst kors med törne
krona och strålar. Nedtill en kartusch med ätten Lantingshausens vapen. På vardera 
sidan, i höjd med altarbordet, flankeras uppsatsen av en stor fumarol (= rökkärl) av 
målat trä (H 95). Själva tavlan (1 92 x 133) - olja på duk - framställer Kristus i Get
semane; i bakgrunden, i betydligt mindre skala, de annalkande krigsknektarna och J udas 
Iskariot. Färgskalan är ganska ljus, i bakgrunden dominera gula och bruna toner; Kristi 
mantel är röd, hans livklädnad blå. Omfattningen är målad i grön marmorimitation med 
förgyllda ornamentsdetaljer, fumarolerna i svart- och gulådrig marmorimitation med 
förgyllda lågor och ornament. - Altaruppsatsen skänktes under kyrkorestaureringen 
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F ig. 94. Altarskåp med flygla rna slutna, från 1470-talet , troligen utfört av en i Sverige 
verksam L iibeck-mäst are. Foto 1955. S. 108. 

Fhi~claltar mit geschlossenen Flllgeln a us den Triptych, circa 1470, probably mad e by a Lubeck 
1470er J ah ren, wahrscheinlich v on einem in m aster working in Sweden. With shut Jeaves. 

Schweden t iitigcn Lflbecker Mcister. 
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F ig. 95. Altarskåp fig. 94, med öppna flyglar . Foto 1955. S. 108. 


FHigelalta r Abb. 94, mit geöffnel cn Flligeln. Triptych fi g. 94, wilh opened leaves. 


4 5 6 10 11 12 

'2 1 3 

7 B 9 13 14 15 

..... 

Fig. 96. Schema över bildframställningarna på altarskåpet fig. 94-95. 
Ikonographische -Obersicht zum Flligel- Schcm c of carved and painted work 

a lta r Abb. 94-95. on triptych figs. 94-95. 
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1767 av överståthållaren frih. J. A. von Lantingshausen (s. 155). Altartavlan säges av 
KLINGSPOR vara målad av Louis Masreliez.1 Restaurerades 1946 av konservator Sven 
Dalen, varvid även ramverkets vita marmorering från 1832 borttogs. 

Altarring, femsidig, indelad i små kvadratiska speglar försedda med var sin stilise
rade blomma i relief. Färger: blågrått, grågrönt, grått samt förgyllning. Klädd med gul
brunt mönstrat kläde. Tillkom efter 1877. - Delar av en äldre altarrundel, samtida med 
altaruppsatsen, förvaras i tornet. Målad i vitt med illusoriskt målade balusterdockor i 
gult och guld. Knäfallet klätt med rött kläde. 

MEDELTIDA Medeltida altarskåp (fig. 94- 96) bestående av corpus och flyglar av krederad,. 
ALTARSKÅP förgylld och målad ek. Corpus och flyglarnas innersidor prydda med skulpturer, flyg

larnas yttersidor med målningar. De skulpterade framställningarna äro följande (siffrorna 
hänvisa till schemat fig. 96): 1. Treenigheten - Gud Fader sittande på en baldakin
krönt tron hållande den korsfäste Kristus2 ; den Hel. Andes duva i taket fattas; på ömse 
sidor musicerande änglar. - 2. Maria med Jesusbarnet, framställd som den apokalyptiska 
kvinnan, stående på månskäran. - 3. Johannes döparen med lamm. - 4. Andreas med 
kors och bok. - 5. Petrus med bok. - 6. Paulus med svärd och bok. - 7. Jakobus d. ä. 
i pilgrimshatt, med bok. - 8. Judas Taddeus med klubba. -- 9. Johannes med kalk. 
10. S. Erik med ciborium. - 11. S. Olov med hillebard och riksäpple. - 12. S. Lars med 
bok. - 13. S. Maria Magdalena med salvburk. - 14. S. Henrik. - 15. S. Birgitta med bok. 
I boken målat med svart: »san[ta bi]rgitta / ora / pro / nob / is». (= heliga B., bed för oss.) 
- Målningarna på flyglarnas yttersidor framställa (fig. 94): vänstra flygeln - överst 
Maria och Elisabets möte, nederst Johannes döparens tillfångatagande; högra flygeln 
överst Kristi födelse, nederst Johannes döparens död. 

Å predellan: i mitten Kristus som smärtornas man, omgiven av de fyra kyrkofäderna, 
vilka ha var sitt språkband med följande text (från vänster): »S. augustin[ us] inspice 
vulnera rede(m)ptoris - S. gregorius. passio. xpi (= christi) . ad. memoria(m) revo
cetur - S. ieronim[ us] passio tua d(omi)ne singulare est remediu(m) - S. ambrosius. noli. 
ta(n)tu(m) amittere beneficiu(m). ( = S. Augustinus: Skåda in i återlösarens sår. - S. Gre
gorius: Må Kristi lidande återkallas i minnet. - S. Hieronimus: Ditt lidande, Herre, är 
det enda läkemedlet. S. Ambrosius: Låt ej så mycken nådesbevisning gå ifrån dig).3 

Enligt ett avlatsbrev, avskrivet av AscHANEUs (a. a., s. 170) invigdes altarskåpet i V Ryd 
av ärkebiskop Jakob Ulfsson år 1479 (»tabula summi altaris ... ad Eccl(es)iam Rydh 
consecravim(u)s»). Skåpet är troligen utfört av en liibecksk, i Sverige verksam mäs
tare. H 154, B 173 (corpus). - Förvaras sedan 1896 i SHM (inv. nr 10309). 

1 Loms ADRIEN MASRELIEZ, 1748- 1810, målare och dekoratör. Altartavlan i V. Ryd påminner i 
vissa partier mycket om en altarmålning i Romfartuna kyrka 1767 (Kristus instiftar nattvarden), vil
ken målning är Masreliez' största och mest betydande arbete före hans utlandsresa 1769 (se C. D. Mo
SELIUS, Louis Masreliez, Sthlm 1923, s. 60 f.) 

2 Denna bild som länge saknats, upptäcktes i kyrkan först 1921 och införlivades åter med skåpet, 
liksom även några fragment av skåpets krönande masverk. 

3 Jfr liknande texter på altarskåpet i Bro (s. 19) samt p å det s. k. Österåkerskåpet (SvK, Sthlms 
kyrkor I, s. 393 f), numera i SHM. 
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Fig. 97. Triumfkrucifix, svenskt arbete, 1200-talets förra hälft. Foto ATA. S. 112. 

Das Triumphkreuz, 	schwedische Arbeit, crstc I-lälfte Rood cross, Swedish work, first hall of 13th cent. 
dcs 13. Jhts. 
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Fig. 98. H elgonskåp frå n 1400-talet med en Andreasfigur från 
1300-talet. Foto 1951. S. 113. 

H eiligenschrein des 15. Jhts. mit Shrine, 15th cent., with 14th cent. 
Plastik des hl. Andrnas a us dem figure of St. Andrew. 

14. Jht. 
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Fig. 99. Detalj av Andreasfiguren i skåpet fig. 98. Foto 1951. S. 113. 


Ausschnitt aus Abb. 98. Dct a il of figure of St. Andrcw in shrinc, fig. 98. 




, 
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KRUCIFIX Triumfkrucifix (fig. 97), figuren av lind, korset av furu med cirkelrunda ändplattor 
med hörnblad. Målning på plattorna nästan helt utplånad. Kristus bär kungakrona, 
fötterna placerade bredvid varandra, stödda mot en platta (suppedaneum). Höftklädet 

Fig. 100. Kristi vapen på helgonsk åpet fi g. 98. Foto 1955. 
•I-lerz 	 .Jesu Wappeno a uf dem Arms of Christ on shrine, fig. 98. 

I-Ieiligenschrein Abb. 98. 

förgyllt, med rött foder. Enkelskpåverkat svenskt arbete från 1200-talets förra hälft. 1 

Jfr krucifixen i Hammarby (SvK Uppland V, s. 198) och Tumbo i Södermanland jämte 
en S. Olovsbild i Valö (SvK Uppland Il, s. 479). Korsets H 245, figurens H 153. Konser
verades 1946 av Sven Dalen samt uppsattes på sin nuv. plats i korbågen. 

1 Jfr A. ANDERSSON, E nglish Influence in Norwegian and Swedish Figuresculpture in wood 1220
1270, Sthlm 1949, s. 272. 
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Krucifix på altaret (fig. 92), av krederat 
och förgyllt trä. Korset brunmålat. 1700-talet. 
H 135. Konserverades 1924. 

Helgonskåp (fig. 98- 100) med snidad bild 
av aposteln Andreas som korsfäst. Händer och 
fötter fästade vid korset medelst snören, i hand
flatorna dessutom spikar. Bilden (kroppen av 
ek, armarna av lövträ) synbarligen avsedd att 
kunna uttagas ur skåpet för att medföras vid 
processioner, vilket även framgår av den järn
haspel, varmed den är fästad vid skåpets rygg. 
Manteln förgylld, med blått foder. Skåpet krö
nes av ett förgyllt masverk och har grönmålade 
sidostycken, prydda med schablonerade guld
blommor. På skåpets nedersta list står målat 
SANCTVS . AND(RE)AS. På skåpets ryggstycke äro 
på ömse sidor om Andreasfiguren målade Pe
trus och Paulus samt överst änglar, nederst 
Kristi vapen (hjärta samt hans genomborrade 
händer och fötter), allt i guld, grönt och rött 
(fig. 100). Dessutom textfragment. Figuren 
torde stamma från 1300-talet, skåpet tillhör 
däremot 1400-talets andra hälft (obs I sköld
formen). Figurens H 140, skåpets H 235, B 110. 
Konserverades 1946 av Sven Dalen, varvid 
bl. a. masverket kompletterades. 

Sittande madonna med barnet (fig. 101) av 
lind eller björk, madonnans huvud senare på
satt, av ek. Maria håller i höger hand en av
bruten spira, av hennes krona återstår endast 
nedre delen. Barnets krona och höger hand 
borta. Spår av kredering och färg. Madonnans 
röda, guldmönstrade mantel har blått foder. 
Engelskpåverkat svenskt arbete från 1200-talets 
mitt.1 Jfr en madonnafigur i Över-Järna, Sö
dermanland. Huvudet härstammar från 1400
talets förra hälft. H 90. 

S. Erik (fig. 104). Av ek, huvudet av an
nat träslag, senare påsatt. Kronan fattas; den 
har troligen varit av metall. Höger underarm 
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MEDELTIDA 


TRÄ

SKULPTUR 


Maria mit Kind, schwe Virgin and child, Swed
dische Arbeit, i\litte des ish work, mid-13th 
13 . Jhts. Das Haupt de r cent.; the head of the 
Madonna 	aus dem 15. Virgin being 15th cent. 

Jht. 

1 A. ANDERSSON a. a., s. 271. 

Fig. 101. i\'ladonna med barnet, svenskt ar
bete, 1200-talets mitt. Madonnans huvud 

från 1400-talet. Foto 1951. 
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F ig. 102. Detalj av fig. 103. Foto 1951. 


Ausschnitt a us Abb. 103. D etail of fig. 103. 


avbruten, vänster hand har hållit ett nu bortkommet riksäpple. Kredering och färg 
delvis bevarad. Manteln förgylld, med ljusgrönt foder, skorna svarta. 1300-talet, huvudet 
1400-talet? H 110. 

S. A nna s j ä lvt r ed j e (fig. 102- 103). lfördröd livklädnadmedblåfodradgrönman
tel sitter S. Anna på en blågrå bänk med gröna lister, med Maria i gyllene kläder på sitt 
högra knä. Madonnan stöder med sin högra arm det nakna J esusbarnet. Madonnans 
vänstra hand och barnets vänst ra underarm avslagna; uddarna på madonnans krona 
saknas. 1460-talet. H 87. 

Maria Magda l ena (?). Av lind eller björk (fig. 105). Baksidan ihålig. Höger hand 
har hållit ett nu bortkommet föremål, vänster underarm saknas. Manteln förgylld, med 
blått foder. Ljus karnation, röda skor. Omkr. 1460. H 92. 
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Fig. 103. S. Anna sjä lvtredje, 1460-talet. Foto 1951. 


Anna Selbdritt, 1460er Jahre. Anne, i\fary and Jesus, circa 1460. 
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Fig. 104. S. E rik , 1300-talet, 
huvudet från 1400-talet. Foto 

1951. s. 113. 

St. E rik, 14. St. Erik, 14th 

Jht., Kopf 15. cent., head 15th 


Jht. cent. 


Fig. 105. i\Iaria Magda
lena(?), omkr. 1460. Foto 

1951. s. 114. 
Maria Mag Mary Mag
dalena, un1 . dalene, circa 

1460. 1460. 
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F ig. 106. Ljusstavskrön från omkr. 1500. Foto 1951. S. 118. 


L euchterst a ngen mit krön enden E ngeln. Um 1500. Candle holders, circa 1500. 
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Fig. 107. Krön till processionsstav, 1400-talets 
slut. Foto UPPS. UTST . 1918. 

Bekrönung e ines Prozes- Crown on processionn l 
sionsstabes. E nde cl es 15. s la ff , cnd of 15th cent. 

Jhts. 

Ljusstavar, 2 st. (fig. 106) av furu, 
med krönande figurer av lövträ. Den ena 
staven, nedtill rund, uppt ill vriden, är helt 
bevarad, den andra avslagen och senare 
kompletterad. De visa spår av röd och 
grön fä rg. De sexkantiga krönen, som om
ges av gotiskt masverk, bära änglar med 
kolonner som ljushållare, den ena med be
varad ljuspigg. Vänstra, resp . högra handen 
(ej rörlig!) har hållit en pingla. På änglar
nas mantlar spår av förgyllning och blått. 
L 335, fig. H 53. Omkr. 1500. 

Processionsstavar. 1(fig.107). Stång 
av furu, krön av björk. Stången avbruten, 
slutas upptill av en grov spets. Krönet 
genombrutet av gotiskt masverk med två 
vapensköldar (H 10). Av färgen - grönt, 
rött och guld - återstå smärre partier. 
Arkitekturen skadad. Stången fan ns 1917, 
men var försvunnen 1951. 1400-talets slut. 
L 122, krönets H 55. - 2. (fig. 108- 110) 
Stång av furu, krön av ek. Stången är 
rund, med tillplattade kulor av lövträ (på
satta). Det hela har varit överdraget med 
krederat och målat linnetyg, varav några 
fragment finnas kvar med spår av rött och 
grönt. Krönet består av en inre hoplaggad 
bytta utvändigt klädd med rika genom
brutna gotiska ornament.1 Spår av grön 
och blå färg samt guld. Omkr. 1500. L 290, 
krönets H 35. - 3. Stång som föregående. 
Även krönet, som fa nns 1917 och var för

svunnet 1951, hade liknande utseende som nr 2. Byttan har varit grön (en!. beskr. 1917). 
L 295, krönets H 55. 

Va lvbricka av ek (fig. 111). Mittfältet målat rött, kanten blå. På mittfältet är ett 
kors infällt. Mellersta delens D 38, hela D 70. Beskrives av PERINGSK JÖLD såsom »vhr
gammalt wapen, sittiandes under taket medh rödt fiäldh , och gålt Kårss uthi ». Deko

1 Dessa korgliknande föremål äro i allmänhet mycket sällsynta och till sin art ej helt klarlagda . I 
SHM finns en motsvarighet frå n R ip sa kyrka, Söclermanland (in v. nr 6035), men denna sakn ar bär

stång. Troligen användes stavarna att bära skulpturer i processioner. 
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rationen framställer således ärkestiftets vapen 
och har haft sin plats i en av de två östliga 
valvtraveernas hjässcirklar. 1400-talets slut. 

Alla ovan beskrivna träskulpturer och medel
tida träföremål konserverades 1946 av Sven 
Dalen. 

Predikstol av målat och förgyllt trä (fig. 
112), bestående av femsidig korg, trappa och 
ljudtak. I korgens hörn kolonnetter, som upp
bära ett förkroppat bjälklag. På varje sida en 
blindarkad med musselkrön och med akantus 
som svickelfyllnad. Framför varje arkad en figur
skulptur: de fyra evangelisterna och Kristus som 
Salvator mundi. Korgens sidor avslutas nedtill 
med kerubhuvud samt frukt- och bladfestoner. 
Längst ned en stor druvklase. Bokbrädet upp
bäres av ett bevingat kerubhuvud. Lj udtaket 
- åttkantigt - har nedhängande bladfestoner, 
varje sida krönt av en kartusch. På elen som 
vetter mot långhuset ett vapen (en lagerkrans 
i silver i blått fält), omgivet av finbladigt akan
tusbladverk i blått och guld, och flankerat av 
två små ovala inskriftskartuscher. Till vänster: 
F. R. I MARIA I SILFWER I CRANTZ I AO 1G96, till 
höger: HR / JOHA / SILFWE.R / CRANTZ AO 1696.1 

Taket krönes av en förgylld pelikan . Från taket 
hänger ned en duva. Trappan har tre blindar
kader, åtskilda av hängande frukt- och blom
klasar. Under trappräcket genombrutna brosk
verksornament. Målad i grågrönblått med mar
morering i vitt-blåttgrönt. Förgyllda figurer och 
ornament. Predikstolen skänktes av Johan Silf
wercrantz (EV:109) och levererades 1695 av en 
bildhuggare i Örebro. Uppsättningsarbet et dröjde 
dock ända in till året 1696 (RÄK.). Först 1777 
målades och förgylldes predikstolen, som dess-

Fig. 108. Processionsstav från omkr. 1500. 
Foto 1955. 

P rozessionsstnb. Um P rocessiona l staff, cir
1500. ca 1500. 

PREDIKSTOL 

1 JOHAN ANDERSSON SILFWERCRANTZ till Tibble och Örnäs i Ryds sn, f. 1645, t 1717 ; hette, innan 
han 1682 adlades Hyllen . Var kammarråd. - G. m. MARIA HAMMARIN, dotter av kh i Klara överh ov
preclikanten Samuel Beneclicti H ammarinus och Maria Charlotta I<arckman (SvI< Sthlm VI, s. 155 m. fl.). 
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F ig. 109. !<rönet av processionsst aven, fig. 108. Foto 1955. S. 118. 


Bekrönung d es Prozcssionsstabcs Abb. 108. Crown on processional staff, fig. ios. 


förinnan stått omålad. Konserverad 1946 av Sven Dalen, varvid en vit övermålning 
från 1832 avlägsnades. 

En äldre pre dikstol (fig. 113), förvaras i tornkammaren. Av furu, femsidig, med 
tre bredare fält i mellersta delen, flankerade av två smala fält på sidorna. Utan fot. 
Dess övre parti består av en list och tandsnitt. Målningen övervägande i rödbrunt. På 
sidofälten målade ornament, på mellersta fälten målade figurer (från vänster): Petrus 
med nyckel, upptill inskrift s. PETRUS, nedtill MSCP; Kristus som Salvator mundi, nästan 
utplånad, upptill inskrift SALVATOR; Paulus med bok och svärd. P å barriärens övre list 
målad text i svart: ARGVENDVM . AD . CORHIPRENDVM (!) AD ERVDIENDVM IN IVSTICIA 
VT PERFECTVS srT HOMO DEUS. Texten är hämtad ur Paulus' andra brev till Timoteus, 
3:16, 17 : »Omnis scriptura divinitus inspirata utilis est ad docendum, ad arguendum, ad 
corripiendum, ad erudiendum in justitia: U t perfectus sit homo Dei, ad omne opus bonum 
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Fig. 110. Den inre konstruktionen av krönet, fig. 109, sett uppifrån. Foto 
1955. 

Die Bekrönung, Abb. 109, von obcn Crown on processional slafT, !ig. 109, 
gesehen. scen from abovc. 

instructus» (=All skrift, som är ingiven av Gud, är ock nyttig till undervisning, till be
straffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet, så att en gudsmänniska kan bliva 
fullt färdig, väl skickad till allt gott verk.). Inskriften på predikstolen är således frag
mentarisk, vilket möjligen kan förklaras därigenom, att icke alla korgsidor finnas i be
håll. - Torde vara identisk med den gamla predikstol, som en!. beskrivning från 1701 
(EV:109) bar årtalet 1615 och Rikard Rosencrantz namn (s. 155). Predikstolen hade 
då sin plats vid S väggen. H 120. 

Timglasställ, av trä, i form av ett bladknippe (en bladbelagd stam), förgylld, vilande 
på en kubisk sockel. Själva timglasen (4 st.) infattade i plåtfodral med i trä skurna rokoko
ornament. Skänktes 1785 av frih . von Lantingshausen (s. 155). H 77. 

Samtidigt med den nya predikstolens uppsättande 1695- 96 fick bildhuggaren betalt KonsKRANK 

för högkorsskra nket. Av detta finns nu ingenting i behåll. · 
Bänkinredning, sluten, med enkla rektangulära speglar i ljust grågult med marmo- BÄNKAR 

rering i rött och vitt. För övrigt har använts grågrönt, mörkt blågrått och brunt samt till 
listverket blekt gult. I denna bänkinredning ingår en stor del av de bänkar, som nybygg
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Fig. 111. Valvbricka av ek, 1400-talets slut. Foto 1951. S. 118. 

Schlussteinscheibe aus Eiche, Ende des Boss decoration, oak, end of 15th cent. 
15. Jhts. 

des 1767 och målades 1777. År 1877 borttogs bänkclörrarna och sattes som panel kring 
väggarna. Dörrarna återinsattes på sin urspr. plats vid senaste restaurering 1942, varvid 
även den nuvarande färgbehandlingen utfördes. - Av en äldre bänkinredning från 1600
talet finns bevarad en bä nkgave1 (fig. 114) med arkad och bandornament,1 omålad samt 
delar av herrskapsbänkar, marmorerade i rödbrunt, å dörrarna arkad, skulpterad med 
bandornament, därovan fris och tandsnitt; å mellanstyckena refflade pilastrar. 

NUMMER Nummertav l or, ett par, med enkla förgyllda rektangulära ramar med bandkrön. 
TAVLOR Samtida med altaruppsatsen, skänkta 1767 av baron Lantingshausen (s. 155). H 114. 

ORGEL Läktaren (fig. 89) uppfördes 1767, målades 1777, senare flera gånger ändrad. Läktar
LÄKTARE bröstning med spegelindelning. Färgerna desamma som på bänkinredningen, dock med 

den skillnaden att listverket är förgyllt. - Orge l n byggdes år 1831 av orgelbyggaren 
P . Z. Strand (s. 180, not 2), Stockholm. Den hade urspsr. 8 stämmor, en manual och 
bihangspedal, men efter en reparation och tillbyggnad år 1944, utförd av orgelbyggaren 
J . A. Johnsson, Dufbo, har den nu 14 stämmor, två manualer och pedal. Samtliga äldre 
stämmor äro bevarade i restaurerat skick. Fasaden (1831) med listverk och ornament 
(blad, lagerkransar, trumpeter m. m.) i guld är för övrigt målad i gråblått. -· Innan den 

1 Jfr H. RABEN, s. 230. 
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Fig. 112. Predikstol från 1695. Foto 1955. S. 119. 


