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SVERIGES KYRKOR 
föreligger i följande delar 1956: 

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

(8) Band II, h. 1. Häverö och Väddö skeppslag. Pris 4: 40. 
(50) Band II, h. 2. Bro och V ä/ö skeppslag. Pris 8 kr. 
(58) Band ll, h. 3. Fröluna och Länna skeppslag. Pris 12 kr. 
(74) Band II, h. 4. Frösdkers härad, norra delen. Pris 28 kr. 
(75) 	Band II, h. 5. Frösdkers härad, södra delen jämte 


Register till band II. Pris 32 kr. 

(12) Band III, h. 1. Ldnghundra htlrad, norra delen . Pris 15 kr. 
(67) Band III, h. 2. Ldnghundra härad, södra delen. Pris 12 kr. 
(69) Band III, h. 3. Närdinghundra härad, västra delen. Pris 20 kr. 
(70) Band III, h. 4. Närdinghundra härad, östra delen. Med register till Bd III. Pris 20 kr. 
(l) Band IV, h. 1. Erlinghundra hlirad. Pris 4: 50. 

(11) Band IV, h . 2. Semingliundra hlirad. Med register till Bd IV. Pris 17 kr. 
(71) Band V, h. 1. Vallentuna härad, östra delen. Pris 15 kr. 
(72) Band V, h. 2. Vallenluna härad, västra delen. Pris 15 kr. 
(78) Band V, h. 3. Sjuhundra härad, sydvästra delen. Pris 18 kr. 
(73) Band VI, h. 1. Färentuna härad, västra delen. Pris 26 kr. 
(77) Band VI, h. 2. Pärenluna härad, mellersta delen (under tryckning). 
(79) Band VI, h. 3. Pärenluna härad, östra delen (under tryckning). 
(76) Band VII, h . 1. Bro härad. Pris 26 kr. 

GOTLAND. (3) Band I, h. 1. Lummelunda ting (utom Tingstäde). Pris 4 kr. 
(21) Band l, h. 2. Lumme/unda ting (Tingstäde). Pris 5: 50. 
(31) Band l, h . 3. Bro ting. Pris 12 kr. 
(33) Band I, h . 4. Endre ting. Pris 12 kr. 
(35) Band I, h. 5. Dede ting. Med register till Bd I. Pris 10 kr. 
(42) Band II. Rute selling. Med register till Bd II. Pris 16 kr. 
(54) Band III. Hejde selling. Med register till Bd 111. Pris 26 kr. 
(61) Band IV, h. 1. Lina ting. Pris 12 kr. 
(66) Band IV, h. 2. Hal/a ting, norra delen. Pris 18 kr. 
(68) Band IV, h. 3. Ha/la ting, södra delen. Pris 20 kr. 

VÄSTERGÖTLAND. (2) Band l, h. 1. /(d/lands hlirad, norra delen. Pris 5: 40. 
(4) Band l, h . 2. K d/lands hlirad, sydöstra delen. Pris 4:50. 

(15) Band I, h. 3. Kdllands htlrad, sydvästra delen. I. Pris 10 kr. 
(16) Band l, h. 4. ](d/lands hlirad, sydvästra delen. II. Med register till Bd I. 

Pris 10 kr. 
STOCKHOLM.(l7) Band l, h. 1. Slorkyrkan. 1. Församlingshistoria. Pris 11 kr. 

(24) Band I, h. 2. Storkyrkan. 2. Byggnadshistoria. Pris 15 kr. 
(25) 	Band l, h. 3. Slorkyrkan. 3. Inredning och inventarier. Med register till Bd I. 

Pris 20 kr. 
(28) Band Il, h. 1. Riddarholmskyrkan. 1. Byggnadshistoria. Pris 20 kr. 
(45) Band II, h. 2. Riddarholmskyrkan. 2. Fast inredning, inventarier och gravminnen. 

Med register till Bd Il. Pris 38 kr. 

15) Band III, h. 1. Kungsholms kyrka. Pris 4:50. 