J{anzcl von 1695. Pulpit, 1695. 
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Fig. 113. Predikstolskorg från 1600-talet s början . Foto ATA. S. 120. 

J{anzel vom Anfang des 17. . Jhts. P ulpit, beginning of 17th cent. 

nuv. orgeln kom till, hade kyrkan ett positiv, anskaffat 1825 av klockaren Johanssorr 
på egen bekostnad »för kyrkosångens upphjälpande» (sT.PROT.). 

DOPREDS I<A P Dopfunt av kalksten (fig. 115), hestående av fot, skaft och cuppa. Fotplattan samt 
övre delen av skaftet med dess rundstav från 1200-talet påträffades invid en jordhög 
i prästgårdsparken 1924. Cuppa och skaft nygjorda 1928. H 101. - 1595 (INv.) upptages 
en »Funt kettil». - Dop skål av porfyr på en porfyrmålad, fyrsidig, uppåt avsmalnande 
fot skänktes 1810 från Granhammar. H 93. - Dopfat av mässing, modernt. 

NATTVARDS Ka lk av förgyllt silver med godronnerad nod. P å kanten årsbokstav K ( = 1768), 
KÄRL 

kontroll, S. Erik, L. BOYE (mästare 1762- 84, Stockholm, UPMARK, s. 136). H 25, 5. 
Tillhörande paten av förgyllt silver med stplr som på kalken. D 16. 
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Fig. 114. Bänkgavel från 1600-talet. Foto Urrs. 

UTST. 1918. S. 122. 


Bankwangc aus dem 17. Jht. Pew-end, 17th cent. 


Kanna av silver, inuti förgylld . Päronformad, med pip, lock och handtag. Stplr som 
på kalken. H 36. - Kanna av nysilver, päronformad, med lamm på locket. Tillverkad 
av Dufva, Sthlm. H 38. 

0 b la ta sk av silver (fig. 142), insidan förgylld . Fyrkantig, på runda kulfötter. På loc
ket IHS med stora graverade bokstäver. I botten graverade initialer C . G. S: A. M. S ., 
årtalet 1726, årsbokstav 0 (= 1726) samt åldermansranka och mästarmärke MS (okänd 
mästare från 1700-talets förra del, UPMARK, s. 107). Höjd 7, Längd 10,5, Bredd 8. 
Skänktes 1726 efter Carl Ericson Gyllenstierna av hans änka Anna Maria Soop.1 I dona-

CARL GYLLENSTIERNA, greve G. af Steninge, f. 1649, t 1723, rikskammarråd och greve 1687, Åbo 
akademis kansler 1719, ägde bl. a. Örnäs i Ryds sn. - G. 1706 m. ANNA MARIA Soor ·i hennes 2:a gifte, 
f. 1660, t 1735. 

1 
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LJUS

REDSKAP 

tionen ingick dessutom en silverkanna av 
drivet arbete, en förgylld kalk och 2 silver
stakar (se nedan). K annan och kalken jämte 
en del. av andra äldre silverföremål använ
des till nuv . kalken och kannan frå n 1768. 

Sked av silver. På skaftet årsbokstav 
V 3 (= 1827), kontroll, S. Erik samt stpl 
av Johan Gustaf Åkerman, mästare i Stock
holm 1818 (UPMARK, s. 197) L 27. Skeden 
anskaffades 1827 för att upptaga flugor ur 
kalken vid kommunion (sT.PROT.). 

So eken bu cl ska 1 k av silver, insidan för
gylld. Noden tjänstgör som oblatask. På 
kanten stplr: U2 (= 1802), kontroll, S. E rik 
samt AF (= Arvid F lo berg mästare 1763
1805, Stockholm, UPMARK, s. 138). H 16. 
Tillhörande paten av silver med stplr som 
på kalken. D 9. - Vinfla ska av glas. 
Träfodra1 till sockenbuclskalken, klätt med 
svart skinn. Anskaffades 1847. 

Ljuskronor av malm: l. Åtta ljusarmar
F ig. 115. Dopfunt av kalksten. Fotplatta och 
överdel av skaft 1200-talet. Övriga delar 1928. i en krans. Profilerad stång med stor kula. 

Foto 1951. S. 124. Enkelt ornerade armar, runda droppskålar. 
Taufe a ns Kalkstein. Limestone fon t. Base a nd 1600-talets förra hälft. H 93. - 2. Tio ljusF ussplattc sowie obercr upper part of shaft 13th 

T cil d es Schaftes 13 . J ht,. cent. The rest 1928. armar i en krans. Rikt profilerad stång, avlibrige Teile 1928. 

slutad nedåt av en stor kula . Under denna 
en liten, genombruten kula. Mellan varje 

ljusarm en liten prydnaclsarm med spira. Runda droppskålar. På kulan Rosencrantzka 
vapnet samt årtalet 1651. E n!. INV. 1664 skänkt av Lennart Gustaf Rosencrantz (s. 
155). H 77. - 3. Sex ljusarmar i en krans. Profilerad stång, krönt av dubbelörn, stor kula 
nederst. Runda droppskålar. 1600-talet. H 50. - 4. Åtta ljusarmar i en krans. R ikt 
profilerad stång, stor kula . Armarna rikt profilerade, musselformade droppskålar. Mel
lan varj e ljusarm en pryclnadsarm med reflexblomma. Inskr. på kulan: DENNA LIUS
KRONA ÄR FÖRÄRAD I AF I QVARTERMESTAREN OCK ARENDATOREN I AF SUNDBY I HERR 
JRENEEUS RENDAHL I TILL WESTER RYDS KYRKA D: 24 DEC: 1824. H 65. 

Ljuspl å tar, 4 st . enpipiga, av driven och punsad mässing, med blom- och bladmotiv. 
Upptagas i 1Nv. 1713. H 68. 

Lj u sarmar: l. Av mässing, för två ljus. E n!. INV. 1664 skänkt av Lars Ryberg i Sund
by. Vid predikstolen, L 30. - 2. Av brännförgylld gj uten mässing, ett par, för två ljus 
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(fig. 116). På läktarbarriären. Uppbyggda 
av blad och rocailler i form av s. k. app
lique. Skänkta 1835 av friherre C. G. Rå
lamb på Granhammar (s. 155). H 33. 

Ljusstakar: l. (fig. 117). Av si lver, ett 
par, i genombrutet arbete. Stplr på kan
ten: otydlig stadsstpl., åldermansranka 
samt initialer A. G. Ljusstakarna skänk
tes 1726 efter greve Carl Ericson Gyllen
stierna av Steninge av hans änka Anna 
Maria Soop (se oblatasken, s. 125). H 28. 
- 2. Av försilvrad mässings plåt, ett par, 
1600-talets slut. H 27. - 3. (fig. 118). Av 
försilvrad mässingsplåt, med drivna och 
punsade ornament (akantus, blommor). 
Vridet skaft. 1680-talet. Skänkta 1759 av 
vaktmästaren vid Stockholms generalpost
kontor Arved Wittberg och hustru Chri
stina Kempe (s. 136, not 2) . H 33. - 4. Av 
gjuten mässing, ett par. På predikstolen . 
Möjligen identiska med 2 större mässings
stakar, som upptagas i rNv. 1681. H 20. 
5. Av tenn, 3 st. lika. En!. stplr utförda 
1712 av Melchior Beck, kanngjutare i Stock
holm 1693- 1747 (LöFGREN 1:2, s. 157). 
H 20. 

Antependier: l. Av röd, nu urblekt TEXTILIER 

atlas med applikation i siden och silver: en yvig lagerkrans omramande IHS varunder 
årtalet 1737 (fig. 119). Två vertikala smala silvergaller, nedtill gul silkesfrans. Vitt 
lärftfoder. Skänkt 1737 av vaktmästaren vid Stockholms generalpostkontor Arved 
Wittberg och hans hustru Christina Kempe (s . 136, not 2) . H 100, L 295 . Reno
verat 1925 av Pietas. - 2. Av mörkblå sammet. I mitten IHS samt palmkvistar i 
silver, kring kanten silverband. Skänkt 1836 av greve E. A. von Lantingshausen (s. 155). 
- 3. Av röd sammet, med guldfrans. 1800-talet. 

1ässhakar: 1(fig.120). Av brunviolett granatäpplemönstrad sammet, broderat kors. 
På ryggsidan den korsfäste Kristus, å den ena korsarmen Paulus med svärd och å den 
den andra Petrus med nyckel, vid korsets fot sörjande Maria, Johannes och Maria Magda
lena. Längst ned Bartolomeus och en annan apostel (möjligen Judas Taddeus med 
klubba). Figurerna äro broderade direkt på underlaget med silke i olika färger, bak
grunden är fylld i läggsöm med i cirkel arbetad guld(?)-tråd. Ganska tafatt, sannolikt 

I 

Fig. 116. Ljusarm (nr 2) av brännförgylld gjuten 
mässing (applique), 1700-talets mitt. Foto 1955. 

Leuchterarm (Applique) Candle arm of cast, gilt 
aus vergoldetem JVlessing, brass. Mid-18th cent 

Mitte des 18. Jhts. 

• 
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Fig. 117. Lju stake (nr 1) av silver, skänkt 1726. F ig. 118. Ljusstake (nr 3) av försilvrad mässing, 
Foto 1951. S. 127. 1680-talet. Foto 1951. S. 127. 

Leuchter aus Silber, ge- Silver candlestick, present- Leuchter aus versilberlem Silvered brass candlestick, 
stiftet 1726. ed 1726. Messing, 1680er Jahre. circa 1680. 

tyskt arbete från 1400-talet. På mässhakens framsida ett kors av guldband. Vitt bomulls
foder. L (ryggsidan) 115. - 2. Av röd, numera urblekt atlas (fig. 121). På framsidan IHS 
och ornament, på ryggsidan utomordentligt rikt guldbroderi med stora blomornament 
applicerade på ljus (?) atlas, sannolikt av äldre datum. Undertill med guldband årtalet 
1744. Kring kanten guldband. Gult lärftfoder. Skänkt av samma donatorer som ante
pendiet nr 1 från 1737. L 103 resp. 115. - 3 o. 4. Av svart sammet, 2 st. nästan lika. Kors 
bak, Jehovah-sol fram, kantade med silverband. Den ena köptes 1822, den andra skänktes 
1855 av greve E. A. von Lantingshausen (s. 155). 

Ka lkk l ä den: 1. Vit sidenrips, broderier i silver och paljetter (fig. 122). Guldfrans. 
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Fig. 119. Antependium (nr 1) av röd atlas med applikation i siden och silver, skänkt 1737. Foto SHM 
1925. s. 127. 

Antependium aus rotcm Atlas mit Scidenapplikation Altar hanging of red salin with silk and s ilver em
und Silberstickcrci, gestiftet 1737. broidery, presented 1737. 

Skänkt 1726 av Carl Gyllenstiernas änka Anna Maria Soop (se oblatasken s. 125). 40 x 40. 
- 2. Av vitt siden. I mitten har funnits IHS, på hörnen kors, nu borta. 50 x 50. 

Bokdyna av mörkblå sammet med IHS utfört med silverband samt silverorna
ment i hörnen (jfr det mörkblå antependiet nr 2 från 1836). 46 x 32. Konserverad 1925 
av Pietas. 

Håvar: 1. Av röd sammet, med guldgaloner, frans och tofs. Brunt skinnfoder. Mäs
singshylsa, brunt svarva: sL.ft. f.( 'ipt 1800. Renoverad 1927. - 2. Av röd sammet, 
modern. 

Bland moderna textilie ,rnnna 3 st. antependier nämnas, utförda 1946 av Licium, 
signerade S. W.1 Materialet är grönt, resp. vitt och violett linne.Av mässhakar är en, 
av vitt linne, likaledes tillverkad av Licium 1946 och signerad S. W. Kormatta, rya, 
är en!. inskrift på baksidan skänkt av Västra Ryds kyrkliga syförening 1954 och vävd 
inom socknen. En flossamatta framför altaret härstammar från 1933. 

lNv. 1595 upptar följande nu försvunna textilier: »Koorkåpa aff Damask 1, 
Koorkåpa aff grönt Ryssverk 1, Messhakel aff Brunt Sameth 1, Messe Hakler gamble 3, 

1 s. w . = SOFIA vVIDEEN, textilkonstnärinna. 

9- 5071 79 

http:linne.Av
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Fig. 120. Mässhake (nr 1) av brunviolett sammet med brode
rier i silke och guld. Sannolikt tyskt arbete från 1400-talet. 

Foto SHM 1947. S. 127. 
Messgewand aus braunviolettem Chasuble of brownish-violet 
Samt mil Stickerei in Silber und samite with silk and gold embroi
Gold. \'Vahrscheinlich deutsche dery . Probably German work, 

Arbeit, 15. Jht. 15th cent. 

Dalmatica 1, Messe Serkar 2, Köörktijna, gam. 1, Huffud linor 2, Antependium för 
altaredt». Flertalet av dessa textilier synas hava härstammat från medeltiden.1 

1 Av de omnämnda textilierna äro »huffuud linor» resp. huvudlinor el. halslinor avlånga fyrkantiga 
dukar av linne, som läggas om prästens hals, skuldror och bröst, stundom även över huvudet (närmare 
se A. BRANTING, Textil skrud i svenska kyrkor från äldre t id till 1900, Sthlm 1920, s. 64 f). »Ryssverko 

är ett tyg från staden Ryssel (Lille). 
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Fig. 121. Mässhake (nr 2) av röd atlas med guld
broderier, skänkt 1744. Foto 1951. S. 128. 

Messgewand aus rotem At Chasuble of red satin with 
las mi t Goldstickerei, ge gold embroidery, presented 

stirtet 1744. 1744. 

En runsten,1 tidigare vid prästgården, står sedan 1943 rest på gräsplanen V om kyr- RUNSTENAR 

kan, 5 m NV om ingången till kyrkogården. Inskrift (supplerad efter äldre läsningar): 
»... Igulbjörn, Kvigulv, alla dessa bröder läto uppresa stenarna, Sigrids söner ...». 
Ett runstensfragment, som enl. HADORPH 1684 fanns »iRyydskyrkiodöör», är numera 
försvunnet. Antagligen låg det i vapenhusdörren och avlägsnades i samband med vapen
husets rivning 1767. Ytterligare en runsten har funnits »i Wapenhwssmuren på Kyrko
gården under taklaget». Försvunnen. 

1 Se Sv RUNINSKRIFTER VIII, s. 11 f, stenarna nr 606-608. 
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f 

Fig. 122. Kalkduk (nr 1) av vit sidenrips med broderier i silver och paljetter. 
Guldfrans. Skänkt 1726. Foto 1951. S. 128. 

Kelchtuch aus weissem Seidenrips mit Chalice cloth of white silk rep with silver 
Stickere i in Silber und Metallplättchen, and tinsel embroidery, presented 1726. 

Goldfransen, gestiftet 1726. 

GRAVMINNEN Gravstenar : 1. Av grå kalksten, prydd med ett kors (fig. 123). I sakristian vid nord
väggen, till hälften dold av ett skåp. 1200-talets förra hälft ?1 L 148, B 23 (ungef. hälften 
av stenens förmodade hela bredd). - 2. Av rödaktig kalksten, mitt på gången. I hör
nen rundlar med stiliserade rosor, på kanten bibelspråk (Job, 19 kap.). Mittfältet upp
tages av tre kartuscher med broskverksramar. Den mittersta, oval, med en vapensköld, 
som sannolikt innehållit ett bomärke, den nedre tom, den övre med följande inskrift : 
HÄR HWILAR s . JO / AS PADERsso Gonrns2 F . / ASSESSOR UTHI DEN KONGLI / GE HOF

1 Jfr S. GARDELL, Gravmonument från Sveriges medeltid Il, Sthlm 1946, s. 86 - stavkorshäll. 
2 JONAS PEDERSSO •, underlagman i Östergötland, assessor i Svea hovrätt 1624, tjänstgjorde ännu 

i m aj 1635 men omtalas som död 12 sept. s. å . Jfr A. ANJou, I<ongl. Svea hofrätts presidenter samt 
embets- och tjenstemän. Sthlm 1899, s. 75. 
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Fig. 123. Gravsten (nr 1) av grå kalksten, 1200-talets förra 

hälft? 1 : 20. Uppm. av G. Lindqvist 1955. 


Grabstein aus grauem Kalkstein, Gravestone, grey limestone, 

erste Hälfte des 13. Jhts.? first half of 13th cent.? 


RÄT HVILKEN AFSOMPNADE I I HERRANOM DEN 24 AUGUSTI A: 1635 I EPITAFIUM EIUSDEM f 
JONAS SVECANE LVMEN UENE I RABILE I LEGIS I HANC OLIM ELEGIT QVA TE I GERETVR 
HUMUM (=Jonas, den svenska lagstiftningens vördnadsvärda ljus har fordom utvalt 
denna sin gravplats). 230 x 145. - 3. Av rödaktig kalksten, längst ned på gången. I 
hörnen rundlar med kerubhuvuden, bevingat timglas och dödskalle. På mitten en lager

krans, inom denna en inskrift: MAURITZ GETROP1 / CHRISTINA JÖRANSDOTTER (se nedan} 
samt bomärke. 233x157. - 4. Av grå kalksten, framför altarrundeln. Inskr.: HEIC coN
DUNTUR ossA / MICHAELIS von STROKIRCH.2 L (synlig) 200, B 127. - 5. Omedelbart Som 
ovanbeskr. häll, en annan av samma material, med inskr.: ANNA MARG. von STROKIRCH.3' 

192 x 105. - N om dessa hällar två plattor av rödbrun kalksten utan inskrifter, täc
kande nedgången till en gravkammare. Troligen identisk med gravkammaren som 1767 
(L 1:3) anges ha förr tillhört Rosencrantzka familjen och som 1767 ägdes av fam. Lan

1 Av handlingar och donationsbrev i RA (Biographicaserien) framgår, dels att Ebba Brahe 1666 
av sina arvegods donerade ett antal »lägenheter» i Torpa sn, Västerrekarne, till GETROP som »hafwer i 
samfälte nijtton åhr, warit i wår kiäre sahl. herres och wår tiensh, dels att hon 1668 påbättrade dona
tionen genom att GETROPS efterkommande skulle få behålla gårdarna i Torpa sn för framtiden men 
»Sundby (i Västra Ryds sn) som under Runsa ligger hwilcket dher från eij mistas kan, blir honom gifwen 
annorstädes så godh gårdh af lika räntta, eller så många penningar som gården är wärdh». GETROP har 
tjänat grevinnan Ebba Brahe som sekreterare efter hennes mans död. - Uppgifterna erhållna av SBL. 

2 MrcHAEL voN STROKIRCH, f. 1649, t 1723, reduktionskommissarie i Livland 1684, sedan ekonomi
ståthållare därstädes 1690. Han visade bl. a. ett stort intresse för kyrkoarkitekturen och under hans 
tid uppfördes en rad kyrkor i Lettland (se närmare därom hos P. CAMPE, Baznicu celtnieciba Vidzeme 
zviedru valdibas pedejos piecdesmit gados, Riga 1937, med tysk sammanfattning: Die Baugestaltung 
der Gottehäuser in Vidzeme (im lettischen Teil Livlands) in den letzen fiinfzig Jahren schwedischer 
Herrschaft, 1660-1710). Strokirch måste jämte sin familj fly för ryssarna från Livland och bodde 
sedermera på Sundby i Ryds sn. - G. 1696 m. JOHANNA ELISABET THUMB VON WEINGARTEN, som 
dog 1746 i Livland. 

3 ANNA MARGARETA VON STROKIRCH, dotter till föregående, f. 1698, t 1763. - G. 1:o 1717 m. OLOF 
HERMELIN (s. 146, not 1) och 2:o 1731 m. friherre KARL WrLHELM CEDERHJELM. 

http:STROKIRCH.ac
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a 

b 

Fig. 124 a, b. Gravmonument över överstelöjtnanten Gustaf Rikard Rosencrantz till Granhammar, 
t 1648. Foto 1951. S. 136. 

Grabmonument um 1650. Sepulchral monument, circa 1650. 
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Fig. 125. Vapen och inskriftsplattor till Rosencrantzska gravmonumentet fig. 124, nu på 
korets N vägg. Foto 1955. S. 136. 

Wappen und Inschriftplatten, zum Grabdenk Coats-of-arms and inscribed plaques belonging 
mal Abb. 124 gehörig. to sepulchral monument fig. 124. 
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tingshausen. - 6. Av grå kalksten, i sakristian. Inskrift: HÄR HWILAR /HENRIK SAHLGREN/ 

FÖDD 1682 DÖD 1759 / 50 ÅRS PRÄST/ 45 ÅRS PASTOR/ I RYD oc NÄS/ DEN 6te I ANTALET 

/PÅ 210 ÅRS TID/ DEN 5te ocH srnsTE /AF SAMMA SLÄGT / soM DETTA PASTORAT/ FÖRE

STÅDT /ALT SEDAN / AUGSB . BEKÄNNELSEN.1 194 x 112. - 7. Av rödaktig kalksten, med 
lågerhuggna kanter. På mitten i,nskrift: CHRISTUS ÄR MIT LIIF / OCH DÖDEN ÄR MIN WIN

NING I PHIL. I V. 21 I ANNA CATHARINA I KEMPE2 I FÖD 1702. DÖD 1763. Mått 185 X 120. 
Gravmonument över Rikard Rosencrantz (s. 155, fig. 124- 125). Av detta finnas 

följande delar bevarade: 1. Manlig figur, vilande på ett hyende och med huvudet lutat 
mot en kudde med hörntofsar, iklädd rustning med värja vid vänster sida. Kuddens 
baksida är ganska grovt huggen och har måhända ej varit avsedd att lämnas synlig. 
Figuren vilar nu på ett kalkstenspodium under predikstolen. Materialet är, liksom 
i alla övriga delar, grå sandsten. L 215, B 60. - 2. Två kartuscher, den ena med 
Rosencrantzska vapnet, den andra med ett vapen med sju rutor i fältet. Båda vapnen 
omgivas av akantusblad (ena överdelen avslagen). H ca 80. - 3. En rektangulär in
skriftstavla med halvcirkelformade sidoavslutningar. Inskrift : KONGL. MAY. TILL. swE

RIGE. TROO MAN. OCH I WÄLFORORDNAT. ÖFWERSTELIEVTNANT. VNDER I ET TYSKT REGE

MENTE. TILL FOOT. SÅ OCH COMMEN. j DANT PÅ PETERSBVRG I ERFORT. DEN EDLE OCH 

WÄL. I BÖRDIG. GUSTAF. RICHART. ROSENKRANTZ. TILL GRAN I HAMMAR. OCH TORSVND. 

AFSOMNADE I HERRANOM. H ca 22, L ca 70. - 4. En inskriftsplatta, långsmal, med av
rundade kortändar. Inskrift: RÖMAR. 8. / TI IAGH HÅLLER THET SA FÖRE AT THENNA 

TIIDZENS j WEDHERMÖDAER ICKE LIIKA EMOOT THEN HERLIG /HEET. SOM PA OSS VPPE 

BARAS SKAL. DEN 12 NOVEMBER/ ANNO 1650. H 21, L ca 135. - 5. En rektangulär in
skriftsplatta med inskriften : HIOB. 19. / IAGH WETT AT MIN FÖRLOSSARE LEFFWER ocH 

HAN SKAL I PÅ SIDSTONE VPWECKIA MIGH AF IORDENNE OCH IAGH I SKAL SEDHAN MEDH 

THESS MINNE HWDH WMKLED WARDA I OCH SKALL I MITT KOTT FA SEE GVDH HONOM SKAL I 
IAGH MIGH SEE OCH MIIN OGHON SKOLA SKOLA SKO I DHA .. HONOM OCH INGEN ANNAN I 
TOBIA 3 ./MEN THET WEET IAGH FORWISSO THEN SOM GVDH TIE j NER HAN WARDER EFF

TER FRESTELSEN TROSTAT OCH /IF(R)A BEDROFWELSE FORLOSSA. OCH EFFTER NEPSTEN FIN

NER HAN NÅDH. L 97, H 41. - Dessutom två små nästan kvadratiska plattor utan orna
ment eller inskrifter. H 22, B 21. - Nr 2-5 sitta inmurade i N korväggen över ingången 
till sakristian. 

De beskrivna fragmenten ha tillhört ett gravmonument, rest över Gustaf Rikard 
Rosencrantz på Granhammar, som dog 1648 och begravdes i Västra Ryd 1650. Grav
monumentet avlägsnades från sin urspr. plats i samband med kyrkoreparationen 1767, 
varom ST.PROT. från samma år berättar: »Rosencrantziska familjens grafwård, som öfwer 

1 HENRIK SAHLGREN blev kh i V. Ryd 1720. Gift med en dotter till företrädaren kh Olaus Erici Örn. 
Under Sahlgrens tid uppbrann hela prästgården 1724. 

2 ANNA CATHARINA KEMPE var svägerska till vaktmästaren vid Stockholms generalpostkontor Arved 
Wittberg (s. 127), som 1749 lät bygga en grav i vapenhuset åt sig, sin maka Christina Kempe samt svä
gerskan. 
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Fig. 126. 	Epitafium (nr 1) från 1600-talets första 
fjärdedel. Foto 1951. S. 138. 

Epitaph aus d em ersten Epitaph, first quarter of 
Viertel <les 17. Jhts. 17th cent. 

gålfwet, på norra sidan murad och uphögd war, nedtagas. Hfalvet öfver samma graf, som 
var å nyo uppmuras, samt så mycket sänckas, att plan i Choret blefwe jämn ... 
The wapn och inscriptioner, som woro inhugna i de stenar, som utgiorde denna Rosen
crantziska Grafwården skulle inpassas och insättias i sielfwa Kiörckomuren öfwer graf
wen till familj ens minne, men then i sten uthugna mansbilden i seilfwa Grafwen nedläggas». 
Det senaste beslutet tycks dock ej blivit verkställt ; åtminstone nämnes gravvården i 
INV. 1829 såsom stående i kyrkan. Den nuvarande uppställningen på ett kalkstenspo
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Fig. 127. Epitafium (nr 2) över l\fauritz Getrop med familj, 1681. 

Foto 1951. 


Epitaph von 1681.. Epitaph, 1681. 


dium torde härstamma från 1800-talets andra hälft, då figuren även övermålades med 
grå oljefärg (avlägsnad 1942). - Vem som utfört gravvården, är ej bekant, men mans
figuren står ganska nära det Körningska gravmonumentet i Stockholms-Näs kyrka (s. 189) 
och torde liksom detta ha blivit huggen av någon stenmästare från Stockholm. 

Epitafier: 1. Målad, upptill gavelformad tavla av furu (fig. 126), på vilken fram
ställes den (obekante) avlidnes familj, knäböjande i ett rum med rutat golv; överst den 
uppståndne Kristus. Nederst en nu nästan helt utplånad inskrift. Ovanför textfältet enkla 
volutornament. I målningen dominera rödbrunt, gult och grönt (jfr den äldre predikstolen, 
s. 120). Ramen, som upptill har tandsnitt och en liten spira, har röda och gröna lister. 
1600-talets första fjärdedel. H 195, B 95. - 2. Tavla (fig. 127) inom enkel ram i svart 
och guld med text och figurmålningar (olja på trä). Överst en oval med inskriften: GUD
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Fig. 128. Begravningsvapen (nr 1) över Isak 

Rikardson Rosencrantz, t 1612. (Jfr fig. 132.) 


Foto 1951. S. 140. 


Totenwappen 1612 (vgl. Funeral hatchment, 
Abb. 132) 1612 (cf. fig. 132). 

FRUCHTIGHET WISHET I OCH FÖRSTÅND I GIÖR ATT EEN WIN{N)ER LYCKA I OCH FRAMGÅNG. 

Texten flankeras av två porträttmedaljonger (bröstbilder, halvprofil), t. v. av en medel
ålders man i svart dräkt med vit krage, t. h. av en medelålders kvinna i svart dräkt 
med vit hätta. Tavlans mittparti upptages av en domstolsscen, flankerad av två målade 
allegorier, t. h. Spes (=hoppet) med ankare, t.v. Fides (= tron) med kalk och korsstav. 
Nederst ett stort inskriftsfält: GUDZ NAMPN TILL ÄHRA OCH RYD KYRKIA TILL HEDER. / 

HAFWER HANS HÖGHGREFWELIG EXCEL:S HÖGWÄLBORNE GREFF / MAGNI GABRIEL DE LA 
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Fig. 129. Begravningsvapen (nr 2) över Gustaf Fig. 130. Begravningsvap en (nr 3) över Mäns. 
Rikard Rosencrantz, t 1648. Foto 1951. Uddeson Örnfl yckt, t 1657. Foto 1951. S. 142 .. 

Totenwappen 1648. Funeral hatchment, 1648. Totenwa ppen 1657. Funeral ha tchment, 1657. 

GARDIES FORDOl\'1 ÖFWER INSPECTOR LANDZ SE- I C RETERARE EREBOR:NE HÖGACHTAD· 

MAURITZ GETROPSZ BARN SINE KIERE / FÖRÄLDRAR TILL ÅM INNELSZE DENNA TAFLA LÅ- · 

TET HYTSIÄTTIA OCH LIGGER SALIG / ÖFWER INSP:R TILLIKA MED SIN S . KIERE MAKA ERE- · 

BOR:NE OCH DYGDESAMA MA j TRONA HUST: KIERSTIN JÖRANSDOTTER SAMT FYRA DESZ 

BARN UTI SIN AF KYHC j !{[AN KIÖPTE GRAAF HÄR MIT EMOT BEGRAFNE GUD FÖRLÄNE 

DEM / OCH osz ALLE EEN GLAD OCH FRÖGDEFUL UPSTÅNDELSE. AN:0 168 1. - Mörka färger, 
porträtten av relativt god kvalitet, för övrigt ganska medelmåttigt. H 121 , B 94 (utan 
ram). - Jfr s. 133, not 1. 

Begravningsvapen : 1. Över Isak Rikardson Rosencrantz (s . 155) till Granham
mar. Rektangulär, svartmålad furuplatta, på vilken målats vapen och inskrift (fig. 
128). Vapen: delad sköld, övre fältet guld, nedre fä ltet blått. Hjälmprydnad: vimplar 
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F ig. 131. Begravnin gsvapen (nr 4) över general
majoren Thomas von der Noot, t 1677. Foto 1951. 

s. 142. 


Totenwappen 1677. Funeral hatchment, 1677. 


Fig. 132. Begravningsvapen (nr 5) över Cläude 
H ägerstierna, t 1681. På stången nederst begrav

ningsvap net fig. 128. Foto 1951. S. 142. 

Totenwappen 1681. U n Funernl hatchment, 1681. 
ten a n der Sta nge das To Lower down on the stafT, 

tenwappen Abb. 128. hatchment fig. 128. 

randiga i rött och svart. Akantusartat hj älmtäcke i blått och guld. Inskrift: H ER LIGGER 

BEGRAFVEN DEN I EDDELE OCH WÄLBORGNE ISACK I RICKARTSON ROSENKRANS HWIL I KEN 

AFSOMNADE 1 HERANOM / OPPÅ GRANHAMMER DE . 5 . / SEPTEMBE R A NO 1612 . - Plattan 
är (sekundärt) fastspikad på stången till Hägerstiernska vapnet (nr 5). H 61, B 32. 
2. Över överstelöjtnant Gustaf Rikard Rosencrantz (s. 136 o. 155) till Granhammar och 
Torsund. Sköld, hj älm och hjälmprydnad av trä, omgivande akantusblad (hjälmtäcke) 
av målad plåt. Själva sköldens kontur har voluter (fig. 129). Vapnet: delad sköld, i övre 
fältet fågelhuvud åt höger med hästsko i näbben, i gyllene fält, i nedre fältet tre vingar i 
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silver i blått fält. Hjälmprydnad: fanor (vimplar) kring ett svärd med uppåtriktad spets. 

Hjälmtäckets plåtblad i guld och grönt. Fyrkantig inskriftsplåt: KONGL. MAY. TILL swE

RIGES. TRO I MAN, OCH WALFÖRORDNAT ÖFWER ISTE LEVTENANT. VNDER ET TYSK /KT 

REGEMENTE TILL FOOT SÅ OCH I COMMENDANT PÅ PETRESBVRG I I ERFVRT DEN EDLE OCH 

WÄLBÖRD: GVSTAF RICHARDT ROSENKRANS I TILL GRANHAMMAR OCH TORSVND I AFSOMNAD 

1 HERRANOM DEN / 14 FEBRVARY 1648. Svart bärstång. H 140 (utan bärstång). - 3. Över 

Måns Uddeson Örnflycht (s. 155) till Granhammar och Borstorp (fig. 130). Sköld och 

hjälm av trä, omgivande akantusblad (hjälmtäcke) av plåt. Själva skölden har brosk

verksram. Vapen : i blått fält två mörkbruna vingar. Hjälmprydnad: två bruna vingar. 

Hjälmtäckets plåtblad målade i grönt och guld. Rektangulär inskriftsplåt med svart in

skrift mot silver: DEN EDLE OGH WÄLBORNE / VDDESON, ÖRNEFLYGHT PÅ / GRANHAMMAR 

OCH BOCRS (!)I TORP. ÄR FÖDD p..\ GRANHAM I MAR DEN 6. MAY. ÅHR 1585. I OCH I HER

RANOM SALIG AF I SOMNADE PÅ SIN GÅRDH, GRAN I HAMMAR DEN. 19. NOVEMBER/ ÅHR 1657. 

GVDH FÖRLÄNE HONOM/ EEN FRÖGDEFVL VPSTÅNDELSE. Svart bärstång. H ca 140 (utan 

bärstång). - 4. Över generalmajor Thomas von der Noot1 (fig. 131). Av snidat, krederat, 

målat och förgyllt trä. Hjärtvapnet: I gyllene fält fem svarta musselskal. Två gyllene 

gripar som sköldhållare. Hjälmprydnader (två hjälmar): t. h. mansfigur, t. v. lejon åt 

höger. På ömse sidor av huvudvapnet äro i hjälmtäcket inkomponerade 2 grupper med 

vardera 8 små anvapen: T. h. fäderne: 1. (voN) D(ER) NOOT. - 2. HINCBART. - 3. VONDL

PAA. - 4. BORNIVAL. - 5. HERTAING. -6. LIEVIN. - 7. G. V. BOSSV. -8. GHANAART. 

T. V. möderne: 1. SFARENBROCK. - 2. CHEMENATA CRVT (?). - 3. BERWONTS. - 4. 
G. FOERSSA. - 5. V. DER BROEG. - 6. VEIRNS. - 7. EINHOVST. - 8. MONNIX. Inskrifts

kartusch med broskverksram och text: KONGL: MAYTZ: TRoo: MANN OCH GENERAL. / 

MAYOR: DHEN HÖGH WÄLBORNE: HERRE. BARON THOMAS. j VON DER NOT: BLEF SLAGEN 

AF EEN INKASTADT: GRANAT I I STETTINS: BELÄGRING: DEN: 4 AUGUSTI AO 1677. Svart 

bärstång. H ca 150 (utan bärstång). - 5. Över Claude Hägerstierna (s. 98, not 1) till 

Mauritzberg m. m. Av snidat, målat och förgyllt trä (fig. 132). Vapen: diagonaldelad sköld, 

t. h. tre stjärnor i guld i rött fält, t. v. häger i silver, stående på en grön markremsa, i 

blått fält. Hjälmprydnad: ett par vingar i blått (endast en bevarad) däremellan ett 

hägerhuvud i silver. Hjälmtäckets akantus i blått, rött och guld. Inskriftskartusch om

given av en krans med röda och blå blommor. Inskrift: DEN EDLE ocH WÄLBORNE / HER

REN HERR CLAUDE HÄGERSTIERNA HER: I RE TILL MAURITZ BÄRG. TRANBYGGE. BOHULT I 
AFSOMNAT I STOCKHOLM D. 8 AUGUSTI. A: 1681. Svart bärstång. H ca 130. Vid stången 

fästat begravningsvapen nr 1. - 6. Över kapten Thomas von der Noot. 2 Av skulpterat 

krederat, målat och förgyllt trä (fig. 133). Vapen: detsamma som von der Noot nr 4. 
Hjälmar 2 st. med samma hjälmprydnader som nr 4 (fig. t. h. har dock krympt till mans

huvud). Det omgivande, synnerligen frodiga akantushjälmtäcket målat i blått, rött, guld 

1 Friherre THOMAS VON DER NooT skrev sig friherre till Stj ernberg i Halland. Han blev upphöjd till 

friherre 1674. - G. 1662 med MARIA HÄGERSTIERNA, dotter till Claude Hägerstierna (s. 98, not 1). 
2 Han var son till föregående Thomas von der Noot och dog ogift. 
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Fig. 133. Begravningsvapen (nr 6) över kaptenen Thomas von der 

Noot, t 1695. Foto 1951. 


Totenwappen 1695. Funera l ha tchment, 1695. 

och silver. Inskrift på kartuschen: HANS KONGL. MAyTZ: TROTIENARE / OCH CAPITEIN wm 
STRAHLSUNDSKA GUARNISONEN DEN / HÖGWÄLLBORNE BARON HR THOMAS VON DER 

NOOTH I ÄR FÖDD I STOCKHOLM ANNO 1670 D. 25 SEPTEMBER OCH I DERSAMMASTÄDES 

AF SOMNAD D. 30 NOVEMBER A o / 1695. Svart bärstång. H ca 230 (utan bärstång). 
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Fig. 134. Begravningsvapen (nr 7) över ståthållaren Michael von Strokirch, 

t 1723. Foto 1951. 


Totenwappen 1723. Funeral ha tchment, 1723: 


7. Över Michael von Strokirch (s. 133, not 2). Av krederat och målat trä (fig. 134). Vapen: 
i blått fä lt en obelisk med sockel i guld, omlindad av ett rött band med silverrosor. Hjälm
prydnad: ett par vingar i blått och guld, emellan dem två röda balkar med stiliserade 
silverrosor. Hjälmtäckets akantus i rött, guld och silver. Inskriftskartusch flankerad av 
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Fig. 135. Begravningsvapen (nr 8) över kaptenen Olof Hermelin, 

t 1728. Foto 1955. S. 146. 


Totenwappen 1728. Funeral hatchment, 1728. 


palm- och lagerkvistar. Inskrift : KONGL MAy'l'S TRO MA OCH FORDOM OECONOMIE STÅT


HALLARE I UTJ LIJFLAND THEN WÄLBORNE HERREN I H. MICHAEL VON STROKIRCH I HERRE 


TILL OSTROMINSKIJ OCH BLOM I BERGSHOF ÄR FÖDDER I STOCKHOLM ANO I 1649, 7 JUNIJ. 


AFSOMNADE 1 STOCKHOLM / ANO 17 23, 26 MAIJ ocH LIGGER / HÄR BEGRAFWEN. Svart bär

10-507 179 




146 BRO HÄRAD 

Fig. 136. Tre försvunna vapen av medeltida form enligt AFRITNINGAR 1684. 

Drei verschwundene Wappen in mittelalterlicher Form, Three coa ts-of-arms of mediaeval type, now !ost. [Ink 
lavierte Tuschzeichnung von 1684. a nd wash drawing, 1684. 

stång. H ca 220 (utan bärstång). - 8. Över kapten Olof Hermelin. 1 Av snidat, krederat 
och målat trä (fig. 135). Vapen : delad sköld, i övre fältet hermelinsmarkering, i nedre 
silverhermelin åt höger i blått fält. Hjälmprydnad : vingar i blått och guld, flankerande 
en hermelin i silver. Hjälmtäckets akantus i blått, guld och silver. Inskriftskartusch, 
flankerad av palm- och lagerkvistar, kanoner och fanor. Inskrift: HANS KON GEL: MA rJttz 
AF SVERIGE I TRO TIENARE OCH CAPITEINE WIDH DAHL I REGEMENTE WÄLBORNE HERRN 
HERR / OLOF HERMELIN FÖDD DEN 6 AUGUSTI / 1694, DÖDDE DEN 22 NOVEMB: 17 28 . Svart 
bärstång. H ca 200. 

Utom de ovan beskrivna begravningsvapnen har i kyrkan funnits tre vapensköldar 
av medeltida form, avbildade i AFRITNINGAR (fig. 136) . Det vänstra av dessa tillhör släkten 
Örnflycht, det högra är ett Tott-vapen (el. också Gylta). Det mellersta har troligen till
hört den s. k. Låssaätten, som hade förbindelser med Ryds socken under 1400-talet.2 

Av vapnen i kyrkan lämnar P ER INGSKIÖLD (MoN. III) fö ljande beskrivning : »Uthi Rys 
kyrkio ähr Måns uddeson Örneflykt (s. 155) begrafuen, och flera af den släkten, som än 
af dheras uapn finnes nembl. 2 suarta uingar i hwitt fiäld . Ett baners uapn, ett uapn ... 
delt i 3, på högra blått, på uenstra huitt och rödt». Av en skiss som PERINGSKIÖLD har 
bifogat denna beskrivning framgår, att det sistnämnda vapnet är identiskt med Låssa
ättens vapen i AFRITNINGAR . Om det av P ERINGSKIÖLD nämnda Baner-vapnet finns inga 
närmare uppgifter. 

Begravningskväde över »JONAM (PED)ERSON OST(ROGOTHUS) H ennes M:s 
wår Aldranådigaste . .. rade Drotningz fordom Assesor uthi den Konungzlige Hoff(rätt) 
Stockholm / hwilken ifrån thenne Sorgfulle och mödosamme werldene den 2(?)4. Augustij 
om morgon emillan 4. och 5. när han .. . . leffuat haffuer Christeligen i H erranom aff
somnade I och bleff medh stoor ära / och tillbörlig . . . dning ifrån Örnäs gårdh och til 
Rydhs kyrkio den 7. Septembris medh hederligh f. . . följ e/ haffder och der sammestädes 
aff den wärdige och wällärde Mannen H err Ivar Olaij, 3 Kyrkioherde och Provest i Eed 

1 OLOF HERMELIN blev 1717 gift med ANNA MARGARETA VON STROKIRCI-I i hennes första gifte (s. 133, 
not 3). 

2 H. GILLI NGSTAM, Atterna Oxenstierna och Vasa under medeltiden, Sthlm 1952, s. 317, not 352 

samt s. 751, not 128. 
3 IwAH 0LAI, präst i Ed 1624, t 1653. Stamfader för EoHELIER , som togo sitt namn av denna sn . 
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Fig. 137. Värja (nr 1) från 1650-talet. Foto Fig. 138. Värja (nr 2) från 1650-talet. Foto 
1951. s. 148. 1951. 

Degen, um 1650. Rapier, circa 1650. Degen, um 1650. Rapier, circa 1650. 

Soken tienstligen begrauffen Gudh förläne honom och oss / uppå den ytersta dagherr een 
frögdcfull (u)pståndelse för Christi ... Amen.» Därefter följa bibelspråk från Esaie 61 
och i mitten bild av en kista. Själva kvädet är mycket skadat. Texten är »Til skyldigfr 
tacksamheet skriffuit aff JOHANNE JONAE ... RENSTADIO Anno 1636. » Om assessor 
Jonas Pedersson Gothus se s. 132, not 2. I enkel svart ram. Konserverades 1955. 

Begravningskvädet, som i övrigt icke är känt genom något annat exemplar, är tryckt i' 
Uppsala av Eskil Mattsson. Detta framgår av att de stilar och dekorativa ramlister 
som äro karakteristiska för kungl. boktryckaren i Stockholm Andreas Gutterwitz här 
kommit till användning. Efter Gutterwitz' död 1610 fortsattes verksamheten i Uppsala 
av hans faktor Eskil Mattsson, vilken använde samma typografiska material.1 Kvädet 
har ursprungligen varit klistrat direkt på träet i en tavla inom enkel svart ram. Vid 
konserveringen i Kungl. biblioteket 1955 påträffades fragment av andra och äldre 

1 Utredning av fil. dr WrLHELM ODELBERG, K. B. - Se även KLEMMING, G. E. o. NORDIN, J. 
G., Svensk boktryckerihistoria 1483- 1883, Sthlm9.1 883, s. 156 ff; CoLLIJN, I., Sveriges bibliografi intill 
år 1600, 3, Uppsala 1932- 33, s. 21 f. 
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trycksaker. Det är sannolikt att tavlan länge begagnats för att i kyrkan anslå begrav
ningstryck och andra personskrifter. 

Värjor: - 1. (fig. 137). Klingan med etsad inskrift: DE FRANCISCO RUIZ EN TOLETO. 

Fästet gjutet av mässing, ciselerat och förgyllt, med blad och kottar i hög relief. 1650
talet. L 99. - 2 (fig. 138). På klingan graverat: fågel; text: sou DEO GLORIA; mansfigur 
med värja; text: SI DEUS PRO NOBIS QUIS CONTRA NOS. Fästet av järn, med maskaroner 
på parerstång. 1650-talet. L 102. - Värjorna konserverades 1944.1 

MÖBLER Bord (fig. 139) av rödaktig, polerad kalksten, med 8-kantig platta och balusterformad 
fot med enkel ytdekor.2 H 88, plattans D 100. 1600-talet. - Det var säkerligen detta 
bord, som enl. 1675 års RÄK. togs från sal. kommin. Staffan Bomans änka, som stod i 
skuld till kyrkan - »emedan intet annat fanns, ett wackert 8tta kantigt Steenbord med 
uthuggen Steenfoot ... och i Sacristyga Insatt.» 

Stolar: 1. Ett par gula, ekmålade. Med rektangulär ryggbricka och ben med ramslåar; 
ben och ryggstolparna balusterdockformade. Inköptes 1765. - 2. Av brunmålad furu, 
3 st. lika, med rektangulär ryggbricka och ben med ramslåar. 1700-talet? 