(10) Band III, h. 2. Hedvig Eleonora kyrka. Med register till Bd III. Pris 14 kr. 
(26) Band IV, h. 1. Jakobs kyrka. 1. Församlingshistoria. Pris 13 kr. 
(32) Band IV, h. 2. Jakobs kyrka. 2. Konsthistoria. Pris 13 kr. 
(40) 	Band IV, h. 3. Johannes kapell och kyrka. S :t Stefans kapell. Med register till 

Bd IV. Pris 10 kr. 
(20) Band V, h. 1. Adolf Fredriks kyrka. Pris 12: 50. 
(55) Band V, h. 2. Gustav Vasa kyrka. Pris 5: 50. 
(60) Band V, h. 3. 	Malleus kyrka. Pris 4 kr. 
(23) Band VI, h. l. Klara kyrka. 1. Församlingshistoria. Pris 12 kr. 
(27) Band VI, h. 2. Klara kyrka. 2. Konsthistoria. Med reg. till Bd VI. Pris 12 kr. 
(41) Band VII, h. 1. Maria Magdalena kyrka. Pris 12 kr. 
(56) Band VII, h. 2. J(alarina kyrka. Pris 16 kr. 
(49) Band VIII, h. 1. Bromma kyrka och Väslerledskyrkan. Pris 6 kr. 
(53) 	Band IX, h . 1. Skeppsholmskyrkan. Pris 10 kr. 

(Forts. å omslagels 3:e sida) 
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FÖRORD 

Beskrivningarna av kyrkorna i Sj uh undra härad hava av praktiska skäl uppdelats 
på två häften, varav det första nu framlägges omfattande kyrkorna i Rö och Rimbo. 
Det andra häftet, behandlande Fasterna och Skederids kyrkor, beräknas utkomma 
nästa år. 

Förarbeten till kyrkabeskrivningarna i Sjuhundra härad utfördes redan omkring 1920. 
Under 1919 utförde den unge norske arkitekten F . FAUCHALD NARUM uppmätningsrit
ningar, och dåvarande fil. lic. GEimA BoETHIUS gjorde vissa undersökningar i kyrkorna. 
På grund av de ekonomiska svårigheter, med vilka SVERIGES KYRKOR under den 
följande tiden hade att kämpa, kunde dessa arbeten ej fullföljas, utan lades åt sidan. 
Först 1952 kunde de återupptagas, då fil. lic. INGEBORG Wn.cKE-LINDQVIST åtog sig att 
utföra hela arbetet för beskrivningen av sjuhundra härads kyrkor. Efter en första re
kognoscering 1952 utfördes huvudarbetet för föreliggande häfte åren 1953- 55. Under 
1954 kompletterades uppmätningarna av ingenjören JoHN SöDERBERG. Fotografe
ringarna utfördes av fotografen NILs LAGERGREN 1954- 56. 

Utgivarna framföra härmed uttryck för sin tacksamhet till samtliga ovannämnda 
medarbetare, men önska alldeles särskilt framhålla den förpliktelse i vilken de stå till 
fru INGEBORG WILCKE-LINDQVIST på grund av hennes osvikliga och trogna intresse 
för SVERIGEs KYRKORS arbeten, i vilka hon deltagit i snart fyra decennier. 

Vid slutredigeringen av föreliggande beskrivningar har författaren och redaktionen 
haft förmånen av värdefullt bistånd i olika former från ett flertal specialsakkunniga. 

Sålunda har professor BENGT HILDEBRAND och P ERSONHISTORISKA INSTITUTET 
granskat personhistoriska uppgifter, civilingenjören ALB. LöFGREN lämnat upplys
ningar om tennföremål, fil. kand. fru KERSTI HoLMQVIsT givit råd om silversaker och 
fil. dr ANNA MAJA N YLEN och fru GuNNEL HAzELIUs-BERG om brudsmyckena från Rö. 
Chefen för Armemuseum, fil. dr H. SEITZ, har undersökt bardisanskaftet från Rimbo 
och ringkragen från Rö . Kapten SAM SvENssoN har utfört beskrivningen av votivskeppet 
i Rimbo. Värdefulla personhistoriska upplysningar och tydningar hava lämnats av 
statsarkeologen CARL-AxEL NoRDMAN (Helsingfors) samt av fil. doktorerna HANs 
GILLINGSTAM och SIGURD WALLIN. Beträffande tydningen av latinska inskrifter har god 
hjälp lämnats av förste bibliotekarien INGRID 0DELSTIERNA (Uppsala). 