Länst o 1 i sakristian. Mörkbrunmålad, med vit linnekudde. Rokokosvängda armstöd, 
raka spjälor i ryggen. Omkr. 1800. 

DIVERSE Av äldre böcker böra nämnas: »Then Swenska kyrkeordningen», tryckt hos Amund 
Laurentzson 1571, Stockholm; Gustav Il Adolfs bibel 1618; Svenska psalmboken, Stock
holm 1697; Karl XII:s bibel 1703; Gezelius' bibelverk i 5 band. 

Graverade minnestavlor (s. 82, not 1) i enkla, svarta ramar över : Karl XI:s begrav
ning 1697, Segern vid Narva 1700, Religionsfriheten i Schlesien 1707, samtliga av Am
brosius Hedengran, 200-årsminnet av reformationsverkets begynnelse 1721, graverat av 
Erik Geringius, Sthlm 1729. 

Kunga tal i förgyllda ramar: 1. Gustaf III:s tal 1772. - 2. Karl XIII:s tal 1810. 
Sepiateckning (fig. 80), Västra Ryds kyrka och prästgård från söder. Signerad: 

ALBRECHT V . LANTINGSHAUSEN3 DELIN: D. 21. NOV. 176 4. Svart ram med guldlist. 
Dagermått 23 x 35. 

KLocKoR Klockorna hänga sedan 1767 i tornet. Storklockan har på N sidan följande inskrift: 
ÅR 1803 I KONUNG GUSTAF IV ADOLFS I TOLFTE REGERINGS ÅR I DÅ ARKE BISKOPEN M. M. 

HERR I DOCTOR UNO VON TROIL I OCH LANDSHÖFDINGEN I LÄNET VAR COMMENDEUREN I 
AF K. MSTS NORDSTIERNE ORDEN I HERR ERIC AF WETTERSTEDT I OCH KYHKOHERDE 

RYD OCH NÄS j FÖRSAMLINGAR DOCTOR ANDERS BORG4 BLEF DENNA KLOCKA PÅ RYD 

1 Närmare härom se HERIBERT SEITZ, Svärdet och värjan som armevapen, Sthlm 1955, s. 152 f. 
2 Jfr ToRD O:soN NoRDBERG, Säby-dopfunten och besläktade funtar, i Rig 1925, s. 163 f. 

A. v. LANTINGSHAUSEN, son till J akob Albrekt von Lantingshausen (s. 155), f. 1751, t 1820, general
major, överkammarh erre; han var en skicklig landskapstecknare och gravör och blev h edersledamot i 
m ålare- och bildhuggareakademien. 

4 ANDREAS BoRG, f. 1749, t 1809, kh i V. Ryd 17'84 samt i Riddarholmen 1786 med bibehållande av 
V. Ryd; kh i Jakobs och Johannes församlingar 1806. 

I 

3 
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Fig. 139. Bord av rödaktig kalksten, 1600-talet. Foto 1951. 


Tisch von rötlichem Kalkstein, li. Jht. Table of reddish limestone, 1ith cent. 


FÖRSAMLINGS / BEKOSTNAD GUTE 1 STOCKHOLM AF / CARL FR . GRÖNVALL.1 - På S sidan: 
MIN VÄN VID DENNA MALMENS LIUD I DIG FRAM TILL HELGEDOMEN HASTA I HÖR RÖSTEN 

AF GUDS SÄNDEBUD I FÖR NÅDA STOLEN DIG NEDKASTA I ATT BEDIA OCH AT PRISA GUD. 

- D 96, H 89. 
Lillklockan har på N sidan följande inskrift : ÅR 1830, / 1 KONUNG CARL XIV JOHANS 

TOLFTE REGERINGSÅR I DÅ I DH CARL VON ROSENSTEIN VAR SVEA RIKETS ÄRKE BISKOP I 
FRIHERRE B. W. FOCK LÄNETS HÖFDING, j KONGL. HOFPREDIKANTEi ANDERS WIJKANDER2 

RYDS FÖRSAMLINGS KYRKoHi;::RDE, / BLEF DENNA KLOCKA PÅ KYRKANS BEKOSTNAD / OM

GJUTEN 1 STOCKHOLM / AF / SAMUEL CH. cnö WALL.3 På S sidan: BESÖK GUDS H E LGEDOM / 

LEF TÅLIG, VIS OCH FROM I OCH TANK PÅ DÖD OCH DOJ\1. - D 82, H 78. 

1 CARL FnEDRIK GRÖNWALL, kungl. styckgjutare och klockgjutare, verksam i Sthlm 1794-1814, 
mästare 1791, ålderman 1812, t 1815. 

2 ANDERS \VIJKANDER, f. 1779, t 1834, kh i V. Ryd 1825. 
3 SAMUEL CHRISTOPHER GnöNVALL, klockgjutare i Sthlm 1825- 38 (son till CARL FREDRIK G., se 

-Ovan). 
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Fig. 141. Tillägg till inskriften fig. 140. Skall inskjutas mellan dess 4:e och 5:e rad. 

Ergänzung der lnschrift Abb. 140. Zwischen den 4. Addition to the inscription fig . 140. Belongs between 
und 5. Zeilen einzuschieben. lines 4 and 5 of fig. 140. 

Enl. RÄK . 1804 användes till nuv. storklockan en äldre lillklocka, som hade inskrifter 
med kyrkslaviska bokstäver. Dessa texter avskrevos år 1724 av Olof Beronius (fig. 140), 
som i egenskap av »Translatore regio» även har lämnat följande översättning (Ll:3): 
»7075 (1567) den 1. September, Med Guds Nåd och Hans Heliga Moders, samt Hennes 
hederliga och berömliga födelse, - under den Gudfruchtiga och Christum älskande, samt 
rättrogna Tsarens och Herrens wår Storfurstes Joans Wasilevitzes,1 Sielfhärskares öfwer 
hela Rysland regering, och under Hans af Gudi förlänta Barns Joans och Feodors tid, 
samt den Heligste Mitropolitens Philipp, och Ärchie Biskopen Pimin, stora Novogords (!) 
och Plescovs förebediare hos Gud.» - Den avritade inskriften (fig. 140) överensstäm
mer emellertid ej direkt med den ovanciterade översättningen. I avritningen finns tyd
ligen ej hela texten med och vissa rader ära omkastade. Sålunda skola de 4 raderna å 
blad 2 (fig. 141) inskjutas mellan den fjärde och femte raden å blad 1. Den avritade 
texten lyder i ny översättning: »/ åt Guds / moder och / till minne av / hennes hederliga 
och berömliga födelse som Guds moder, under den gudfruktige, kristne / kristligt sin
nade/ och rättrogne tsaren och härskaren, samt vid tiden för hans av Gud skänkta 
barn Ivan och Feodor, och vid elen helige Mitropoliten Filips tid, då Pimen var ärke

1 IVAN VASILJEVITJ (1530- 84), rysk storfurste (1533) och tsar (1547), känd under tillnamnet groznyi, 
den förskräcklige. För att få tillträde till Östersjön förde han misslyckade krig mot Polen-Litauen och 
Sverige. Av de i texten nämnda sönerna blev Ivan ihjälslagen av fadern, Feodor (1557- 98), som var 
nästan sinnesslö, efterträdde sin fader och blev den siste tsaren av den gamla ätten. 
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biskop av den stora Novgorod och Pskov, under storfurste Ivan Vasiljevitj /som var/ 
härskare över hela Jlyssland.»1 

Klockan förvärvades antagligen av Rikard Rosencrantz (s. 155) under hans tjänstetid 
i Ryssland 1616- 17 och skänktes sedan av honom till Ryds kyrka. Detta bekräftas 
bl. a. av en marginalanteckning i rnv. 1595, senare tillskriven i samband med införande 
av en stor och en liten malmstake: »The stakarne togh S(alig) Rekert (Ro )senkrans på 
Gra(n)hammar och lät (gu)ta i en klocka han gaff till Ry(d) Kyrkia och tenst(akar)ne 
togh han i sin (?) (ar)betzlön och (e)n lijten klocka (som) satt i hva(llfuet).» Den skänkta 
klockan tycks således ha genomgått en mindre reparation innan den upphängdes i Västra 
Ryd (möjligen komplettering av kronan). Den i samma notis angivna lilla klockan torde 
ha varit en handklocka. 

SAMMANFATTNING 

I. En tomlös gråstenskyrka, vars långhus svarade mot nuv. kyrkans tredje och fjärde traveer från ö. 
En urspr. fönsteröppning åt S är tegelomfattad och försedd med kvadermålning (fig. 85). Smalare, rak
slutet? kor. Långhuset hade antag!. platt trätak eller öppen takstol. 1200-talets förra hälft. - Inven
tarier: triumfkrucifix (fig. 97), Madonnabild (fig. 101), dopfunt (fig. 115), gravsten med kors (fig. 123). 

Il. Långhuset välves, valvribbor med päronformad genomskärning. Utvidgning åt ö samtidigt plan
lagd, kanske delvis även påbörjad. 1300-talets slut eller 1400-talets början. - Inventarier : Andreasskåp 
(fig. 98- 100), S. Erik (fig. 104), Madonnans huvud (fig. 101). 

III. Långhusets utvidgning åt ö slutföres, stjärnvalv i den utvidgade delen. Sakristia i N, vapenhus 
S. 1400-talets slutskede. - Inventarier: altarskåp av !Ubeckermästare (fig. 94-96). Anna själv

tredje (fig. 102-103), Maria Magdalena (fig. 105), ljus- och processionsstavar (fig. 106-110), slut
stensbricka (fig. 111). 

IV. Hägerstiernska gravkoret uppföres mot kyrkans östgavel 1681 (fig. 86). 

V. Ombyggnad 1767- 68 under ledning av muraråldermannen Eric Roos, Stockholm. Kyrkan för
länges åt V med en trave, torn uppföres, det gamla vapenhuset rives, S ingången igenmuras och en ny 
ingång i V upptages (fig. 84); sakristian utvidgas och förses med tegelvalv. Långhusets fönsteröpp
ningar i S förstoras, nya fönster upptagas åt N. - Inventarier: altaruppsats med målning av Louis 
Masreliez? (fig. 92-93), bänkinred1w ~. orgelläktare. 

VI. Rålambska gravkoret en!. ritningar av P. U. Stenhammar anlägges 1868 på platsen för det Häger
stiernska gravkoret ö om kyrkan (fig. 91). 

V I I. J 896 restaurerades kyrkan under ledning av ark. Agi Lindegren, varvid bl. a. exteriören rap
pades och taken bekläddes med skiffer. 1897 restaurerades interiören hårt och fick bl. a. cement
golv; inventarierna omändrades. - Senast restaurerades kyrkan 1942 under ledning av ark. K. M. 
Westerberg, varvid ändringarna från 1896- 97 till stor del återställdes, alla viktigare inventarier kon
serverades. 1943 fick kyrkan el. värmeanordning. 

1 Utredning och översättning av fil kand. fru MEA KRIMS, Sthlm. - Jfr en klocka med liknande 
inskrift i Solna kyrka (SvK Uppland I, s. 269 och 714). 
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ZUSAMMENFASS UNG 

I. Eine turmlose Feldsteinkirche, deren Langhaus das von 0 aus gerechnet dritte und vierte Joch 
der jetzigen Kirche umfasste (Abb. 82: A). Eine alte Fensteröffnung nach S ist mit Backstein eingefasst 
und ist im Gewände mit einem Quadermuster ausgemalt (Abb. 85). Schmalerer (plattschliessender?) 
Chor. Das Langhaus hatte vermutlich eine glatte Holzdecke oder offenen Dachstuhl. Erste Hälfte des 
13. Jhts. - Ausstattung: Triumphkreuz (Abb. 97), Madonna schwedischer Arbeit (Abb. 101), Tauf
stein (Abb. 115), Grabplatte mit Kreuz (Abb. 123). 

Il. Das Langhaus wird gewölbt, Birnstabrippen. Erweiterung nach 0 gleichzeitig geplant, vielleicht 
schon teilweise begonnen. Ende des 14. Jhts. oder Anfang des 15. - Ausstattung: Andreasschrein 
(Abb. 98-100), S. Erik (Abb. 104), Haupt der Madonna. (Abb. 101). 

III. Die Erweiterung des Langhauses nach 0 wird zuendegefiihrt, in den neuen Teilen Sterngewölbe 
(Abb. 82: B). Eine Sakristei im N, Waffenhaus (Vorhalle) im S. Gegen Ende des 15. Jhts. - Ausstattung: 
Fliigelaltar von einem Liibeckermeister, 1479 geweiht (Abb. 94- 96), Anna Selbdritt (Abb. 102-103), 
Maria Magdalena (Abb. 105), Leuchter- und Prozessionsstangen (Abb. 106-110), holzgeschnitzte 
Schlussteinscheibe (Abb. 111). 

IV. Ein jetzt verschwundener Grabchor der Familie Hägerstierna wird 1681 am Ostgiebel <ler 
Kirche aufgefiihrt (Abb. 86). 

V. Umbau 1767-68 unter Leitung des Poliers Eric Roos, Stockholm. Die Kirche wird nach W um 
ein Joch verlängert, ein Turm errichtet (Abb. 82: C). Das alte Waffenhaus reisst man ab wie man auch 
den alten S-Eingang vermauert und einen neuen Eingang im W öffnet (Abb. 84). Die Sakristei wird 
erweitert und bekommt ein Backsteingewölbe. Die Fensteröffnungen im S werden vergrössert und 
neue Fenster nach N eingebrochen. - Ausstattung 1767: Altar (Abb. 92- 93), Gestiihl, Orgelempore. 

VI. Ein Grabchor fiir die Familie Rålamb wird 1868 nach Zeichnungen von P. U. Stenhammar an 
der Stelle des Hägerstiernschen Grabchors im 0 der Kirche angelegt (Abb. 82: D und 91). 

VII. Unter Leitung von Architekt Agi Lindegren wird 1896-97 die Kirche restauriert, wobei u. a. 
das Äussere geputzt und die Dächer mit Schiefer gedeckt werden. Die Kirche erhielt weiter einen Ze
mentfussboden, und die Ausstattung wurde verändert. - Zuletzt wurde der Bau 1942 unter Leitung 
von Architekt K. M. Westerberg restauriert, wobei die Änderungen von 1896-97 grösstenteils wieder 
beseitigt wurden. Alle wichtigeren Ausstattungsstiicke wurden wiederhergestellt und konserviert. 
Elektrische Heizanlage 1943. 

SUMMARY 

I. A greystone church without tower, the nave forming the third and fourth bays of the nave (fig. 
82: A). An early window opening to S. has a brick surround and some painted freestone (fig. 85). Small, 
rectangular (?) chancel. The nave presumably had a flat ceiling or an open roof-truss. First half of 13th 
cent. - Inventory: rood crucifix (fig. 97), figure of Virgin (fig. 101), font (fig. 115), gravestone with 
cross (fig. 123). 

IL Nave vaulted, the ribs having a pear-shaped profile. A widening to the E. planned at the same 
time, and perhaps even commenced. End of 14th or beginning of 15th cent. - Inventory: shrine of St. 
Andrew (figs. 98-100), figure of St. Erik (fig. 104), head of Virgin (fig. 101). 
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111. Widening of nave to E. completed, and star-vaulting installed in new sections (fig. 82: B). Vestry 
to N., porch to S. End of 15th cent. - Inventory: triptych (figs. 94-96). Anne, Mary and Jesus (figs. 
102-103), Mary Magdalene (fig. 105), candle holders (figs. 106- 110), boss decoration (fig. 111). 

IV. Burial chapel of the Hägerstierna family built adjacent to E. wall 1681 (fig. 86), later transfor
rned (VI). 

V. Reconstruction work 1767- 1768 under direction of master mason Eric Roos of Stockholm. 
Church lengthened to ·w. with one bay, tower built (fig. 82: C), the old porch pulled down, S. entrance 
walled-up and a new cntrance to 'vV. installed (fig. 84); vcstry widened and provided with brick vaulting. 
Window openings in S. of nave enlarged, new windows installed to N. - Inventory 1767: altar decora
tions (figs. 92- 93), pews, organ gallery. 

VI. Burial chapel for the Rålamb family, designed by P. U. Stenhammar (fig. 91), installed on site of 
Hägerstierna burial chapel E. of church (fig. 82: D). 

VII. Restoration of church in 1896 under direction of arehitect Agi Lindegren. Rough-cast was 
applied to exterior and the roof was slated. Drastic interi01· restorations in 1897. A cement floor was 
laid and contents of church subjected to alterations. - Most recent restorations werc in 1942 under 
direction of architect K. M. Westerberg. Many objects which had been altered in 1896- 97 were restored 
to rnore or less their original condition, and conservation work was carried out on all the important 
contents. Electric heating installed in 1943. 

Fig. 142. Oblatask av silver, tillverkad av mästaren M S 1726. Foto 1951. S. 125. 


Silberne Oblatendose vom Meister M S 1726. Wafer box, silver, made by the master "111 S", 1726. 
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ARENT PERSSON ÖRNEFLYCHT, t före 1547. 

Bergsman på Ornäs (Dalarne) som han erhöll genom sitt 1:a gifte m. BARBRO STIGSDOTTER (hon som 
räddade Gustav Vasa). Häradshövding i Bro hd (Uppi.) 1534 och flyttade då till Granhammar. - G. 2:o 

m. SIGRID KYLE i hennes l:a gifte. 

BENGT ARENTSSON, dödsår okänt. 
Ägde Granhammar. 

ÅKE BENGTSSON, t 1604. UDDE BENGTSSON, var t 1605. 
Ryttmästare, ägde del i Granhammar. Ägde del av Granhammar. 

G. 3:o m. MARGARETA VON FARENSBACH, t 1651 (som han tog 
ur Revals kloster) i hennes l:a gifte. Hon gifte sig 1607 för MÅNS UDDESSON, f . 1585, t 1657 

(s. 142 o. 146).3:dje gången med RIKARD ROSENCRANTZ, t 1621. 
Ägde del av Granhammar.Adlad 1612, ståthållare på Ladoga 1616- 17, på Diinamiinde 

1617 och i Pernau 1618. 

ISAK, t 1612. GUSTAF RIKA
1648, 

Ägde del i G

övers
RD, t ogift 

r anhammar. 

telöjtnant. 
JO

G. 1634 

HAN, t omkr. 1644, ryttmästare. 
Ägde del i Granhammar. 

m. HEDVIG V. W ARTENSLEBEN 
i hennes l:a gifte. 

LENN
o
ART GUSTAF, f. på 1630-talet, t 1672 

ch slöt ätten på svärdssidan. 
Pantsatte Granhammar. 

JACOB ALBREKT VON LANTINGSHAUSEN, 

f. 1699 i Reva!, Estland, t 1769. Friherre. 

Var länge i fransk tjänst, blev sedan generallöjtnant i svensk tjänst 1757, överståthållare i Sthlm 
1759. - G. 1748 m. grevinnan ANNA SOFIA VON FERSEN, f. 1717, t 1751, dotter av greve Hans von 
Fersen och grevinnan Eleonora Margareta Wachtmeister (t 1748), som ägde Granhammar i V. Ryd sn. 

ALBREKT, f. 1751, t 1820, 

generalmajor, överkammarherre; ägde Granhammar. 


G. 1777 m. JOHANNA VON STOCKENSTRÖM, f. 1754, t 1809. 

ERIK ALBREKT, f. 1781, t ogift 1856. Kapten. 
Ägde Granhammar. 

AUGUSTA EM
G. 1823 m. 

ERENTIA CHARLOTTA, f. 1796, t 1855, 
friherre CLAES GusTAF RÅLAMB. 

f. 1786, t 1859. 

SIGFRID ALBREKT, f. 1826, t 1885, 

ägde Sundby och GäUövsla. - G. 1867 m. SOFIA 

CHARLOTTA FREDRIKA RÅLAMB i hennes l:a 


gifte, f. 1848, t 1925. 


ERIK AXEL, f. 1829, t 1908, 

ägde Granhammar sedan 1857. - G. l:o 1861 m. 

LOVISA CAROLINA 0TTILIA ADELBORG, f. 1841, 

t 1879; 2:o 1887 m. SOFIA CHARLOTTA FRED

RIKA RÅLAMB i hennes 2:a gifte, f. 1848. t 1925. 


ERIK ANDERS SIGFRID f. 1864, t 1936, 
hovjägmästare; ägde Granhammar. - G. 1907 m. 
ELMA ROSINA ELISABET VON HARTMAN, f. 1876. 
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Släktsamhandet mellan vissa i detta hand nämnda ägare av Aspvik, 

Almarestäket och Lennart snäs i Stockholms-Näs socken 


ANDERS KÖRNING, 

t 1639. 

överstelöjtnant vid ett norrländskt regemente 1628, överste för samma reg. och kommendant i Greifs-· 
wald. Ägde Aspuik. - G. 1635 m. CHRISTINA MöRNER, f. 1608, t 1670, hovjungfru hos drottning 

Kristina d. ä. 

JOHAN, ANDERS, ERIK, f. 1638, t 1672, 
stud. Åbo 1647, t ung. stud. i Uppsala 1651, t före ryttmästare (s. 193). ÄgdeAspvik.. 

modern. G. 1667 m. MARIA RIBBING, 
f. 1652, levde änka 1674. 

De hade 5 döttrar. 

PER GUSTAF AF UGGLAS, 

f. 1784, t 1853. 

överste, statsråd m. m. (jfr SvK, Uppland Il, s. 569) 

Inköpte Lennartsnäs. 


G. m. SOFIA TERESIA VON STEDINGK, f. 1793, t 1836. 


ULRIKA SOFIA CHARLOTTA, 


f. 1818, t 1888. 

G. m. CARL MAGNUS LUDVIG BJÖRNSTJERNA, 

f. 1817, t 1888, friherre o. greve, överhovstall 


mästare, generallöjtnant m. m. 

Ägde bl. a. Almarestäket. 


MARIE THERESE ELISABET ULLA, 

f. 1859, t ogift 1943. 

CURT GUSTAF, 


f. 1820, t 1895. 

Överståthållare, statsråd m. m. 


Ägde Lennartsnäs. 

G. m. TERESE ULRIKA ELISABET VILHELMINA 


BJÖRNSTJERNA, f. 1829, t 1881 (syster t. 

C. M. L. Björnstjerna) 


GUSTAF OSKAR MAGNUS, 


f. 1861, t 1912. 

Kommendörkapten. 


G. m. ALFHILD LAURA WALLENBERG, 


f. 1877, t 1952. 

Ägde Lennartsnäs. 


CURT GUSTAF OSCAR, f. 1899. OSCAR MAGNUS, f. 1901. 
Ryttmästare, äger 1 / 2 Lennartsnäs. G. m. LISA Kommendörkapten, äger 1 / 2 Lennartsnäs. G. m. 

HEDENGREN, f. 1900. INGEBORG ULLA LEWENHAUPT. 



F ig. 143. St ockholms-Näs kyrka från ö. Fot o A. T uulse 1951. 


Die K irche zu Stockholms-Näs von 0. Stockholms-Näs Church from E . 


STOCl(HOLMS-NÄS l(YRl(A 
UPPLAND, UPPSALA LÄN, BRO HÄRAD, UPPSALA ÄRKESTIFT, 

HÅBO KONTRAKT, ANNEX TILL VÄSTRA RYD 

Beskrivningen avslutad i maj 1955 

TR YCKTA K;\ LLOR: AFRITNJNGAR P I. 42, 74 (kyrkan från sår 1684). - GRAU s. 42 (kyrkan och 
klockstapeln från NÖ 1748). - KLINGSPOR Il, s. 110 f. - CARL G. vVIDMAN, Stockholms Näs och vVest ra 
Ryd, Stockholm 1928. - L. J. ÖBERG, Försök t ill Beskrifning öfwer Ryd och Näs Socknars Pastorat. i: 
Upsala Lä ns Kg!. Landthusb ållnings-Sällskaps Handlingar för 1821, Uppsala 1822, s. 79 f . 

HANDSKR. K;\ LL OR OCH AVB.-S AML. : KB: Asc1·IANEUS, Investigat. Antiquitat . (F. b. 12); 
HADORPHS »anno tation sbook• (opaginera d, tidigare inbunden i PER. MoN. III); T1LAS, Soclm e-Skrifvare 
III (beskrivning av K örningsk a gravmonumente t). - ATA : !1-mFORS I, s. 293 (med 3 akvareller); rnv. 
1829; h and! rör. k yrkans senaste restaureringar samt renovering av inventarierna. - EST: 1>Dessein 
till Altartafla i äs kyrka i Upland». Akvarell, t vå alternativ (av T . WENNBERG 1795): 1>Altartafla i Näs 
kyrka i Upland 1>. T uschteckning, överensst ämmer med akvarellen, utförd t roligen av T. vVENNBERG; 
restaureringsrit ningar, best ående av plan, sektion mot Ö samt S och V fasader. Sign. OSKAR ERIKSON 
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Fig. 144. Kyrkogårdsplan, 
1 : 3 000. Uppm. 1950. 

1880, gillade 6/5 1881; restaureringsritningar av prof. MARTIN OLS
SON 1918, bestående av plan, sektioner mot N och V samt fasader 
mot V, S och N samt förslag till el. värmeledning 1921; ritningar till 
nya slutna bänkar av ark. K. M. WESTERBERG 1936 samt förslag till 
el. belysning av densamme 1937; förslag till ordnande av Körningska 
graven av byggnadsrådet RAGNAR HJORTH 1948. - UB: NORDINSKA 
SAML. vol. 39: Upbörden 1531, bl. 90.1 

KYRKANS ARKIVALIER (i ULA): RÄK. fr. o. m. 1657 (innehålla 
bl. a. rikliga uppgifter om kyrkans restaureringar under 1600- och 
1700-talen), dessutom RÄK. frän 1800-talets förra hälft, innehållande 
mest uppgifter om mindre renov.; sT.PROT. 1767-82, 1815, 1821 f.; 
VIS.PROT. frän 1689, 1737, 1741, 1762, 1765, 1771, 1810, 1826, 1828, 
1851, 1863, 1881; INV. 1689, 1713, 1760 med bl. a. uppgifter om nu 
försvunna textilier), 1775, 1790, 1810- 1828, 1851, 1881. 

Grundriss des Plan of church Kyrkan är belägen N om stora landsvägen, alldeles intill härads
Kirchhofs. yard. 

vägen till Västra Ryd. Häradsvägen låg förr V om kyrkan och flyt
tades ö om denna 1882. - »Naes» visiterades 1303 (SD nr 2218), 1309 

och åren därefter får kyrkan flera donationer (SD nr 1614, 1650, 1946). I juni 1502 ägde vid kyrkan 
förlikningsmöte rum mellan Sten Sture d. ä. och ärkebiskop Jakob Ulfsson, varom en minnessten på 
planen framför kyrkan berättar, rest 1945 av Stockholms-Näs Hembygdsförening. Under medeltiden 
var Näs självständig församling, blev senare annex till Västra Ryd (utom åren 1917- 1937, då Näs var 
moderförsamling till Västra Ryd). 

Följande i texten nämnda gods, gärdar och byar ligga i Stockholms-Näs socken: Asker, Aspvik, Frö
backa, Lennarlsnäs, Stäkel, Tuna, Öråker. 

KYRKOGÅRD OCH KLOCKSTAPEL 

KYRKOGÅRD Kyrkogården (fig.144) har fått sinnuv. utsträckning genomflera utvidgningar. Den 
gamla kyrkogården hade sin största utbredning S om kyrkan, dess forna östgräns mar
keras ännu av de gamla träden strax utanför kyrkans östgavel. Utvidgning åt Ö skedde 
i samband med omläggning av häradsvägen 1882. Förr gick vägen V om kyrkan. I sam
band med vägens omläggning vidgades kyrkogården även åt V. 

MUR Bogårdsmur av vald och kluven gråsten, lagd i kallmur. Muren är f. n. byggd i full 
höjd endast på S sidan samt delvis även på V och N sidorna. Den mot Ö sluttande ter
rängen har senare blivit påfylld i samband med kyrkogårdens vidgning, varvid Ö muren 
fått karaktären av terrassmur. Till sin övervägande del härstammar den nuv. muren från 
1800-talet, då den i samband med kyrkogårdens utvidgning uppfördes av dalkarlar. 
Även under 1900-talet har man företagit omläggning och kompletteringar. - Tidigast 
omtalas mur kring kyrkogården 1659. Muren har då varit uppförd med kalkbruk och 
varit täckt av en spånad huv. År 1684 fick murmästaren betalt för uppmurning av bo
gårdsmuren, 1698 har spånslagaren And. Jonsson spånslagit taket på muren (RÄK.). År 

i Frän Stockholms-Näs lämnades »Klockan vogh 1 skp 1 lisp» jämte penningar. 
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Fig. 145. Gravvård från Fig. 146. Gravvård över I. Ålander, t 1852. 
omkr. 1900. Foto 1951. Foto 1951. S. 160. 
Grabmal um Wooden Grabmal 1852. Wooden grave tablet, 1852. 


1900 grave tablet, 

1900. 


1701 rappades och vitlimmades muren, samtidigt genomfördes spåning av taket; 1713 
(rNv.) säges att »Kyrckiogården är med en wacker Boogårdzmuhr kringstängd. » Denna 
mur betecknas 1755 som förfallen och 1775 (sT.PROT.) beslöts, att en ny kallmur utan 
täckning skall uppföras, något högre än den gamla. Arbetet genomfördes 1778 av Olof 
Birgersson. Vissa partier i nuvarande S. bogårdsmuren torde härstamma från denna tid. 
Innanför kyrkogårdsmuren växa gamla lövträd, övervägande lind och ask. Uppsnygg
ning å kyrkogården och upptagning av en gång kring kyrkomuren omtalas 1763, träd
planteringar ägde rum 1807, 1814 och 1872. 

En nu försvunnen stiglucka byggdes 1693 (RÄK.), varvid murning och tak omnämn STIG
LUCKAdes; stiglucksporten lagades 1758 av murmästaren Boberg. Var denna stiglucka låg, 

vet man ej . Efter en kyrkoreparation 1776 beslöts att bygga en ny stiglucka mitt emot 
kyrkans V ingång, varvid bogårdsmuren skulle inböjas, så att vägen utanför muren 
skulle bli bredare. Lagning av grindarna omtalas flera gånger under 1700-talets slut och 
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Fig. 147. Kyrka och klockstapel från NÖ enl. teckning av 0. Grau 1748 i Västerås lärov. bibl. 
Kirche und Glockenturm von NO nach einer Zeich- Church and bell-tower from N.E. according toa drawing 

nung 1748. of 1748. 

1800-talets början. I anslutning till en kyrkoreparation 1826 byggdes i stället för äldre 

stigluckor två ingångar försedda med stolpar av rappat tegel med svarvad~ klot på 

tak av plåt. Av dessa ingångar låg den ena på V sidan och slopades i samband med härads

vägens flyttning och kyrkogårdens vidgning åt V (se ovan), medan den andra låg på nuv. 

ingångens plats i S. År 1847 beslöts, att de gamla av tegel uppmurade grindstolparna på 

S sidan av bogårdsmuren skulle jämte de gamla trägrindarna säljas och att två huggna 
stenpelare - skänkta samma år av friherre Carl Björnstjerna (s. 156) på Stäket - skulle 

uppsättas (sT.PROT.) Dessa stolpar torde vara identiska med nuvarande granitstolpar 

i S ingången. Järngrindar anskaffades 1858 (RÄK.). 

GRAvvÅRDAR Av gravvårdar på kyrkogården kunna följande framhållas: 1. Häll av kalksten, NÖ 


p~fR:~o- om koret. Inskrift: HÄRUNDER GÖMMES DET FÖRGÄNGLIGA AFF F. D. RYTTMÄSTAREN VÄL


BORNE HERR JOHAN FREDRIC SILFVERBRAND FÖDD D. 20 MARTII 1729, DÖD D. 4 JULII 1806. 


SÖRGD AF VÄNNER SAKNAD AF UNDERLYDANDE. STENEN LADES AF EN EFTERLEMNAD VÄN. 


Han ägde Aspvik. - 2. Stele av röd kalksten. Inskrift: HÄR UNDER HVILAR FÖRGÄNGEL


SEN AF GESTGIFVAREN, ARRENDATORN SAMT F. D. LEDAMOTEN VID TRACTEURS SOCIETEN 


C. F. RAMBACK F. 1771 D. 5 MAIJ . DÖD 1821 D. 7 APRILL SÖRGD OCH SAKNAD AF MAKA, 

BARN OCH SLÄKT. - 3. Stele av gråmålat trä (fig. 146). Inskrift: I. ÅLANDER F. D. 14 SEPT 

1788 ID. D. 24 MARS 1852 - ÖMA WEN DU LED DU I DOG PLÅGORNA DIG I LÄRDE VAKA 

OCH DEN I SISTA SUCK DU DROG I WAR TILL GUD FÖR I BARN OCH MAKA. I REDLIG OCH 

ARBET f SAM VAR HANS LEF f NAD. Nederst inskurna lie, räfsa och spade korslagda. 

4. Stele (fig. 145) av omålad furu med ett kors inskuret på mitten. H 120. Enl. uppgift 

uppsatt omkr. 1900 av Johan Jansson, Fröbacka, över sina föräldrar. I dess form kvar

leva äldre traditioner (jfr även Håtuna kyrkogård). 

På kyrkogårdens SÖ del ligga ett antal med större minnesvårdar försedda gravar för 

ägarefamiljerna på några av socknens huvudgårdar: Lennartsnäs (af Ugglas), Stäket 

(Björnstjerna) och Öråker (Dyrssen). På den Dyrssenska bautastenen bl. a. följande in

skrift: ÖFVERSTELÖJTNANT f MAGNUS DYRSSEN1 f F. 1894 f FÖLL 1. 3. 1940 f vm MÄRKÄ

JÄRVI I FÖR NORDENS FRIHET. 

1 Överstelöjtnant MAGNUS DYRSSEN var en av de ledande officerarna vid den av frivilliga svenskar 
bestående Svenska Brigad, som utrustades till Finlands hjälp under dess vinterkrig 1939- 40. Dyrssen 
var den förste svensk, som stupade vid brigadens insättande i frontstriderna i norra Finland. 
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Fig. 148. K lockstapeln. Foto A. Tuulse 1951. 

Der Glockenturm. Bcll-tower . 

Klockstapeln (fig. 148) ligger ett par hundratals meter V om kyrkan, på en mindre KLOCK

STAPELhöjd, där förr ett komministerboställe har haft sin plats (vrs. 1851). Stapeln är brädfodrad, 
rödmålad och täckt med spåntak. På vindflöjeln stå initialerna NPS / KHD samt årtalen 
1640 och 1915. Initialerna torde åsyfta N ils Person och J{arin Hans Dotter (s. 183, not 1), 
som troligen bidrogo till stapels uppförande 1640. Stapeln är konstruerad som klock
bock och var från början öppen varom gammal spånbeklädnad på bärstolparna ävensom 

11-507 179 
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Fig. 149. Kyrkan från SV efter 1881- 82 års rest aurering. Foto M. Ols
son 1918. 

Die Kirche von SW nach <ler Restau · The church from S."W. after a restora
rierung 1881- 82. tion 1881- 82. 

GRAUS teckning från 1748 (fig. 147) vittna. Under 1600-talets andra hälft och 1700-talets 
början genomgick stapeln flera reparationer. År 1750 företogs en omfattande renovering, 
varvid Jon Tunberg lagade taket och kopparslagaren Jon Cassman förtente knapp.en 
och flaggan (RÄK.). Genom dessa arbeten fick taket sitt nuv. utseende; brädfodringen är 
dock av yngre datum. Av senaste renoveringar voro de omfångsrikaste de under åren 
1830, 1859 och 1920 verkställda arbetena. 

http:knapp.en
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Fig. 150. Kyrkan från SV efter restaurering 1920- 22. Foto 1951. 
Die Kirche von SW nach einer Restaurie- The church from S.W. arter a restoration 


rung 1920- 22. 1920- 22. 


KYRKOBYGGNADEN 
Den salformade kyrkan (fig. 150- 152) består av ett romanskt kärnparti omfattande KYRKANS 

lån!!husets två västligare traveer, medan murarna i de två östligare traveerna äro senare HuvuDDELAR 
~ MATERIAL 

tillbyggda och härröra från 1200-talets slut eller 1300-talets början. Sakristian i N torde 
ha byggts under 1300-talets slut eller 1400-talets början. Vapenhuset i S samt valven i 
långhuset och koret härstamma från 1400-talets andra hälft. - Murarna äro byggda av 
gråsten, tegel förekommer i gavlarna, i valvsystemet samt kring fönster och dörröppningar 
(utom V ingången, som har omfattning av huggen sandsten). Murarna äro spritputsade 
och gulfärgade med vit, slät puts kring fönster- och dörröppningar. Tidigast omtalas 
yttermurarnas rappning 1776, senast kompletterades rappningen 1920. På alla gavel
fält små kors med klöverbladsformade ändpartier modellerade i putsen, tillkomna 1881. 
I stället för stensockel, som fattas, äro murarna nedtill svarttjärade. 

Vid en restaurering 1776 (D:l) vidgades långhusets tre S fönsteröppningar och tre nya FÖNSTER 

fönsteröppningar upptogos på N sidan. Vidare byggdes ett runt fönster ovanför V in
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Fig. 151. Plan och längdsektion mot N, 1:300. Uppm. 1950. 


Grundriss und Längsschnitt nach N. Plan and Iongitudinal section towards N. 
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SK4RNING C-C. 
SKÅRNING S-5 

1001Z3~5 10 

Fig. 152. Tvärsektioner mot ö och V, 1 :300. Uppm. 1950. 


Querschnitte nach 0 und \V. Side sections towards E . and '\N. 


gången varjämte »för egalitetens skull» Ö gavelns långfönster omändrades till ett runt 
sådant. Genom dessa åtgärder fingo alla fönster sin nuvarande storlek och form. Vid en 
restaurering 1881-82 försågos alla fönster med karmar av gjutjärn, vilka dock avlägs
nades 1920 (utom i de två rundfönstren) och ersattes med träkarmar och bågar med antik
glas i blyspröjsar; i rundfönstret över altaruppsatsen gult glas. Karmar och bågar brun
målade, solbänkar av plansten. 

Av kärnkyrkans äldre fönsteröppningar finns en delvis bevarad på S sidan ovanför 
valven. Den har sin plats ungefär på gränsen mellan första och andra valvet (västerifrån 
räknat). Dageröppningen är rundbågig (B 35), den likaledes rundbågiga inre smygen har 
oputsad tegelomfattning (B 125). Fönsteröppningen kom ur funktion och igenmurades 
när valven i långhuset byggdes. 

AFRITNINGAR (fig. 157) ger en viss föreställning om långhusets fönsteröppningar före 
den omfattande renoveringen 1776. Fönstren mot S äro rundbågiga och sitta tämligen 
högt, dock på samma platser som de nuvarande fönsteröppningarna. Dessa fönster torde 
härstamma från den tid då kyrkan fick sina valv. Fönstret på Ö gaveln är på AFRITNING
ARS konceptritning (fig. 157) ritat som tämligen stort och högtsittande. Denna fönster
öppning kallas även 1712 (RÄK.) för stora fönstret. Under nämnda år företogs omfattande 
ändringar vid Ö korfönstret, varvid snickaren Anders Erikson fick betalt för en fönster
karm han gjort av ek och glasmästaren för glas och bly. Innan dessa arbeten genomfördes 
hade altarfönstret troligen kvar sitt ursprungliga utseende från 1200-talets slut, då kyr
kan förlängdes åt Ö (s. 170). Högst sannolikt härstamma från stora östfönstret några be
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MÅLNING 

varade huggstensfragment av kalksten. 
Dessa fragment bestå av en solbänk (nuv. 
L 100) och delar av ramverk (fig. 154), 
visande att fönstret i översta delen har haft 
ett masverk sammansatt av flerpass. En 
del av dessa fragment upptäcktes 1918 i 
kyrkogårdsmuren. 

I AFRITNINGAR äro två i runda skivor 
inritade vapen avbildade (fig. 153). Det 
vänstra av dem tillhör ärkestiftet, det 
högra är av teckningen att döma ett Baner
vapen. Enligt PER. MoN. fanns »2ne vap

Fig. 153. T.v. biskopsbild samt 2 vapen (troligen ner i andra kyrkiefönstret fram i choret, 
från medeltida glasmålning), t. h. begravnings Biskop Jacobz Örnefoot rödh i blått fiälld,vapen (jfr fig. 180) en!. AFRITNINGAR 1684. 

och korset.» Möjligen är det av PeringLinks ein Bischof mit zwei L.: a bishop and two 

Wappen wahrscheinlich coats-of-arms (probably 
 skiöld omnämnda vapnet med korset idenaus einer mittelalterlichen from a mediaeval stained 


Glasmalerei, rechts Toten glass window) and r.: fu

Abb. tiskt med det i AFRITNINGAR, vilket såledeswappen (vgl. 180), neral hatchment ( cf. fig. 


lavierte Tuschzeichnung 180), ink and wash draw (liksom även det andra vapnet) har varit1684. ing 1684. 
framställt som glasmålning.1 - Tillsam
mans med dessa vapen återge AFRITNINGAR 

en biskop i full ornat, med kräklan i vänster och ett otydligt föremål (pergamentrulle?) 
i höger hand. Enligt AFRITNINGAR var karnationen purpur, blå dräkt, kräkla och bak
grund gula. Måhända var även biskopen utförd i glasmålning och framställde ärke
biskop Jakob Ulfsson i samband med det ovan (s. 158) omtalade förlikningsmötet år 
1502 mellan honom och Sten Sture d. ä. 

INGÅNGAR Kärnkyrkan har haft sin ingång på S sidan, där nu det forna vapenhuset är beläget. 
Denna ingång igenlades 1776. I samband med vapenhusets omgestaltning till bisätt 
ningsrum 1951-52, blev den sekundära igenmurningen borttagen och den gamla in
gångens yttre omfattning frilades (fig. 155). Omfattningen är av tegel, spetsbågigt av
slutad, tvåsprångig, med avfasade hörn i inre språngets mellersta del. Detta kan icke 
vara portalens ursprungliga form, utan torde ha kommit till i samband med kyrkans 
utvidgning åt Ö under 1200-talets slut (s. 170). 

V ingången (fig. 156) anlades år 1776, samtidigt med S portalens igenmurning och 
vapenhusets slopande. Arbetet leddes av muraråldermannen Erik Roos (D:l), Stockholm 
(om honom se även Västra Ryd, s. 100). Dörröppningen är övertäckt av en tryckt korg
båge, omfattningen är av huggen sandsten. Dörrar av brunmålat trä, med fältindelning 

1 Banervapnet kan ev. hänga samman med ANDERS JAKOBssoN BANER till Östanå och Ådö, väpnare 
1493, 1497. - G. m. INGRID 0LOFSDOTTER, dotter av Olof Pedersson till Ådö i Låssa sn. - Emellertid 
finns det kanske en svag möjlighet, att Banervapnet har kommit till genom misstolkning av Jakob 
Ulffsons vapen (omnämnt av PERINGSKIÖLD). 
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Fig. 154. Korfönstrets masverk, 1 : 20. Rekonstruktionsförsök av 
A. Tuulse, ritat av Gärd Fogde 1955. 

Masswerk im Chorfenster, Rekon- Tracery of chancel window. At
struktionsversuch. tempted reconstruction. 

och profiler typiska för 1700-talets andra hälft. Innerdörrar från 1920. Samtidigt med 
V ingångens upptagande anordnades ett vindfång under läktaren med vitmålade enkla 
dörrar; det ombyggdes 1881 och 1920. 

Golv i mittgång och kor av tegel, brädgolv i bänkkvarteren. Korets golv ligger två 1NTER1öR 

steg högre än långhusets. Alla golv omlades senast 1920, varvid korgolvets cementtäck
ning från 1881 togs bort. 

Valv (fig. 158-159) och väggar vitkalkade, senast 1945. Alla valv ha rätvinkliga halv- vALv 

stensribbor, något bomberade kappor och vila på enkla, avtrappade väggpilastrar av 
tegel som bära gördelbågar. Sköldbågarna i de tre västligare traveerna (långhuset) äro 
svagt spetsbågiga, i den östliga traven (koret) rundbågiga. Även gördelbågen mellan 
första och andra traven (österifrån räknat), d. v. s. mellan koret och långhuset, är rund
bågig, medan de övriga gördelbågarna äro svagt spetsbågiga såsom sköldbågarna i lång
huset. Gördelbågen mellan andra och tredje traven (österifrån räknat) är betydligt bre
dare, ett förhållande som förekommer även i Bro (s. 13) och i flertal andra Upplands
kyrkor (t. ex. Sånga och Ekerö i Färentuna härad, SvK, Uppland VI, s. 165). Detta kunde 
delvis bero på den olika murtjockleken i kyrkans Ö och V del, men den breda gördelbågen 
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kan också ursprungligen ha varit avsedd 
att markera en gräns mellan koret och 
långhuset.1 - Valven i långhuset och koret 
torde vara byggda samtidigt, antagligen 
under 1400-talets andra hälft. Korets valv 
har dock senare genomgått flera omfat
tande reparationer. Sålunda blev år 1673 
mästan halwa delen åt östra gafwelen för
sedd med nytt hwalf af orsak bente östra 
gafwel hade remnat, och väggarna gifwit 
sig uth, så att det gamla hwalfwet har 
most nedtagas» (E V: 109). Denna åtgärd 
visade sig dock ej vara tillräckligt effek
tiv, ty 1735 anges, att Ö gaveln måste 
nedtagas och på nytt uppmuras. År 1881 
ommurades SÖ hörnets grundmur, varvid 
även korvalvet fick en genomgående re
paration. Men år 1918 funnos i kyrkväg
garnas östliga delar återigen flera svåra 
sprickor. En under samma år genomförd 

Fig. 155. Långhusets S-portal, 1: 60. Uppm. Iwar undersökning visade, att kyrkans Ö del 
Anderson 1951. S. 166. icke i likhet med övriga delar ligger på

S-Portal des Langhauses. S. doorway of nave. 
berg, varför 1920 en omfattande grund
förstärkning företogs. Det är sannolikt, 

att korvalvets runda sköldbågar och runda gördelbåge mot långhuset är resultatet 
av de ovan skildrade byggnadsåtgärderna under 1600-, 1700- och 1800-talen. 