Råd och upplysningar rörande de kyrkliga föremålen hava som vanligt lämnats av 
tjänstemännen vid statens Historiska Museum särskilt av fil. dr AGNES GEIJER, docen
ten MoNICA RYDBECK och fil. drARoN ANDERSSON. Assistenten lwAR ANDERsON har 



lämnat anvisningar för rekonstruktion av korskranket i Rimbo. Rörande vissa olje
målningar har professor GnEGOR PAuLsSON (Uppsala) rådfrågats ävensom fil. lic. BENGT 
DAHLBÄCK vid Nationalmuseum. 

Utgivarna bringa alla dessa värdefulla hjälpare i arbetet sitt uppriktiga tack för deras 
viktiga insatser, genom vilka många svåra eller tvivelaktiga frågor vunnit sin lösning. 

Till församlingarnas prästerskap, kantorer och kyrkabetjäning framföres ett tack för 
visat intresse och lämnad hjälp under arbetet i kyrkorna. Särskilt önska vi bringa ett 
vördsamt tack till kyrkoherden A. H. LINDGREN i Rimbo och komminister A. M. RosE
NIDs i Rö ävensom till doktorinnan ANNIE SILVERsTOLPE på Näs i Rö för all den hjälp 
och den gästfrihet, som vi och våra medarbetare fått åtnjuta av dem vid skilda till
fällen. 

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 upp!. 

ALMQUisT, 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.) 

ATA = Antikvariskt-topografiska arkivet i VHAA, Sthlm. 

ATS = Antikvarisk Tidskrift för Sverige, utg. av VHAA. D. 1--22, Sthlm 1864- 1924. 

BoETHrus, De tegelornerade gråstenskyrkorna = Gerda Boethius, De tegelornerade gråstenskyrkorna i 


norra Svealand. Ak. avh. Sthlm 1921. 
BST = K. Byggnadsstyrelsens arkiv, Sthlm. 
dep. = deponerad, deposition. 

Domkap . = Uppsala domkapitel och dess arkiv. 
ED hand!. = Ecklesiastikdepartementets handlingar i RA . 
.Er.GENSTIERNA = Den introducerade adelns ättartavlor, utg. av G. Elgenstierna, Sthlm 1925- 36. 
exk.-prot. = exkursionsprotokolL 
F. e. 23 = N. R. Brocmans Berättelse om åtskilliga Ålderdoma Lemningar i Anledning af den på 

Kong!. Maj:ts allernådigsta Befallning ... förrättade resa til Helsingland år 1763. 
Fornv. = Fornvännen . Meddelanden från VHAA 1906- . 
HADORPHS •>ANNOTATIONSBOOK>> = Anteckningar av Johan Hadorph, tidigare inbundna i slutet av 

PER. MoN. III, men 1955 uttagna ur denna volym. 
HERDAMINNE = Upsala ärkestifts herdaminne 1- 3. Upsala 1842- 45; 4, 1893. 
HILDEBRAND, Sv. Med. = H. Hildebrand, Sveriges Medeltid, 1- 3, 1879--1903, 4. Register, 1953. 
HILDEBRAND, Ö. Upp!. = H. Hildebrand, Berättelse om en resa i östra Uppland. Ms inlämnat till 

VHAA 1868. 
HoLMBÄCK = L. M. Holmbäck, Klockor och klockringning, Sthlm 1951. 
IHRFORS = E. Ihrfors, Uplanclia sacra, .5 bel 1894- 99. Ms i VHAA. 
INV. = inventarieförteckning. 
KB = K . Biblioteket, Sthlm. 
kh = kyrkoherde. 
Lrk = K. Livrustkammaren, Sthlm. 
LST = K . Lantmäteristyrelsens arkiv, Sthlm. 
L u NDBERG I = Erik Lundberg, Byggnadskonsten i Sverige under medeltiden 1000- 1400. Sthlm 1940. 
LUNDBERG II = Erik Lundberg, Byggnadskonsten i Sverige. Sengotik och renässans 1400- 1650. 