I samband med valvslagningen under 1400-talets andra hälft byggdes ett trapphus 
av tegel i kyrkans NV hörn. Mitt för trappuppgången en väggnisch för ljushållare eller 
dyl. Ingången till trappan stickbågig; dörren ombyggdes år 1744. - En!. AscHANEUS 
(a. a. s. 80) säges kyrkan vara »målat af twå Målerskor, Quinpersoner Pigofl). För när
varande finnas inga spår av målningar i kyrkorummet, utan endast några röda färgspår 
och ett streck på V gavelns N del. Vid de undersökningar som genomfördes i samband 
med kyrkans restaurering 1920- 22 ha icke heller några spår av muralmålningar på
träffats. 

TAK 	 Alla tak äro sedan 1920 klädda med svarttjärad spån. Svarttjärade vindskidor, tak
foten överallt inklädd med svarttjärade bräder. Eftersom kyrkans långmurar bukta 
något utåt i mellersta delen, har man byggt ett listartat parti på långmurarnas Ö och V 
del, för att få en rak linj e för takfoten. Detta skedde antagligen 1776 eller 1881. Vid sist

5 Jfr A. TuuLSE, Om konstförbindelserna Estland-Finland under medeltiden, i: Finskt Museum 
1953, s. 34. 
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F ig. 156. V-por talen frå n 1767. Foto 1955. 

\ V-Por ta l, 1767. vV. doorway, 1767. 

nämnda tillfälle förvanskades kyrkans utseende totalt: gavlarna försågos med trappav
satser, taklister med rundbågsfris utfördes runt kyrkans murar och ett litet torn byggdes 
på V gaveln, allt av högrött tegel (fig. 149). Takens spånbeklädnad ersattes med korru
gerad plåt. Alla dessa ingrepp avlägsnades vid restaureringen 1920, varvid taket fick 
i det närmaste samma utseende (fig.150), som är avbildat på AFRITNINGAR 1684 (fig. 157) 
och på GRAus skiss 1748 (fig. 147). Takprydnader av smidesjärn med vindflöjlar till
kommo vid samma tillfälle. Vindflöj eln på ö gavelröstet med bokstäverna A af U (= 
Alfhild af Ugglas) samt 1920, flöj eln på V gavelröst et har bokstäverna M B ( = Marie 
Björnstjerna) samt 1920. De nämnda personerna (s. 156) ha bidragit med donationer t ill 
kyrkoreparationen 1920 och senare. 
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Kyrkans äldsta delar utgöras av nuv. långhusets V del intill den breda gördelbågen 
mellan andra och tredje traven västerifrån räknat. Gränsen mellan den gamla och den 
nyare delen av kyrkan markeras å långmurarna av tydliga skarvar (synliga på vinden) 
samt svaga spår av en skarv på S yttersidan mellan andra och tredje fönstret från Ö. En 
viss breddskillnad mellan dessa två byggnadsdelar framgår även av den ovannämnda tak
listen, i synnerhet på S sidan. Putsrester på långmurarnas insida ovanför valven samt i 
trappuppgången i NV hörnet visa, att gamla långhuset urspr. varit täckt med platt 
innertak eller öppen takstol. Ingången fanns på S sidan, där nu den gotiska portalen har 
sin plats. Som ovan framhållits, är portalens nuvarande utseende sekundär, den urspr. 
dörröppningen var sannolikt rundbågig i likhet med den gamla fönsteröppningen på 
kyrkvinden (s. 165). Detta fönster var antagligen den enda ljusöppningen i kärnkyrkans 
långhus. Den inre smygens tegelomfattning tillåter antagandet, att den äldsta kyrkan 
uppförts tidigast under 1200-talets andra fjärdedel, då teglet börjar sprida sig i Mälardalen. 

I Ö anslöt sig till kärnkyrkans långhus ett smalare kor, ovisst om absidförsett eller 
rakt avslutat. Till denna äldsta kyrka hör den mindre dopfunten (fig. 169) och triumf
krucifixets kors (tig. 162) båda från 1200-talets förra hälft. 

Vid en utvidgning åt Ö revs det gamla koret och triumfbågen och den nya delen 
byggdes lika bred som kärnkyrkans långhus, men med något tunnare murar än detta. 
Icke heller tillbyggnaden var urspr. tänkt med valv, utan försågs med någon form av trä
tak. Detta bekräftas bl. a. av putsrester på långmurarnas insidor ovanför valven, där 
dessa ej äro förstörda genom senare på- och ommurning. Även Ö och V röstena ha puts
rester på insidan, utom på kantpartierna, som äro ombyggda i samband med ovan be
skrivna byggnadsåtgärder under 1880-talet. 

Samtidigt med kyrkans utvidgning torde det ovan beskrivna stora Ö-fönstret ha till
kommit. Fönstrets ramverk av huggen kalksten (fig. 154) har motsvarigheter i Kalmar 
och Håtuna kyrkor i Håbo härad. Inspiration och ev. även stenhuggare till dessa fön
ster fick man antingen från Uppsala (domkyrkan) eller Stockholm (Riddarholmskyrkan) 
(SvK, Sthlm Il, s. 66). Arbetena i Stockholms-Näs utfördes sannolikt under 1200-talets 
slut eller 1300-talets början, från vilken tid även den stora godronnerade Gotlandsfunten 
(fig. 170) härstammar. Samtidigt med utvidgningen åt Ö utfördes även den ovannämnda 
gotiseringen av gamla sydportalen. När kyrkan år 1303 visiterades, voro arbetena kanske 
till större delen avslutade och de därefter donerade mindre penningbeloppen (s. 158) 
användes ev. till inredningen. 

Såsom ovan nämnts, äro kyrkans tegelvalv sekundära. De enkla, rätvinkliga halv
stensribborna ansluta sig till den utveckling som började i Uppland under 1400-talets 
mitt. En närmare precisering av dateringen är i detta fall ej möjlig. Valven i hela kyrko
rummet torde vara byggda samtidigt. Den breda gördelbågen mellan andra och tredje 
traven (österifrån räknat) kan ursprungligen ha varit avsedd att markera en gräns 
mellan kor och långhus. 

Sakristian i N ligger ej i förband med kyrkans utvidgade Ö del, utan har tillkommit 
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senare. Dörröppningen mellan sakristian 
och koret är stickbågigt välvd. Dörr av 
furuplankor, efter ett inbrott 1775 täckt 
med svartmålad järnplåt. Den vridna 
dörringen medeltida. Ar 1776 upptogs en 
trappa genom muren till predikstolen. 
Dörren framför trappuppgången av furu, 
mot kyrkan täckt med brunmålad järn
plåt. - Golv av tegel, ett steg lägre än 
korgolvet. Ursprungligen var golvet i 
sakristian ännu lägre, men höjdes 1817. Fig. 157. Kyrkan år 1684. Konceptteckning i 
Fönstret åt ö. vidgat 1776 och försett AFRITNINGAR. 

Die Kirche 1684. Skizze. The church in 1684.med järngaller. Fönsterkarmar av grå
Sketch. 

målat trä. I N väggen finnas två nischer, 

den mindre av dessa stickbågigt välvd 

(H 65, B 40, D.i 35), den större ombyggd till ett väggskåp med enkel dörr och ramverk 

av gråmålad furu. 


Valv och väggar vitkalkade. Valvet, som mot kyrkan vilar på en sköldbåge, har rib
bor med päronformad genomskärning och ett ribbkors av halvstensbredd i valvhjässan. 
Ribborna ha avsmalnande ändpartier vilka växa ut direkt ur väggen. Valvet är samtidigt 
med murarna och torde datera sakristian till 1300-talets slut eller 1400-talets början. 

Vapenhuset i S (fig. 151) ligger ej i förband med långhuset. Ytteringången rund VAPENHUS 

bågig, dörren av tjärade furuplankor med järnbeslag. Dörringen medeltida, stocklåset 
utfört 1691 (RÄK.) av smeden Niels Kox i Stäket. Golv av tegel ligger ett steg lägre än 
marken framför ingången. Valv av tegel med halvstens kryssribbor. Det vilar åt alla 
sidor på rundbågiga sköldbågar, utom i N mot kyrkan, där den är spetsbågig. Ar 1706 
(RÄK.) fingo murmästarna Mårthen Johanson och Johan Staffansson betalt för uppmu
rande av vapenhusets valv, vilket torde innebära en omfattande reparation. Valv och 
väggar vitkalkade, men ha rester av grå färg samt en rödbrun linje kring portalen mot 
långhuset. Ar 1917 blottades fragment av sena 1400-talsmålningar, vilka dock senare 
blevo överkalkade. Dessa målningsrester samt valvets form ange, att vapenhuset till
kommit i anslutning till långhusets välvning under 1400-talets slutskede. - Vapenhuset 
begagnades efter 1776 som materialbod, senare som transformatorsrum efter införandet 
av el. uppvärmning under 1920-talet. År 1951-52 iordningställdes vapenhuset såsom 
bisättningsrum, varvid även dörromfattningen mot kyrkan blottades (se ovan s. 166). 

Vid en undersökning 1951 i samband med utarbetande av förslag till bisättningsrum 
upptäcktes på bägge sidor av kyrkans S portal skarvar mellan olika putsytor, vilka när
mast kunde tolkas så, att träväggar där anslutit sig till långhusets S vägg. 1 Detta för
hållande kunde möjligen betyda, att innan vapenhuset av sten byggdes, det framför S 

1 Enligt benäget medelande av konstnären IwAR ANDERSON. 
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F ig. 158 . Interiör mot ö. Foto 1951. 

I<ircheninneres gegen 0. In terior towards E . 

ingången funnits ett mindre va p enhus av trä, som eventuellt tillkommit samtidigt 
med S portalens modernisering omkr. 1300.1 

RESTAURE Utom ovan omtalade reparations- och moderniseringsåtgärder under 1600- och 1700
RINGAR talen genomgick kyrkan en mycket hård restaurering åren 1881- 82 under arkitekten 

Oskar Eriksons ledning. Alla gavlar försågas med trappavsatser, t aklister med bågfri ser 
utfördes runt murkrönen och ett lit et torn restes på V gaveln, allt av högrött t egel (fig. 
149). Tornet var litet och ej ägnat att bära klockor; detta var således icke någon verk-· 
Jig lösning av den sedan 1776 ofta uppdykande tanken att Stockholms-Näs liksom moder
kyrkan i Västra Ryd (s. 100) borde få ett västtorn. Utom dessa ändringar gjordes även 
andra ingrepp både i arkitekturen och i inredningen (tak av korrugerad plåt, fönster
karmar av gjutjärn, cementgolv i koret, öppna bänkar m. m.). De tre förankringsjärnen 
i kyrkorummet härstamma likaledes från den beskrivna restaureringen. 

1 Ett liknande vapenhu s har bl. a. funnits i Torsvi kyrka (A. TuuLSE, Torsvi kyrka, Upplands ky r
kor LXX, Uppsala 1955). 
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Fig. 159. Interiör mot V. Foto 1951. 

l{irchcninnercs gcgen \V. Interior towards V\7• 

På bekostnad av fröken Marie Björnstjerna (s. 156) och under ledning av professor 
Martin Olsson verkställdes år 1920 en yttre restaurering, omfattande bl. a. grundför
stärkning, borttagande av trappgavlar, lister och gaveltorn. Plåttaket ersattes överallt 
med spånbeklädnad, fönsterkarmarna av gjutjärn med träkarmar och bågar, i vilka in
sattes antikglas i blyspröjsar. Rappningen kompletterades. Genom dessa åtgärder fick 
kyrkans yttre sitt nuv. utseende, i det närmaste övere~stämmande med det som fram
går av gamla avbildningar. Restaurering av kyrkans inre verkställdes 1921- 22 på be
kostnad av samma person och under samma ledning. En del av den inre restaureringen 
jämte konservering av inventarierna verkställdes dock först under åren 1945 och 1948 
(bl. a . slutna bänkar, iordningställande av Körningska graven, altaruppsatsens och pre
dikstolens konservering m. m.). 

Kyrkan fick el. uppvärmning 1921, förbättrad 1926. Innan dess fanns en järnkamin UPP

VXRMNINGfrån Bolinders verkstad, t illkommen 1894. 
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Fig. 160. Förslagsritnin g till altarupp sat s av T. Wennberg 

1795. BST. s. 176. 


Alta rentwurf 1795. Design for altar decoralions, 1795. 


INREDNING OCH LÖSA INVENTARIER 

ALTAR- Altaret av putsat tegel, täckt med en kalkstensplatta, antagligen från 1776, då altare 
ANORDNING och disk förnyades (RÄK.). Vissa ändringar genomfördes även 1796. På altarets framsida 

en sandstensplatta med inhugget bibelspråk (Hiob 19). 1700-talet. Under altaret en 
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Fig. 161. Altaruppsats från 1796. Foto 1955. S. 176. 

Altar 1796. Altar decorations, 1796. 

liten källare av tegel, som 1851 (v1s.PROT.) säges ha fordom begagnats till förvaring 
av nattvardsvinet. Själva källarrummet är dock medeltida. Dörröppningen till källar
rummet med vackra fogar och gångjärn. Nedgången bakom altaret senare ändrad, kan
ske 1696, då en murmästare fick betalt för murningen vid altaret. 1694 anskaffades en 
dörr till källaren. 
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Altaruppsatsen (fig. 161) består av en tavla i ett ramverk av trä med pilasterupp
ställning, krönt av listverk och en strålkrans med moln och kerubhuvuden, komponerad 
som en omfattning kring rundfönstret på Ö gaveln. Gråmålad, med förgyllda lister och 
ornament. Ramverket förfärdigades 1796 efter ritningar av Thure Wennberg1 (fig. 160). 
Altartavlan (fig. 161), 249 X 165, olja på duk, framställer Kristi förklaring och är signerad 
G. W. Svedman, 1796, Stockholm.2 Kontraktet med Svedman underskrevs 1795 (RÄK.), 
och samma år besökte Wennberg Stockholms-Näs för »afmätning till taflan.» Tavlan 
konserverades 1948 av Sven Dalen. 

Före 1796 begagnades en 1758 skänkt oljemålning (nr 1, fig. 184) såsom altarprydnad. 
Huruvida även målningen nr 2 (fig. 185) varit brukad såsom altartavla är icke bekant, 
men väl möjligt. 

KRucIFrx Triumfkrucifix (fig. 162) av krederat och målat trä. Figur av lind, kors av ek, ej 
samtida. Figuren tillhör en i Mälardalen välbekant grupp från tiden omkr. 1500, korset 
däremot stammar - av formen att döma - senast från 1200-talets förra del. Krucifixet, 
som var ganska illa medfaret, restaurerades 1927 av konservator Alfred Nilson, varvid 
följande åtgärder vidtogos: korset, vars ena korsarm var avbruten, har lagats och skar
vats nedtill med en ekbräda; Kristusbilden rengjordes, retuscherades med temperafärg 
i överensstämmelse med kvarvarande fragment av äldre polykromi. Fötter, händer m. fl. 
delar, som voro stympade, kompletterades och patinerades i ton med det gamla. Kor
sets H 302,5 (därav 82 nytt), B 182. Kristusbildens H 141, B mellan fingerspetsarna 129. 
År 1948 upphängdes det på sin nuv. plats i korbågen. 

Korsfästelsegrupp (fig. 163), med sörjande Johannes, Maria och Maria Magdalena. 
Figurer av snidat lövträ, vitmålade, kors och sockel svartmålade, ornament på sockeln 
förgyllda. Sydtyskt arbete från 1700-talets förra hälft. Korset senare restaurerat? H 58. 
Upptages tidigast i INV. 1810 och har troligen kommit som en donation. 

PREDIKSTOL 	 Predikstol (fig. 164) av snidat och målat trä, bestående av korg med underrede och 
ljudtak. Den polygonala korgen är uppdelad med herrnkaryatider, framställande (från 
vänster): Paulus med svärd, Jakobus d. ä. med stav, bok och pilgrimshatt, Petrus med 
bok och nyckel, skägglös apostel med bok (Johannes?), apostel med uppslagen bok, at
tribut förlorat. På korgens fält arkadnischer, omgivna av rankmönster; i nischerna stå 
träfigurer, framställande (från vänster): Markus med lejon, Lukas med oxe, Kristus som 
Salvator mundi, Johannes med örn och kalk, Matteus med ängel. I den yttersta nischen 
å vänstra sidan saknas figur. Den yttersta högra sidan (intill väggen) hade förr endast 
målad ornering, antagligen från 1700-talet. Denna blev 1948 skuren i trä. Utom rank
mönster förekommer det på korgen fruktknippen, maskaroner m. m. samt målad intarsia
dekor på övre listverket. På övre listen av korgens mellersta del dessutom målade ini

1 THURE WENNBE RG, f. 1759, t 1818, arkitekt, »konduktör» och sekreterare vid ö IÄ. samt amanuens 
vid Konstakademien. 

2 CARL WrLHELM SwEDMAN, f. 1762, t 1840, målare och från 1795 lärare vid Konstakademiens prin
cipskola. Målade bl. a . genrebilder med historiska motiv och illustrerade Gustav III:s arbeten. 
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Fig. 162. Triumfkrucifix, korset 1200-t alet s förra hälft, figuren omkring 1500. 
Foto A. Nilson 1927. 

Triumphkreuz, Krcuz erste Hälfte des 13. Rood cmcifix, cross first half of 13th cent., 
Jhts, Korpus um 1500. figtu·e circa 1500. 

12-507 179 
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Fig. 163. Krucifix av trä. Sydtyskt ar
bete från 1700-talets förra hälft. Foto 

1951. s. 176. 
Kruzifix, si.iddeut Crucifix. South 

sche Arbeit aus der German work, first 
ersten 1-Iälfte des 18. half of 18th cent. 

Jhts. 

tialerna E C och M R. Underredets ornamentik är 
av helt annat slag än korgens i övrigt, bestående 
av fruktguirlander, lagerstav samt rosetter. Ljud
takets ornament överensstämmer med korgens. På 
ljudtakets mellersta gavel är Körningska vapnet 
snidat i trä. I nedre partiet av ljudtakets mellersta 
sida (ovanför bokbrädet) finns en liten snidad kar
tusch med initialer M R, vinkelhake och passare 
korsställda samt årtalet 1635 (fig. 168). Detta är ett 
mästarmärke, som angiver, att predikstolens korg 
och ljudtak äro verk av Mechill eller Mikael Reck
ner, stundom felaktigt kallad Beckner.1 Reckner var 
domkyrkosnickare i Strängnäs och bland kända 
verk av honom kunna nämnas predikstolen i Fogdö, 
Södermanland, från 1640-talet, den omgjorda pre
dikstolen i Husby-Rekarne och predikstolen i Tors
hälla från 1642. På alla dessa predikstolar finnas i 
ornament och figurstil liknande drag som å Stock
holms,Näs predikstol, fastän denna är rikare ut
formad. Det Körningska vapnet på ljudtakets gavel 
syftar på Anders Körning som donator; årtalet 1635 
på mästarmärket torde närmast böra tolkas så, att 
predikstolen beställts i samband med Anders Kör
nings giftermål med Kristina Mörner samma år (s. 
156). - De målade initialerna E C och MR på 
korgen åsyfta Erik Körning och hans hustru Maria 
Ribbing (s. 156). Dessa ha tydligen bekostat en 
kompkttering av predikstolen under 1670-talet i 
samband med kyrkans renovering (s. 168). Predik
stolskorgens underrede stammar från denna tid. 

År 1776 flyttades predikstolen från S sidan till 
sin nuv. plats, varvid även uppgång genom muren 
från sakristian upptogs. I samband med flyttningen 
företogs de ovan skildrade ändringarna av korgen. 
1826 vitmenades predikstolen, men renoverades 
1883, varom en kartusch på korgens insida berättar: 
TILL MINNE AF THERESE AF UGGLAS ÅTERSTÄLLD 

1883 (s. 156). Kartuschen hade ursprungligen sin 
1 MIKAEL RECKNER, se H. RABEN, Träskulptur och snickarkonst i Uppsverige under renässans och 

barock, Sthlm 1934, s. 121 f. 
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plats under korgens nedre kant och flyt
tades till nuv. plats 1944, då predik
stolen konserverades av Sven Dalen. Vid 
samma tillfälle framtogs och komplet
terades de urspr. fä rgerna (rött, grönt, 
blått och gult). 

Timglas på P-n fot i form av en palm
kvist, med fyra glas i förgyllt ramverk. 
Tidig rokoko. H 73. Skänkt enl. I NV. 1775 
av controlleur Bergman. - Ett äldre tim
glas anges 1760 vara skänkt av madame 
Bergmark. 

I samband med en allmän kyrkorepara
tion betalades 1761 för nedtagning av det 
gamla skranket fram i koret. Av detta 
finnas inga rester. 

Sluten bänkinredning insattes 1945 
efter ritningar av ark. K. M. Vvesterberg 
(se fig. 159). Gråmålad med bruna fyll
ningar och lister i gult och vitt. På främre 
bänkskärmarna äro insatta två gamla 
bänkdörrar med bandornament i platt
skärning kring arkadfält (fig. 165). 1600
talet. Två liknande dörrar samt en dörr 
med beslagornament i plattskärning (fig. 
166) äro inbyggda i en bänk på korets S 
sida. Dessa delar härstamma sannolikt 
från en äldre bänkinredning som gjordes 
1694 (HÄK.). I samband med kyrkans res
taurering 1776 kompletterades bänkin
redningen av snickarmästaren Lindqvist 
från Sjö herrgård. Denna bänkinredning 
borttogs 1881, då kyrkan fick öppna 
bänkar, vilka voro i bruk tills nuv. bänk
inredning utfördes 1945. 

Nummertavlor i förgyllda ramar av 
trä: 1. Gustaviansk (fig. 167), krönt av en 
oval kartusch, inramad med palmkvistar 
och lagerguirlander. H 100. Skänkt 1781 
(INv.) av ceremonimästaren G. Wach-

TD! GLAS 

KORSKRANK 

BXNKAR 

:\1UI\1I\1ER

TAVLOR 

Kanzel von i\!ichael Reck Pu lpit, 1635, by i\Iichael 
n cr 1635. Vervollstilndigt Reckner. Additions made 
in der zwei ten 1-lä lf tc clcs <luring scconcl ha lf of 17tll 

17. Jhts. cent. 

F ig. 164. Pred ikstol från 1635, av Michael Rcck
ner. Kompletterad under 1600-talets andra hälft. 