S t h lm 1948. 
LöPGREN = A. Löfgren, Det svenska kanngjutarehantverkets historia. Del1, bd 1- 3, Sthlm 1925-50. 
ms = manuskript. 
NESCHEH 63 = Nescherska samlingen nr 63, ms i K B, numera med signum F. m. 18. 
NoRDIN = Nordinska samlingen, ms i UB. 
PALMSK. SAML. = Palmskiölclska samlingen, Topographica, ms i UB. 
PEHINGSKIÖLD = se PER. MoN. 
P ER. MoN. I-X = J. Peringskiölcl, Monumenta Sueo-gothorum antiqua et recentia 1- X. Ms i KB, 

sign. F.h. 1- 10. 
PROT. = protokoll. 
RA = Riksarkivet, Sthlm. 



RABEN ~ Hans Raben, Träskulptur och snickarkonst i Uppsverige under renässans och barock, 
ak. avh. Sthlm 19:~4. 

RADLOFF ~ F. V. Radloff, Beskrifning öfver norra delen af Stockholms län, 2. Ups. 1805. 

RANSAKN. ~ Ransakningar om Antiqviteterna 1667- 1684. Ms i KB, sign. F. l. 9: 1. 

RIKSREG. ~ Riksregistraturen, ms i RA. 
RÄK. ~ räkenskaper. 
SALvms ~ Lars Salvius, Beskritning öfver Sveriget, T. I, Uppland, Sthlm 1741. 

SD ~ Svenskt diplom atarium 1- 6, 8: 1 (t. o. m. år 1362) och [ny ser.] 1- 4 (åren 1401- 20). Sthlm 
1829- 1953. 

SHM ~ Statens Historiska Museum, Sthlm. 
STF ~ Svenska Turistföreningen. 
stplr, stpld ~ stämplar, stämplad. 
sT.PROT. ~ sockenstämmoprotokoll. 

SvK ~ Sveriges Kyrkor, konsthistoriskt inventarium , utg. av S. Cm·man och J. Roosval 1912- . 


Sv. Med., se HILDEBRAND, Sv. Med. 
Sv. RUNINSKR. 7 ~ Sveriges runinskrifter utg. av VHAA, bd 7, Upplands runinskrifter II , granskade 

och tolkade av E. Wessen och Sven B. F. Jansson, Sthlm 1943-46. 
TEXT.KAT. ~ Utställnin g av l<yrklig textil konst i Sverige under 8 århundraden i Sthlm 1929. Katalog, 

Sthlm 1929. 
THAM ~ Wilh. Tham, Beskrifning öfver Stockholms län , Sthlm 1850. 

UD ~ Uppsala Universitetsbibliotek, Uppsala. 

UFT ~ Upplanels Fornminnesförenings Tidskrift, 1871. 


ULA ~ Landsarkivet i Uppsala. 

UPMARK ~ Gustaf Upmark, Guld- och silversmeder i Sverige 1520-1850, Sthlm 1925. 


UPPLANDs KYRKOR ~ Upplanels kyrkor. Konsthistorisk vägledning [utg. av] Stiftsrådet Uppsala 
ärkestift, I - , Upps. 1945- . 

UPPS. UTST. ~ Utställningen av äldre kyrklig konst i Uppsala 1918. 

UPPS. UTST. KAT. ~ Katalogen till UPPS. UTST. 
VHAA ~ K. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien, Sthlm. 
vis. ~ visitation. 
ÖIÄ ~ överintendents Ämbetet (efter 1918 BST), Sthlm. 
ÖIÄ skr. ~ Skrivelser till ÖIÄ i RA. 

I FÖRENING MED MÅTTUPPGIFTER 

B ~ bredd, D ~ diameter, Dj = djup, H = höjd, L = längd. Sv. f. = svensk fot (29,7 cm). 

Samtliga mått äro, där ej annat angives, i cm. 
Väderstrecken förkortas : N S ö V. 
Silverstämplar tydda en!. UPMARK. 
Tennstämp lar tydda en!. LöFGREN. 
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Fig. 206. Rimbo kyrka, klockstapel och gravkor från V. Foto Aug. Schagerström, innan V ky rk o
gårdsmuren revs och kyrkogården utvidgades. 

Die J{irche von Rimbo, Glockenturm und Grabchor 
von W. Photographiert bevor die W. J{irchhofsmauer 

abgebrochen und der Friedhof erweitert wurden. 

Rimbo church, bell-tower and burial chapel from W. 
Photo prior to demolition of W. churchyard wall and 

widening of churchyard. 

RIMBO l(YRl(A 
UPPLAND, STOCKHOLMS LÄN, SJUHUNDRA HÄRAD 

UPPSALA ÄRKESTIFT, SJUHUNDRA KONTRAKT 
Beskrivningen avslutad i juni 1955 

T R y c K TA KÄLL 0 R: RADLOFF 2 s. 62. - J . c. LINNERHIELM, Bref under senare resor i Sverige, 
Sthlm 1816, s. 147. - Bo:ETmus, De tegelornerade gråstenskyrkorna, s. 50, 140, 154, 174. 

HANDSKR. KÄLLOR o CH AVB.-SAML.: RA: ED handl. 13/11, 31/121903 (ang. restaur.). - KB: 
PER. l\foN. III bl. 84; HADORPHS »ANNOTATIONSBOOK» (tidigare inbunden i PER. MoN. III) , opaginerad ; 
RANSAKN. Is. 149; NESCHER 63 nr 25. - ATA: IHRFORS Il: 2 s. 1523; INV. 1829; p. m . av E . ECKHOFF 
a ng. äldre föremål i kyrkan, odat.; uppm.ritn. (plan och gavlar) av S. CRONSTEDT 1903; •P· m. med 
anledning af företagen besigtning af målningar funna i Rimbo kyrka• av 0. JANSE 1903; •Beskrifning 
på Rimbo knkas interiör år 1903• av kh E. A. LINDGREN, m . fl. h andl. rör. restaurering 1903; 
handl. rör. äldre föremål i SHM; skrivelser rör. runstenar 1915, 1941; snabbinventeringsprotokoll av 
GoTTH. JOHANSSON 1917; ritn. till utvidgning av kyrkogården 1952; foto grafier före o,ch under restau
rering 1903. - EST: Förslag till m ålningsdekoration m . m ., sign. S. CRONSTEDT 1903 (ej utfört), resp. 
ERNST DAHL 1903 (utfört); uppmätn.-ritn . m . m., sign. S. CRONSTEDT 1903; tj.-mem . rör. kyrkogården 
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Fig. 207. Kyrkogårdsplan, 1:2 000. Uppm. 1954. Streckad linje markerar kyrkogårdens utsträckning 
åt S före utvidgning. 

Kirchhofsplan. Gestrichelte Linie bezeichnet den Um Plan of churchyard. Line of short dashes indicates 
fang des J{irchhofs nach S., vor der Erweiterung. extension of churchyard to S. before widening. 

och program för ordn. av en ny del därav av M. \VERNSTEDT 1921, m. fl. hand!. rör. kyrkogården; karta 
över kyrkogårdens utvidgn. och skiss till ordn. av ny del, sign. M. \VERNSTEDT 1921 samt förslagsritn . 
till grindar, uthus m. m. 1922; >>Rimbo kyrkogård. Enligt Rimbo kyrkoråds beslut d. 25/9 1940>>, osign. 
ritning; förslag till förändring av bänkinredning (ej utfört) av RAGNAR HJORTH 1937; m. m. - LST: A 3 
s. 11 (karta från 1640 av SvEN MÅNssoN). - UB: PALMSK. SAML. 275 pag. 1147; 276, pag. 440; NoRDIN 
VOJ. 39 foJ. : 5. UPBÖRDEN 15311 bl. 25. - STOCKHOLMS HÖGSK. KONSTH!ST.!NST.: ExK.PROT. (Upps. uni
vers.konsthist.sem.) 1910- 11, s. 65.1 