Foto 1951. S. 176. 
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Fig. 165- 166. Bänkdörrar, 1600-talet. Foto M. Olsson 1917. S. 179. 


Gestiihltiire, 17. Jht. Pew doors, 17th cent. 


schlager.i - 2. Med trekantigt överstycke i strålkrans (ett gudsöga). H 158. Utförd 
1832 av snickaren Lorick. 

ORGEL Orgelläktaren med enkel vitmålad barriär, står på 6 fyrkantiga pelare. Byggdes 
LÄKTARE 1776, senare flera gånger ändrad . Nuvarande barriär samtida med orgelfasaden. -

Orgeln är byggd 1922 av den tyska orgelfirman Furtwängler & Hammer, Hannover. 
Den har 20 stämmor, två manualer och pedal. Fasaden i liv med barriären är vitmålad, 
med förgyllda empirornament och tillhör kyrkans första orgel, byggd 1832 av orgelbyg
garen Pehr Zacharias Strand, 2 Stockholm. 

DOPREDSKAP Dopfuntar: 1 (fig. 169). Cuppanavkalksten,fotenavgrovhuggensandsten. Uttöm
ningshål finnes. Jfr funten i Toresund, Söderm. från 1100-talets slut3 samt cuppor av 
senromanska funtar i Bromma och Haga kyrkor, Uppland (SvK, Uppland IV, s. 196; 
Sthlms kyrkor VIII s. 43) . 1200-talets förra hälft? H 63, cuppans D 63. - 2. (fig. 170). 
Godronnerad halvsfärisk cuppa på hög fot, allt av gotlandskalksten. Uttömningshål sak

1 GusTAF. \\TACHSCHLAGER, f. 1729, t 1812; ceremonimästare 1767, hovmarskalk 1792; ägde Lennarls
näs. - G. 1759 m. CHRISTINA HOLMCREUTZ, f. 1736, t 1779. . 

2 PER ZAcHARIAS STRAND, f. 1797, t 1844, orgelbyggare, son till orgelbyggaren Pehr Strand i Sthlm. 
Erhöll orgelbyggarprivilegium 1824. Var sin tids främste orgelbyggare i Sverige. 

3 R. NORBERG, Medeltida dopfuntar i Sörmland, i: Sörmländska kyrkor Il, Eskilstuna 1944, s. 13. 
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Fig. 167. Nummertavla (nr 1) skänkt 1781. Foto 
1955. s. 179. 

Tafel fi:ir Lieclernummcrn, Hymn board, presentecl 
gestifte t 1781. 1781. 

Fig. 168. Michael Reckners mästarmärke på predikstolens ljudtak, fig. 164. Foto 1955. S. 178. 

Meisterzcichen auf Schallcleckel cler J{anzel Abb. 164. Craftsman's mark on souncling-boarcl of pulpit in fig. 164. 
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nas. Jfr funtar i Husby-Ärlinghundra, 
Husby-Långhundra och H äverö kyrkor i 
Uppland (SvK, Uppland III, s. 55, 101; 
IV, s. 14). 1200-talets slut. H 111, cuppans 
D 85. Funten befriades 1946 från oljemål
ning, anbragt på 1800-talet. 

Dopfat av silver i funten. I botten 
Kristi monogram i drivet arbete, längs 
kanten inskrift: TILL STOCKHOLMS-NÄS 
KYRKA AV STOCKHOLMS-NÄS KYRKLIGA 
u 'GDOMSFÖRE 11 G 1940. Enligt stplr. i 
botten förfärdigat av atelje Borgila. Stock
holm 1940. D 70. 

Kalk av förgyllt silver. På foten in
graverat: SAHL: CAMR JOHAN ANDERSSON, 
BRITA GÖD!NG.1 DEN 24 JUNY ANO 1697. 

Under nedre kanten åldermansranka. S. 
Erik ( = Sthlm), initial F i en sköld samt 

Fig. 169. Dopfunt (nr 1) från 1200-talets förra årsbokstav I (= 1697). Möjligen Donat 
hälft . Cuppan av kalksten, foten av sandsten. Foto Feiff d. y., Sthlm 1682- 1709 (UPMARK,

1951. s. 181. 
s. H 25,5. Taufstein a us der ersten Font, first half of 13th 69). - Tillhörande paten av 

Hälfte des 13. Jhts., Schale cent. Limestone bowl, förg. silver. I botten liknande stpl som påaus Kalkstein, F uss a us sandstone foot. 
Sandstein. kalken. D 17,5. 

1760 hade kyrkan sammanlagt 3 kalkar, 
däribland en »wähl utarbetad». - 1786 köptes en ny sockenbudskalk med paten. 
Endast ovan beskrivna kalk finnes bevarad. 

Kanna av förgyllt silver, päronformad. På livet graverat: AF KYRCKANS SILFER OCK 
PÅ DESS BEKOSTNAD 1768 . På övre kanten K (= 1768), kontroll samt STEINFORT (= Jo
han Steinfort, Stockholm 1740- 1795, UPMARK, s. 116). H 39. Såsom material till denna 
kanna användes bl. a. en kalk med paten, en äldre kanna, som anges vara »ofärdig» och 
torde vara identisk med en, som enl. r v. 1760 har initialerna N . P . S . C . H . D. 
(= Nils PersSon och Karin HansDotter, se ljuskrona 1) samt årtalet 1639, och dess
utom en flaska, skänkt 1689 av herrskapet på Aspvik. 

Oblatask av silver, enkel, cylinderformad, förgylld inuti och på kanterna. I botten 
ingraverat: SAIIL. CAMR. JOHAN ANDERSSON BRITA GÖDINGH DEN 24 JUNY A~ 16 97 . Stplr 
som på kalken, se not 1. H 7, D 11. 

Brudkrona av förgyllt silver. En!. stplr av C G H (= Hallberg), Stockholm 1944. 
H 8, nedre D 5. Skänkt av dir. Albert Ekström. 

JOHAN ANDERSSON, stadsbokhållare i Sthlm 1676, stadskamrerare sammastädes 1679, t 1697. Ägde 
Asker. - G. 1678 m. BRITA GöDING, f . 1655, dotter till rådmannen i Sthlm Anders Johansson och Karin 
Hansdotter Giöcling. Barnen kallade sig Giöcling. Brita Giöcling ägde Asker efter sin make, levde änka 1707. 

1 
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LJUSREDSKAPLjushållare av finkornig kalksten (fig. 
171), utformad som ett kapitäl omkr. 1200 
och troligen urspr. även använt som sådant. 
Härstammar möjligen från Almare-Stäket 
eller från någon annan medeltidsbyggnad, 
ty i Stockholms-Näs äldsta kyrka ha 
knappast funnits kolonnetter med lik
nande kapitäl. H 14, fotplattans sidolängd 
15 cm. Det fyrkantiga ljushålet har sido
längden 2,5- 3 cm. 

Ljuskronor av malm el. mässing: 
1. Tolv ljusarmar i två kransar. På en in
skriftsplåt under kulan: NILS . PERSON / 

KARIN HANS DOTTER. 1641.1 I-I 145 . 
2. Åtta ljusarmar i en krans, musselform
ade droppskålar och blomkalkliknande pi
por. I övre delen reflexblommor. A mitt
stammens krön en negerbyst, draperad i 
mantel, stammen slutar nedtill i en kula 
med vallmoliknande ornament i genom
brutet arbete. 1600-talets slut. H 60. En!. 

Fig. 170. Dopfunt (nr 2) från 1200-talcts slut. 
INV. 1760 gåva av kapten C. F. Bergen- Gotlandskalksten. Foto 1951. 

crantz.2 Taufe, Ende des 13. Jhts. Font, end of 13th cent. 
Gotländer I<alkstein, oMu- Gotland sandstone. 

Kris ta Ilkrona med 6 mässingsarmar schelcuppac. 

för ljus i en krans. På dessa och på sär
skilda bärarmar i två kransar hänga sli
pade kristallblad av olika former. Nederst kristallkula, stavens mittparti belagt med 
kristallkulor. 1700-talet? Restaurerad 1920. H 95. 

Ljusa rm ar av punsad och driven mässing, 4 st. Rund väggplatta med bucklor, vridet 
skaft med .ring. Inskriftsplåt utan inskrift. 1600-talets slut. L 38. 

Ljusarmar av förgyllt trä, trearmade, ett par. Utformade som palmkvistar. Upp
satta på ömse sidor om Körningska begravningsvapnet (fig. 158). Köpta i Italien och 

1 E n sekreterare N1Ls PEDERSSON ägde 1640 en gård i Tuna by, Stockholms-Näs socken. Förmod
ligen ä r det här fråga om sekreteraren Nils Pedersson i Kungl. Kansliet och det förefaller sannolikt, 
att det är han, som jämte sin maka är donatorn. Jfr s. 161. - En!. benäget meddelande av kyrk
värden SVEN BECKMAN, Kungsängen. 

2 CAHL FHEDHIK BEHGENCHANTZ, f. 1726, t 1792, son till Anders Berg, adlad Bergencrantz, och 
Katarina Rudbeck i hennes 2:dra gifte (dotter av archiatern Olof R udbeck och hans första fru 
Katarina Göding, som var syster till Brita Göding, s. 182, not 1). - G. 1764 m. ELISABET C1rn1snNA 
VON LINNE, f. 1743, t 1782, dotter av Carl von Linne. Bergencrantz var ägare till Asker, även kal
lat Askertorp (under Lennartsnäs). 
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Fig. 171. Ljushållare av kalksten, medeltida. 
Foto 1951. S. 183. 

Lichthalter aus Kalk- . Candle holder, limestone, 
stein, mittelalterlich. mediaeval. 

skänkta till kyrkan omkr. 1930 av friherre 
Carl Björnstjerna och hans maka. 1700
talet? L 40. 

Ljusplåta r: 1. Av punsad och driven 
mässing. Genombrutet stiliserat blomorna
ment kring kanten och överstycket. 1600
talets senare hälft. H 75. - 2. Tre st. av 
förgylld mässingsplåt med överstycke. Kring 
kanten genombrutet, rikt nat uralistiskt 
blomornament, på fälten profana allegoriska 
figurer. Allt drivet och punsat. 1600-talets 
slut. Ljusarmen på en plåt renoverad. 
H 82. - 3. Ett par, av förgylld mässings
plåt. Drivet och punsat senbarockt orna
ment med blommor kring kanten. Det mus
selformade överstycket på den ena borta, 
senare ersatt med en enkel imitation. 1700
talets början. H 65. 

Ljusstakar av mässing: 1. Med två armar. Mellersta ljuspipan borta. På nedre kan
ten inristat P T J S. 1600-talets början? H 30. - 2. Armstake för 4 ljus med baluster
format skaft (fig. 172). Två armar, vardera med två ljuspipor med mussellika dropp
skålar. Vid skaftets mitt och spets reflexblommor. Å en inskriptionssköld: JOHAN AN

DERSSON OCH BRIGITA GJÖDING (s. 182, not 1). 1600-talets slut. H 62. - 3. Ett par, för 
två ljus. Empire. Antagligen de, som köptes 1833 (RÄK.). H 43. 

Ljusstakar, ett par för två ljus, av försilvrad gulmetall. Pseudorokoko. Köpta 
1856. H 33. 

TEXTILIER Antependier: 1. (Fig. 173) tillverkat av ett profant broderi av obekant användning. 
Materialet är vitt ripssiden, förstärkt med vit lärft, varpå broderiet är utfört i lägg
söm med guldtråd med konturer av en tunn silkessnodd, ursprungligen i färg. Mönstret 
består av horisontala bårder upprepade symmetriskt: i mitten rosetter mellan två små 
romber med hörnknoppar, därefter en rad av dubbelvoluter och ytterst en kombination 
av trianglar, små palmetter och moucher. Allt detta är regelbundet i teckningen och 
ger intryck av att vara gjort direkt efter en förlaga av något slag, snarare ämnad för 
utförande i trä eller metall än i textilt material. Nedanför denna ca 70 cm breda huvud
del fylles ytan av en förgrovad, sannolikt något senare upprepning av centralbården: 
romboiderna äro något större och mellan dem sexbladiga »blommor», kantigt och oregel
bundet tecknade. ederst en noggrant tecknad, konventionell bård av dubbelvoluter. 
Svenskt arbete, 1600-talet. - Antependiet är nedtill och vid sidorna kantat med ett 2 
cm brett, slätt guldband, vars art anger att apteringen av 1600-talsbroderiet t ill ante
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Fig. 172. Ljusstake (nr 2) av mässing, 1600-talets slut. Foto 1955. 


Messingleuchter, Ende des 17. Jhts. Brass candelabra, end of 17th cent. 


pendium sannolikt skett vid 1700-talets mitt. L 350, H 100. Sedan 1948 i SHM (inv.nr 
24357). - 2. Av laxfärgat siden med IHS i mitten. Rödbrunt lärftfoder. L 342, 
H 100. - 3. Av svart sammet. I mitten ett kors i silverbroderi, på nedre kanten 
silverband. Enl. 1Nv. 1851 skänkt av friherre G. F . Åkerhielm.1 

Mässhakar: 1. Av småblommig vit silverbrokad . På framsidan i guldbroderi IHS, 
på baksidan kors av guldbroderi, korsets ändar treklöverformade. Årtalet 1728 nederst 
på ryggsidan. Kant av guldband . Foder: violett siden, nytt. Skänkt 1728 av fröken 
Margareta Magdalena Torstenson.2 H 100 resp . 125. - 2. Av svart sammet. På fram
sidan Jehovah-sol, på baksidan kors med törnekrona, allt i silver. Kantad med silver
band. Köptes 1822 (RÄK.) . 

1 GusTAF FREDRIK ÅKERHIELM af Margaretelund, f. 1776, t 1853, överste m . m. - G. l:o 1807 m. 
HELENA CHARLOTTA AF UGGLAS, f. 1786, t 1828, som ägde A lmarestäkel; hon var syster till Per Gustaf 
af Ugglas (se släkttavlan s. 156). 

2 MARGARETA MAGDALENA ToRSTENSON, f. 1673, t ogift 1747; kammarfröken hos drottning Ulrika 
Eleonora d. y.; hon ägde bl. a. Lennarlsnäs efter fadern greve Anders Torstenson, f. 1641, t 1686. 
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Fig. 173. Antependium (nr 1) av vitt ripssiden, gjord av ett profant broderi. Svenskt arbete, 1600-talet. 
Foto SHM 1947. S. 184. 

Antependium geschnittcn a us einer profanen Stickerei Altar hanging of whitc silk rep with non-ecclesiast ica 
auf weisser Ripsseide; schwcdische Arbcit, 17. Jht. embroidery. Swedish. 17th cent. 

Kalkkläden: 1. (fig. 175) av karmosinröd (på andra sidan beige) atlas. I mitten 
Jehovah-sol, kring kanten stiliserat blommönster, allt i guldbroderi. Kantad med guld
band. På mittfältets hörn: ANNO / 1697/ IAS/ BG, syftande på donatorerna Johan Anders
son och Brita Göding (s. 182, not 1). 55 x 55. Illa medfaret. - 2. Av mörkröd sammet. 
Broderier i guld och flerfärgat silke (IHS i blomkrans). Kantad med guldspets. Gult 
sidenfoder. 1800-talet. 42 x 42. 

Bokdyna av röd sammet. I mitten kors, på kanten törnekvistar, i hörnen rosor 
allt broderat i beigefärgat silke samt något guld. 1800-talet. 47 x 37. 

Tryckt tyg (fig. 174). Lärft med gråsvart tryck. Mönster: snedrutor med varierande 
figurer uti (ränder, korsformiga blommor, stjärnor m. m.). Utfört i mitten av 1800
talet på Lammska tryckeriet i Stockholm.1 175 x 188. 

1 lNGEGERD HENSCHEN, De »ryska» tröjorna, Fataburen 1953, s. 71 ff. 
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F ig. 174. Tryckt t yg, lärft med gråsvart tryck, utfört i mi tten av 1800-talet på 

Lammska tryckeriet, Stockholm. Foto UPPS. U T ST. 1918. 


Bedruckter Sto[f, L einwa nd mit grau  Coarse lin en fabric prin led wi th greyish-black 
sch warzem D ruck a us der Lammschen 'vVerk pa tte rn execu led by t he Lamm printing ho use, 

s latt in Stockholm, i\lilte 19. J hts. Stockho lm, mid- 19 lh cent. 

Duk till bokbräde. Karmosinröd plysch, på kanten bård av guldtråd. E n!. J NV. 1881 
omgjord av ett kalkkläde. 42 x 55. 

H åvar: 1 par av svart sammet med stjärnmönster i guld, palj etter, guldfransar och 
tofs, svarta svarvade skaft. Den ena med årtalet 1836 samt förgylld mässingshylsa, 
d en andra med mässingshylsa och en silverklocka, som skänktes 1942 av kyrkovärden 
Sven Beckman. 

I INV. 1760 upptagas bl. a. följ ande numera försvunna text ili er: »Antependium af 
g rönt Siden med Wapn och Bokstäfwer J.G.A.S. 1639 med 2 rader Gullgaloner nedan
t ill och löst stycke till betäckning med 2 ne rader galoner. 1 st. d0 näst obrukeligt af rosigt 
half(?) Siden med gula, gröna och hwita Silkes frantsar 1687. 1 st. d0 af violet Sammet 
obrukeligt. 1 st. Altar Dyna gl. af Siden med röd bottn och gula blommor. 1 st. d0 

bättre af blommerat sidentyg... 1 st. Kalkduk af hwitt Sidentyg med påsydda gull
blommor och guldspets kring kanterna af fröken Torstensson (s. 185, not 2) ... 1 st. H åf 
af swart Sammet med Silfwer spetsar med Bjällra. 1 st. d0 af Silfwer Moir med Silfwer 

1spetsar och tofs, gifwen af Madame Grubb, med foder t hertill. 1 st. d0 gl af brunt 
1 i\löjligen ELISABETH Göo1NG, f. 1670, t 1707, sys ter till B rita Göding (s. 182, not 1). - G. 1691 m 

.kommissarien i kommerskollegium A:-<DERS GHUBB, f. 1661, t 1713. 
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Sammet. Skaftet afbrutit. 1 st. litet kalk täcke af lärfft med påsydda Silkesblommor af 
Madame Grubb... 1 st. Mässhake af Swart Sammet med korss af Silfwerspetsar 1696 gl. 
och sliten. 1 st. d0 af blått Sammet med brodderat stycke. 1 st. d0 af blommerat Sidentyg 
med blå botten. . . 1 st. Brudpäll utsliten. 1 st. Mäss siorta af Holländskt lärfft, af 
fröken Torstensson (s. 185, not 2) wähl beh... Barnkläder af Rosenrödt sidentyg med 
Silfwerspetsar och ask thertill af Madame Risberg.» 

Följande moderna textilier finnas: Antependier: 1. Av grönt mönstrat linnetyg_ 
med broderade blommor på ömse sidor om ett kors i guld. Signerat: s. w. ucruM 1945. 

- Mässhakar: 1. Av vitt mönstrat siden, gult kors med IHS i korsmitten. På framsidan 
kalk i gult fält. Libraria 1942. - 2. Av grönt linne, kors med uppdragna armar i vitt 
och guld: på ryggsidan IHS. Signerad s. w. LICIUM 1945. - 3. Av violett linne med. 
kors i vitt och över korsarmarna fyra broderade rosor i rött och guld. Signerad: E. P. 
ucruM 1946. - 4. Av tegelrött mönstrat siden, kors i guld inramat av smala guldbårder. 
Libraria 1953. - Kormatta, rya, grå botten, ornament i gult, grönt, rött och blått. 
Sign. MAJA LAUDON . Skänkt påskdagen den 28. 3. 1948 av Syföreningen. 

GRAV Gra vmon umen t över översten Anders Körning (t 1639) och hans familj (s. 156), upp-
MONUM EN T ställt i korets N del. Består av följande i sandsten skulpterade delar: Gravplatta med Kör

nings liggande figur i full rustning (fig. 176-177), plattans L 195, B 56; tre smärre plat
tor med figurer av liggande, minderåriga barn (fig. 178), sammanlagd B 122, H 78; en 
vapenkartusch med Körningska och Mörnerska vapnen (fig. 179), H 52, B 80 samt två 
fragment av hörnpilastrar till en ursprunglig gravtumba (fig. 176), H 40. Även ett sand
stensfragment med profilhuggen kant, numera använt som trappsteg till altarrundeln, kan 
ha tillhört gravtumban. Av dessa delar förvarades tidigare plattorna med barnfigurer i 
sakristian, medan de övriga delarna lågo på kyrkogården, varifrån de under 1800-talet 
fördes till kyrkans materialbod. Den första uppställningen av dessa fragment i korets N 
del genomfördes under restaureringen 1882; från denna tid torde även övermålningen 
med grå oljefärg härstamma. År 1949 sammanställdes monumentets delar enl. förslag' 
av byggnadsrådet R. Hjorth. Den Körningska gravplattan lades på en tumba av sandsten,. 
vilken på framsidan försågs med följande inskrift: HÄR VILAR ÖVERSTEN FÖR NORRLANDS 
REGEMENTE OCH KOMMENDANTEN j I GREIFSVALD VÄLBORNE HERR ANDERS KÖRNING 
TILL ASPVIK OCH EKNÄS I DÖD DEN 18 JANUARI 1639 I OCH HANS HUSTRU VÄLBORNA FRU 
CHRISTINA MÖRNER j DÖD DEN 9 APRIL 1670 /.DELARNA AV GRAVTUMBAN SAMMANSTÄLLDA 
ÅR 1949. På tumbans huvudgavel äro Körningska och Mörnerska vapen inristade. På 
ömse sidor om inskriften inmurades de bevarade hörnpilastrarna från den urspr. tumban, 
vapenkartuschen inmurades ovanför tumban på N väggen. Plattorna med barnfigurer
ligga sedan 1882 i korets NÖ hörn, sålunda ö om gravtumban. 

Gravmonumentet stod orubbat på sin urspr. plats ännu vid 1700-talets mitt, då TILAS 
besökte kyrkan. Han lämnar följande beskrivning av monumentet: »Kiörningska grafven 
är en Tombeau emellan altaret och sacristige väggen hög 2Yi! aln hvarofwan på Des och 
Des frues bilder i lebens grösse äro uthuggne och wid fötterne 3 små bilder af 2 söner och 
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Fig. 175. Kalkduk av karmosinröd atlas med guldbroderi, skänkt 1697. Foto SHM 
1952. s. 186. 

Kelchtuch von karmesinrotem Atlas mit Chalice cloth of crimson satin with gold 

Goldstickerei, gestiftet 1697. embroidery, presentcd 1697. 


1 dotter.1 Wid hufwudet ligger en uthuggen casque. På gafweln af Tombeauen står 
Kiörnings och Mörnerska vapnen uthuggne. I öfrigt ingen inscription, Men på väggen 
hänger des wapen eller Baner med inser .. .»Såsom framgår av beskrivningen, finnas monu
mentets huvuddelar kvar, utom reliefen av Christina Mörner. Monumentet spolierades 
troligen i samband med kyrkorestaureringen år 1776. 