K Y R KANs AR K I VAL I E R (i ULA): RÄK. fr. o. m. 1596 (1656 saknas, 1763- 82 finnes endast i 
huvudbok); sT.PROT. 1601- 1657 (spridda), 1691- 99, 1708- 12, 1716 samt fr. o. m. 1744; INv.1647(?) 2 

- 1675; VIS.PROT. 1644- 1700; ANTECKN:.. OM GÅVOR 1634- 55 (L I 2); BÄNKDELN. 1645 O. två Odat. 
fr. 1600-talet (L I 1 O. L I 2) samt 1765 (K I 1); BALKBYGGNADSDELN. 1677 (L I 2), 1749 (K I 1). 

Vm KYRKAN förvaras senare hand!., men' även den s. k. >>Hornska boken>> (N 1), som bl. a. innehål
ler: TNV. fr. O. m. 1678; VIS. PROT. fr. O. m. 1745; ANTECKN. OM GÅVOR 1736- 40, m. fl.; kh E. TEGMANS 

1 Härvid lämnades från Rimbo: 
>>Två klockor ....... .... .. ii sk(ep)p(und) ii lisp(un)d 
Silff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii !öde marc, xii lodt 
penning . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxv marc 
penning för aff(rad) . . . . . . . v mark 
penning . . . . . . . . . . . . . . . . . . iiii mark v öre>> 

2 Ehuru detta INV. står på första sidorna i den 1632 skänkta kyrkboken L I 2 kan det icke vara lika 
gammalt som boken, enär det innehåller senare tillkomna föremål (som icke äro efteråt tillskrivna!), 
bl. a . >>Historia ecclesiastica>> (s . 288, not 4), vilken en!. en i RÄK. införd uppgift givits till kyrkan 1647. 
Detta odaterade INV. är dock med säkerhet äldre än 1655. - Ett fragmentariskt bevarat rNv., nu
mera inbundet i L I 1, härrör från 1600-talets förra del, möjligen från 1602 (jfr RÄK. 1602). 



RIMBO KYRKA 

Fig. 208. Kyrkan med omgivning enligt karta av Sven Månsson 1640 
(LST). Kyrkan, A, schematiskt tecknad utan hänsyn till dess verkliga 

utseende; B utmärker prästgården. 

Karte 1640 gezeichnet, mit der näch
sten Umgebung der Kirche. A, Kirche, 
schema lisch gezeichnet ohne Ri.ick-

sicht auf ihr wahres Aussehcn; B, 
Pfarrhof. 

Map, dated 1640, showing church and 
immediate surroundings. A: church, 
schematically drawn, disregarding ils 

true appearance; B: vicarage. 
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anteckn. 1744-51; prosten TH. TEGMANNS anteckn. 1780- 1810; »Rimbo kyrka sådan hon var före 
restaureringen 1903» och »Kort historia om Rimbo kyrkas restaurering 1903», båda underteckn. av kh 
E. A. Lindgren; balkbyggnadsdeln. 1749; »Antiqviteter . .. i Rimbo sokken i åhr 1685» ( = Ransakn.); 
2 ritn. av runstenar (1741, resp. 1745); avskrift (tro!. från 1797) av inskr. på muren över altartavlan; 
avskr. av pergamentsbrev m . m. 

Av hand!. inkomna till DoMKAP. förvaras de äldre i ULA under signum EV 107: 1-3. Däribland 
märkas flera INV. och vis. PROT.; avskr. av brev från 1474 och 1499 m. fl. rör. kyrkans jordegendom; 
brev från kh E. TEGMAN 1744 m. fl. handl. rör. det igenmurade vapenhuset; anhållan att få behålla 
kollekter 1751; brev från kh C. W. CEDERBERG 1850 ang. byggande av ny orgel och försäljning av vissa 
kyrkans inventarier för att skaffa medel därtill; handl. rör. silverstöld 1855. 

Rim bo kyrka ligger ca 1 Y2 km ö om Rimbo järnvägsstation i närheten av stora landsvägen norrut 
på en plats, där terrängen n ågot höjer sig över den framförliggande slätten. Gamla landsvägen torde 
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SK2ii2 N!NG 

KLOU:ST4Pn 

PI4l.; 

ha gått närmare kyrkan . En skildring från mitten av 1800-taletl 
säger, att Roslagsvägen från Uppsala gick över Rimbokrogs gäst
givargård, •>möter der stockholmsvägen från Rö och utgrenar sig 
något längre i öster, vid kyrkan, åt norr, dels till Fasterna, dels till 
Edsbro•>. Här var alltså ett gammalt vägamot. Tingsstället var av 
ålder beläget i Rimbo. 2 Kyrkan, »ecclesia ringboheredhi» nämnes 
med säkert årtal första gången 1303 (SD nr 1400).3 Kyrkan var in
vigd åt aposteln Andreas (se s. 232 o. 266). 

Förutom godset Ekebyholm ligga fö lj ande i texten nämnda byar 
el. gårdar inom socknen: Bergby (Bärby), Finnby, Malmlund (tidiga re 
ett torp), Säby. 

KYRKOGÅRD OCH KLOCKSTAPEL 

KYRKOGÅRD Den nuvarande kyrkogården utbreder sig framför allt 
åt S och V, beroende på en på 1920-talet företagen utvidg
ning i huvudsak enl. ritning av ark. M. Wernstedt 1922. 
Den nya delen av kyrkogården omges av stenmur utan 

10 o 5 JO/A., bruk. Kyrkogårdens tidigare utsträckning, som är marke
i=~ i--.J~-=--=+: 

rad på fig. 207, var säkerligen densamma, som vid 1749 års 
Fig. 209. Klockstapelns plan besiktning av bogårdsmuren (sT. PROT.). Muren mätte då 
och sektion, 1 : 300. Uppm . 

1954. inalles 386 ~ alnar, vilket nära överensstämmer med kyr
Glockenturm, Bell-tower, kogårdens omkrets före senaste utvidgning. Större delen 
Grundrissund plan a nd 

Schnitt. section. av gamla kyrkogårdens V och S mur revs på l 920-talet. 
Den ännu kvarstående gamla muren i N och Ö innehåller 

(i Ö) obetydliga rester av dåligt bruk och är delvis torvtäckt. I N nybyggdes den år 
1823 >>ifrån och med grundvalen, der sådant tarfvas>> av torparen Anders Persson i Malm
lund (sT. PROT. o. RÄK.). I Ö stammar den sannolikt från mitten av 1700-talet, då lång
variga reparationer av bogårdsmuren ägde rum, varvid på övligt sätt varje gård hade sin 
del av muren att svara för. Den >>kilades och rappades>> då och erhöll nytt tak, liksom 
det gamla spånat och tjärat. 1824 såldes >>en del af taket å kyrkogårdsmuren>> på auktion . 
Hesten av taket togs bort 1840. 

l THAM, S. 226. 
2 J. E . ALMQUisT, Domsagor och häradshövdingar i Stockholms och Uppsala län . Pcrsonhist. tidskr. 

44 (1946): bil. s. 16. 
3 Uppgiften i O. SJöGREN, Sverige, geografisk beskrivning, I, Sthlm 1929, s. 189, att •>Ringbohacredh•> 

skulle nämnas redan 1270 har icke kunnat verifieras (enl. uppgift från Sv. ortnamnsarkivet, Uppsala). 
Däremot är det möjligt, att den ännu bevarade kalk i Söderby-Karl, som enligt inskr. skänkts till 
Söderby kyrka av kyrkoherden i »Ringbohaeredi>> Petrus Elavi, är äldre än 1303. Se C. R. AF UGGLAs, 
Petrus Elavis kalk i Söderby-Karl, UFT XLV: 1 (1935) s. 119. Jfr G. EKsTRÖM, Västerås stifts herda
minne I: 1 (1939) s. 26, där sammanställningen av Petrus Elavi med Västerås-biskopen Petrus (1284- 99) 
avböjes. 
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Fig. 210. Hornska gravkoret, uppfört 1805. Foto i BST. 