Samtliga fragment äro till tid och stil sammanhörande och utförda i ett maner, som 
daterar dem till 1640-talet. Det förefaller sannolikt, att Körnings änka omedelbart 
efter makens död 1639 beslutat sig för att resa ett gravmonument över honom och för-

Detta är ett misstag av TrLAS; alla barnen äro söner (jfr s. 156). Deras klädsel och frisyr är f. ö. 

identiskt lika. 

i 



190 BRO H Ä R A D 

Fig. 176. Tumba hörande t ill ett gravmonument över översten Anders K örnin g (t 1639) och hans 
fam ilj. Sammanst ällt 1949 av R. Hjor th. Foto 1955 . S. 188. 

Grabtumba von 1639 (neu a urgeba ut 1949). Parts of a sepul chre, 1639. Restora lion 1049. 

denskull t rätt i förbindelse med någon av dåtidens bild- och st enhuggarmästare i Stock
holm. 

E nligt GöRAN AxEL-N ILSSON1 bör K örningska monumentet betraktas som ett lig
gande epitafium över familj en i sin helhet. Normen synes ha varit den, att v id familj e
faderns död samtliga ännu i livet varande familj emedlemmar avbildats på monumentet. 
De tre minderåriga barnfigurerna äro således avsedda att representera Körnings och 
hans hustrus tre ännu levande barn, framst ällda i den ålder, de vid faderns frånfälle 
innehade. Att barnen sedemera samtliga växte upp och nådde mogen ålder är ett fak
tum, som t ydligen icke spelat in vid monumentets komposition. - Om det verkligen 
förhåller sig så, är Körningska monumentet ett unikt exempel på sepulkralkonst i Sverige 
under 1600-talet. I samband med denna fråga bör en detalj på barnfigurerna nämnas: 
det vänstra barnet ligger med slutna ögon, medan de två övriga ha ögonen öppna . Detta 

GÖRAN AxEL- 11LssoN, Dekora tiv stenhuggarkon st i y ngre vasas til, Lund 1950, s. 339 f. 1 
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Fig. 177. Detalj av gravmonumentet fig. 176. Foto 1951. S. 188. 


Von der Dcckplatte d cr Turnba Abb. 176. Detail of monument fig. 176. 


kunde ev. innebära, att vid monumentets tillkomst på 1640-talet ett av de tre barnen 
var dött. Emellertid överensstämmer detta ej med uppgifterna om Anders Körnings fa
milj (s. 156). Frågan om barnfigurernas identifiering måste tills vidare förbli obesvarad. 

Gravsten av grå kalksten i koret framför Körnings tumba. I mitten bomärke; inga 
inskrifter. 165 x 88. 

Begravningsvapen (fig. 180) av svartmålat och förgyllt trä, över Erik Körning 
till Aspvik (s. 156). Inskrift: HANS KONGL. MAIJ:TZ TRO MAN OCH / FORDOM RYTTMÄS
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Fig. 178. Barnfigurer tillhörande Körningska gravmonumentet, fig. 176. Foto 1955. S. 188. 


Kindergestalten dem Grabmonument Abb. 176 zuge Children's figures belonging lo the sepulchre, fig. 176. 

hörig. 

Fig. 179. Vapenkartusch tillhörande Körningska gravmonumentet, fig. 176. Foto 1951. 

vVappcnka rtusch e, dem Grabmonument Abb. P laque with coats-of-arms, b clonging to the 
176 zugehörig. sepukhre fig. 176. 
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Fig. 180. Begravningsvapen över Erik Körning. t 1672. Foto 1951. 
s. 191. 

Tolenwappen 1672. Funeral hatchmcnt, 1672. 

TARE ÖFUER ETT COMPAN I AF DETT SKÅ j NI SKA CAUALERIT DEN EDLE OCH WÄLB: HERRE 

HER ERIK KÖRNI G I HERRE TILL ASPEUICK OCH NÄSBY ÄHR FÖDH A:O 1638 DEN 13 I 
FEBRUARI OCH SALIGH I HERRANOM AFSOMNATT DEN 29 DECEM: j ANNO 1672. Höjd 145. 

Det Körningska gravvalvet i koret, som ommurades 1777, undersöktes 1920 av prof. 
Martin Olsson. I gravkammaren finnas 4 likkistor för följande personer: 1. Anders Kör
ning, t 1639. Av tenn, enkel, med påmålade vapen och dekoration. Kistan var 1920 gan
ska illa medfaren. - 2. Christina Mörner, t 1670 (fig. 182). Av koppar, på locket ett 
kors, på långsidorna äro målade anvapen, möderne på vänstra, fäderne på högra sidan 
numrerade från huvudändan till fotändan. - 3. Erik Körning, t 1672 (fig. 181). Av 
koppar, på kistlocket ett krucifix, på långsidorna anvapen, kartuscher och trofeer, allt 
av förgylld mässing i drivet arbete. - 4. Maria Ribbing, t efter 1674 (fig. 183). Av kop
par, på locket ett krucifix, på långsidorna anvapen, kartuscher och guirlander av förgylld 
mässing i drivet arbete. - Om alla dessa personer se s. 156. 

Oljemålningar på duk : 1. Kristus begråtes (fig. 184). Mörka färger. 1700-talskopia TAVLOR 

efter en italiensk mästare? Dagermått 180 x 143. Guldram. Antagligen identisk med den 
tavla, som 1758 skänktes av handelsmannen i Stockholm Adolf L. Levin och i INV. 1790 

13- 507179 
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Fig. 181. Kistor, t. h. för Christina i\lörner 	(t 1670), t.v. för Erik Körning (t 1672). Foto i\I. Olsson 
1920. s. 193. 

Siirgc, um 1670. Coffins, circa 1670. 

upptages såsom »1 Tafla, med Crucifix och Chti Begravning, nytthad till altartavla.» 
(Uppgiften i rNv. 1881, att tavlan föreställer Kristi förklaring är felaktig och torde bero 
på sammanblandning av motiven på gamla och nya altartavlan). - 2. Kristus på korset 
med sörjande Marior och Johannes (fig. 185). Starka, must iga färger. Omvänd kopia 
efter en.tavla av den flamländske målaren Jacob Jordaens (1593-1678). Originalet finns 
i Teirninckstiftelsen, Antwerpen. Dagermått 145 x 110. Brun ram. Upptages tidigast i · 
INV. 1760. - · Utom dessa tavlor fanns 1790 (INv.) en stor tavla utan ram, framställande 
Nattvarden. Tavlan betecknades såsom förfallen och såldes 1793. 

PORTn;\TT Porträtt, olja på duk: 1. E. 0 . Sandelin-Beinhoff, kh i Stockholms-Näs 1936-49. 
Sign. Uno Lindberg 1949. Dagermått 64 X 53. - 2. Komminister Karl Alexis Östlund, 
f. 1861, t 1944. Sign. Uno Lindberg 1936. Dagermått 64 x 51. 

orvERsE Karl XII:s bibel (1703) i sedvanligt läderband med inpressade ornament, låsbeslag, 
m. m . Väl bibehållen. 

Flat skål av gjutet glas på fot av tenn (fig. 186). I fotens undersida är infälld en Gus
tav III:s 2/3-riksdaler från tiden mellan 1776 och 1780. Själva glaspartiet kan dock vara 
äldre. H 15. Överdelen numera sönderslagen vid ett inbrott i kyrkan. 

MÖBLER Offerkista, järnbeslagen, överdragen med plåt. Tre ytterlås, 1 offerhål i locket. Plant 
lock. Svartmålad. L 90, B 54, H 50. Kanske den kista, som anskaffades efter inbrottet 
1775 (jfr s. 171). 
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Fig. 182. K ista för Christina Mörner (t 1670, jfr fig. 181). Foto M. Olsson 1920. S. 193. 

Sarg 1670, (vgl. Abb. 181). Coffin 1670 (cf. fig. 181). 


Fig. 183. Kista för Maria Ribbing, t efter 1674. Foto M. Olsson 1920. S. 193. 


Sarg, n ach 1674. Coffin, after 1674. 


Stol av ek (fig. 187) med svarvade och skulpterade ben. 1600-talets senare del. Rygg 
rektangulär. Rygg och sits helt klädda med mönstrad sammet, modernt tyg i renässans
mönster. H 102. - Stolar, 3 st., brunmålade, med rektangulär ryggbricka och ben 
med dubbla ramslåar, delvis svarvade. 1700-talet? 

Bockbord i sakristian, av brunmålad furu i stil med de tre stolarna. Skiva på bock- Bo cKBoRo 

ställ med två enkelståndare. 

Klockorna hänga i stapeln (s. 161): Storklockan har på N sidan följande inskrift: KLocKoR 

ÅR 18 80 I I KONUNG OSCAR IIS ÅTTONDE REGERINGSÅR, DÅ I DOCTOR A . N . SUNDBERG 

13*- 50 7 179 
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Fig. 184. Oljemålning (nr 1), 1700-talskopia efter en italiensk mäs tare. Foto 1955. S. 193. 

Gemälde, Kopie des 18 . Jhts.. nach c inem ila- Oil pa inling, 18th ccnlury copy of an Italian 
licnischcn i\leislcr. work. 
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F ig. 185. Oljemålning (nr 2), omvänd kopia efter Jacob Jordaens. Foto 1955. S. 194. 

Gemäldc, seit enverkehrle I<opie nach cincm Oil painling, mirror copy of work b y J acob 
\.Verk von J acob Jordacns. J ordaens. 
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Fig. 186. Skål av gj utet glas, foten av tenn, 1700-talet. Foto 
1951. s. 194. 

Schale aus gegossenem Glas, der Bowl of cast glass, with pewter 
F uss aus Zinn, 18. Jht. Ioot, 17th cent. 

VAR SVEA RIKES ERKEBISKOP, I GREFVE A. L . HAMILTOt L.:\ t ETS HÖFDING SAMT H. E. I 
THORMAN KYRKOHERDE OCH J .WEDBERG COMMINISTER I j VESTRA RYDS OCH NÄS FÖR

SAMLINGAR, BLEF DENNA KLOCKA / PÅ NÄS KYRKAS OCH FÖRSAMLINGS BEKOSTNAD 

OMGJUTEN / 1 STOCKHOLM AF K. G. BERGHOLTZ. På S sidan står: KOM, FRÄLSTA HJORD / 

OCH HÖR DET ORD, I SOM KAN DITT HJERTA NÄRA. I FÖRSAMLENS, FOLK, I DER FRIDENS 

TOLK I FÖRKUNNAR JESU LÄRA. H 101, D 110. 

Före omgjutningen år 1880 var storklockan en inskriptionslös medel tidsklocka, om 
vars utseende intet annat är bekant än att den var »af simpelt arbete» (KLINGSPOR). 

Lillklockan har på s sidan inskrift: TILL GUDZ NAMNS LOF OCH PRIS EN PRYDNING 

FÖR NÄÄS KYRKIA I FÖRSAMBLINGEN TILL FRÖGD ÄR JAG TILL SAMMA GUTEN I AF FROMT 
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Fig. 187. Stol av ek, 1600-talets senare del, tyget mo

dernt. Foto 1951. S. 195. 


Stuhl aus Eichenholz, spätes Oak chair, latter part of 17th 

17. Jht., Bezug modern. cent ., upholstery modern. 

OCH ÄRLIGT FOLK . SOM RÄTTA GUDEN DYRKIA I OCH HALLA KÄRT HANS ORD ÄR TILL 

MIG SAMMAN SKJUTEN I ANSENLIG PENNING HIELP SOM BOKEN SKALL UTHWISA I DER 

DERAS NAMPN OCH SKÄNCK WÄL FI NAS RÄTT UPSKRIFNE j HERR LAURENS WISING1 BÖR 

MAN ocK sA BILLIGT PRIISA /IGENOM HWARS FÖRSORG DE MEDLEN Å (!) INDREFNE /HERR 

OLUF ÖRN2 SOM ' U PASTOR MANDE WARA j HAR MYCKET DRIFWIT p,\ ATT IAG FRAMKOMA 

1 LAURENS WISING tituleras i RXK. för kamrer. 
2 OLAUS ERICI ÖRN, pvgd 1658, kommin. i Sthlms Näs 1659, kh i Västra Ryd 1673. Dog 1719, 91 år 

gammal, sedan han varit präst i 61 år (HERDAMINNE). 
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SKULLE I IA SIELF OCH GIFWIT TIL MEN ICKE WELAT SPARA I AT I MIG BLIFWA MÅST TIUGU 

LIISPUND RICHTIGE FULLE. / N. BETULIUS.1 Runt slagringen: GLORIA IN EXCELSIS DEO 

ME FECIT HOLMIAE GERHARDT MEYER2 ANNO 1705 (=Ära vare Gud i höjden. Mig 
gjorde Gerhard Meyer i Sthlm år 1705) - H 60, D 62. 

SAMMANFATTNING 

I. Tomlös gråstenskyrka med kort, rektangulärt långhus, vars murar finnas kvar i nuv. kyrkans 
två västligare traveer (fig. 151: A), och smalare kor, ovisst om rakslutet eller med absid. Långhuset 
var täckt med platt innertak eller öppen takstol. På S sidan finns bevarad en romansk fönsteröppning 
med tegelomfattning kring inre smygen. - 1200-talets förra hälft. - Inventarier: den äldre dop
funten (fig. 169), triumfkrucifixets kors (fig. 162). 

Il. Koret rives, långhuset förlänges åt Ö, varvid kyrkan får sin nuv. grundplan (fig. 151: B). Till 
byggnaden försågs med någon form av trätak. På korets ö sida ett stort fönster, med masverk av 
huggen kalksten (fig. 154). Den gamla sydportalen ombygges i gotisk form (fig. 155). Framför denna 
bygges ett vapenhus av trä. - 1200-talets slut eller 1300-talets början. - Inventarier: godronnerad 
dopfunt av gotlandskalksten (fig. 170). 

III. Sakristia i N tillhygges med kryssvalv av tegel och ribbor med päronformad genomskärning 
(fig. 151: C). 1300-talets slut eller 1400-talets början. 

IV. Trätaket i kor och långhus ersättes med kryssvalv av tegel med halvstensribbor. Vapenhus av 
sten uppföres, täckt med liknande tegelvalv (fig. 151: D). 1400-talets senare hälft. - Inventarier: 
Triumfkrucifixets figur (fig. 162). 

V. Reparationer och ombyggnader under 1600- och 1700-talen, av vilka den största utfördes 1776 
under ledning av muraråldermannen Erik Roos, Stockholm. Fönstren i S och ö förstoras, nya fönster 
upptagas åt N, liksom ny ingång på V sidan, gamla sydingången igenmuras och vapenhuset blir material 
bod. - Bland inventarier från 1600- och 1700-talen märkas predikstol (fig. 164, 168) av Michael 
Reckner år 1635, med underrede från 1600-talets andra hälft, Körningska gravmonumentet (fig. 176
179) från 1640-talet (nyuppställt 1949) samt altaruppsatsen från 1796 (fig. 161) enligt ritningar av ark. 
Thure Wennberg. - Tavlan målad av C. W. Svedman. 

VI. 1881- 82: hård restaurering under ledning av ark. 0. Erikson. Alla gavlar försågos med trapp
avsatser, taklister med bågfriser utfördes runt alla fasader och ett litet »gotiskt» torn restes på V 
gaveln, allt av högrött tegel (fig. 149). Takets gamla spånbeklädnad ersattes med korrugerad plåt. 
Fönsterkarmar av gjutjärn, korgolv av cement. Öppna bänkar. 

VII. 1920-22 restaurering under ledning av prof. Martin Olsson. Alla störande ingrepp från åren 
1881- 82 avlägsnades, varvid kyrkans yttre fick sitt nuv. utseende (fig. 150). El. värmeledning anlades 
1921. - Vissa inre restaureringsarbeten (sluten bänkinredning) jämte konservering av inventerierna 
(altaruppsat5 och predikstol m. m.) verkställdes först under åren 1945 och 1948. 

VIII. 1952 inreddes vapenhuset till bisättningsrum. 

1 NILS BETULIUS, pvgd 1694, kommin. i Sthlms-Näs 1702, t 1711. 

2 GERHARDT MEYER d. ä., kungl. styckgjutare, verksam i Sthlm 1695- 1710. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
I. Turmlose Feldsteinkirche mit kurzem rechteckigem Langhaus, dessen Mauern noch in den beiden 

westlicheren Jochen der jetzigen Kirche erhalten sind (Abb. 151: A), und einem schmaleren Chor mit 
oder ohne Apsis. Das Langhaus war innen mit einer glatten Decke oder offenem Dachstuhl gedeckt. 
Auf der S-Seite eine romanische Fensteröffnung mit Backsteineinfassung im Innengewände erhalten. -
Erst e Hälfte des 13. Jhts. - Ausstattung: Der alle Taufstein (Abb. 169), das Kreuz des Triumphkruzi
fixes (Abb. 162). 

Il. Der Chor wird abgerissen, das Langhaus nach 0 verlängert (Abb. 151: B), wobei die Kirche 
ihren jetzigen Grundriss erhält. Auf der 0-Seite des Chors ein grosses Fenster mit Masswerk aus Kalk
stein (Abb. 154). Das alle S-Portal wird in gotischer Form umgebaut (Abb. 155); vor ihm ein Waffenhaus 
(Vorhalle) aus Holz gebaut. - Ende des 13. oder Anfang des 14. Jhts. - Ausstattung: Taufe aus Got
länder Kalkstein vom Ende des 13. Jhts mit »Muschelcuppa« (Abb. 170). 

111. Die Sakristei im N mit Kreuzgewölben aus Backstein und Birnstabrippen wird angebaut 
(Abb . 151: C). Ende des 14. oder Anfang des 15. Jhts. 

IV. Die Holzdecke in Chor und L anghaus wird durch Kreuzgewölbe aus Backstein mit Bandrippen 
ersetzt. Ein Waffenhaus aus Stein wird aufgefiihrt (Abb. 151: D), mit einem ähnlichen Backsteingewölbe 
iiberdeckt. Zweite Hälfte des 15. Jhts. - Austattung: Korpus des Triumphkreuzes (Abb. 162). 

V. Reparaturen und Umbauten während des 17. und 18. Jhts, die umfassendste 1776 unter Leitung 
von Polier Eric Roos, Stockholm. Die Fenster im S und 0 werden hierbei vergrössert, weitere nach 
N neu eingebrochen ebenso wie der Eingang auf der W-Seite (Abb. 156). Der alte S-Eingang wird zuge
mauert und das Waffenhaus zur Abstehkammer verwandelt. - Unter den Ausstattungsstiicken des 
17. und 18. Jhts. sind hervorzuheben: die Kanzel (Abb. 164 u. 168) von Michael Reckner 1635 mit Unter
bau von der zweiten Hälfte des 17. Jhts, das Grabdenkmal Körning (Abb . 176- 179) aus den 1640er 
Jahren (Neuaufstellung 1949) und der Altaraufbau von 1796 (Abb . 161) nach einem Entwurf von 
Architekt Thure Wennberg (Abb. 160). - Das Altarbild von C. W. Svedman. 

VI. 1881-82 entstellende Restauration: Alle Giebel werden mit Abtreppungen versehen, Dachge
simse mit Bogenfriesen um den ganzen Bau herumgefiihrt und auf den W-Giebel ein kleiner »gotischen 
Turm aufgesetzt, alles aus hochrotem Fabriksziegel (Abb . 149). Die alten Dachschindeln miissen Well
blech weichen. Fensterrahmen aus Gusseisen, Chorfussboden aus Zement, Beseitigung des alten geschlos
sencn Gestiihls. 

VII. 1920- 22 Wiederherstellung unter Leitung von Prof. Martin Olsson. Alle störenden Eingriffc 
der J ahre 1881- 82 werden beseitigt, wobei das Äussere der Kirche sein jetziges Aussehen erhält (Abb. 
150). Elektroheizung 1921 installiert. - Verschiedene innere Restaurierungsarbeiten (geschlossenes 
Gestiihl) sowie die Konservierung der Ausstattungsstiicke (Altar und Kanzel u . s. w.) konnten erst 
in den Jahren 1945 und 1948 vorgenommen werden. 

VIII . 1952 wird das vVaffenhaus als Totenkammer eingerichtet. 

SUMMARY 
I. Greystone church, no tower, short rectangular nave (parts of the walls still existing in the two 

westernmost bays, fig. 151: A) and small chancel, though it is not known whether this terminated 
with a straight wall or an apse. The church had either a flat ceiling or a roof-truss. On the S. side is a 
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Romanesque window with brickwork around the reveal. Early 13th cent. - Inventory: the earlier font 
(fig. 169), rood cross (fig. 162). 

Il. Chancel pulled down, nave lengthened to E. (fig. 151: B), the church then acquiring its present 
groundplan. A !arge window, with limestone tracery, on the E. side of the chancel (fig. 154). The old 
S. doorway reconstructed in Gothic style (fig. 155), and a timber porch added. End of 13th or be
ginning of 14th cent. - Inventory: scalloped font of Gotland limestone (fig. 170) .. 

111. Vestry built to N. provided with brick cross-vaulting, the ribs having a pear-shaped profile 
(fig. 151: C). End of 14th or beginning of 15th cent. 

IV. Brick cross-vaulting with slender stone ribs put in place of timber ceiling in chancel and nave. 
Stone porch built, and provided with same type of brick vaulting (fig. 151: D). Latter part of 15th cent. 
- Inventory: Rood figure (fig. 162). 

V. Repairs and reconstruction work during 17th and 18th cent., the most thoroughgoing in 1776, 
under the direction of master mason Eric Roos of Stockholm. S. and E. windows enlarged, new windows 
to N. and a new W. entrance (fig. 156), old S. entrance walled-up, and porch converted into storehouse. 
- Amongst 17th and 18th cent. contents are: pulpit (figs. 164, 168) by Michael Reckner, 1635, the 
bottom section being late 17th cent., the Körning sepulchral monument (figs. 176-179) dating from the 
1640's and re-erected 1949; and the altar decorations 1796 (fig. 161), designed by architect Thure 
Wennberg (fig. 160). - Painting executed by C. W. Svedman. 

VI. In 1881-82, drastic restoration work: all gables given a stepped profile, and all the fa((ades 
provided with cornice with bow-shaped pattern; miniature "Gothic" tower erected on W. gable; all this 
work being executed in bright red brick (fig. 149). Old wooden roofing shingles replaced with corrugated 
iron. Cast-iron window frames, cement floor in chancel. Open pews. 

VII. 1920-22, restorations under direction of Prof. Martin Olsson. The offensive "restorations" of 
1881-82 were eliminated and the exterior acquired its present appearance (fig. 150). Electric heating 
installed 1921. Certain interior restoration work (closed pews) and conservations (altar decorations, 
pulpit, etc.) carried out 1945 and 1948. 

VIII. Porch furnished to serve as mortuary. 
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SKÅNE. (38) Band I, h. 1. Kävlinge kyrkor i Harjagers härad. Pris 2: 50. 
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