Grabkapelle der Familie Horn, 1805 Burial chapel for the Horn family, 
aufgefiihrt. built 1805. 

Nuv. huvudingång går liksom i Rö (s. 304) genom klockstapelns stenfot. Enkla INGÅNGAR 

grindar av smidesjärn, sannolikt desamma för vilka smeden Wattman betalades 1839. 
IN och S finnas små grindförsedda öppningar i muren. - 1640 funnos tre stigluckor, 
belägna i N, S samt i NV hörnet av bogårdsmuren (se fig. 208). Om någon av dessa var 
medeltida är ovisst. 1601 utlämnas korn till dricka åt dem, som skulle »wphugga stijge-
lockom (RÄK.). N och S stigluckorna voro murade och hade spånklädda tak (1848 
tegeltak), medan V stigluckan på 1600-talet var timrad: 1699 beslöts, att den skulle 
repareras med nya syllar och bräder till tak (sT. PROT.) . Vid 1749 års besiktning var 
emellertid V stigluckan »til murar och tak hel ny af herrskapet [på Ekebyholm] up-
bygd samt med nya portar och lås» (sT. PROT.). Med största sannolikhet avses byggandet 
av denna stiglucka och ej dörrarna i kyrkans V ingång, då kh Tegman (s. 315, not 2) 
i sina anteckningar för år 1745 berättar: »Högwälborne herr Grefwen och General
adjutanten Horn (s. 272, not 2) har ock i detta år låtit med sin bekostnad upsättia en 
ny kyrckioport på wästra sidan med 2~ dörar i stället för den gamla nederruttna af 
trä.» Jfr uppgift i vrs. PROT. 1745 om »ny Stegluka uti detta innewarande år upmurad». 
Den »stora» stiglucka, som socknen nödtorftigt reparerade 1748 (RÄK.), torde ha varit 
den S, eftersom »lilla kyrkioportem tydligen låg i N (BALKDELN. 1677). Den V stigluckan 
blev först riven, ty 1825 omtalas, att »stenpelarne vid kyrkans vestra port» snart nog 
behövde ombyggas, vilket skedde samma år i samband med uppförandet av nuv. 
klockstapel. De båda andra stigluckorna funnos kvar ännu 1848, men revos sannolikt 
ej långt därefter. 
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KLocKsTAPEL Klockstapeln (fig. 206, 209) är - såsom också tydligt anges i sT. PROT. 1825 
byggd med stapeln i Rö (s. 305, fig. 274) som förebild, men mindre monumentalt ut
formad än denna. Bottenpartiet, genom vilket man kommer in på kyrkogården, är 
murat av gråsten och sammanbyggt med bogårdsmuren. Hela stapeln, även stenfoten, 
är inklädd med läktpanel och målad i I jusgrått med vita hörn och lister. Den har tre 
ljudöppningar åt varj e väderstreck och krönes av en liten fönsterförsedd lanternin. Taken 
klädda med svartplåt . Stapeln uppfördes 1825 av mjölnaren Sporrong vid Nykvarn i 
Fasterna. 

Klockorna ha säkerligen alltid hängt i stapel. E n sådan omtalas 1613 (RÄK.) och re
parerades sedan flera gånger, spånades och tjärades. 1775 syntes den >>nog swigt a, tå 
bägge klåekorna nyttjades>> (sT. PROT.), men först 1788 kom en reparation till utförande. 
Denna kunde dock 'ej mycket hjälpa den åldriga och bristfälliga stapeln och 1825 beslöt 
man därför att bygga en ny - den nuvarande. 

GRAvKoR På kyrkogården ligger ett gravkor (fig. 210) av putsat tegel på sockel av granit, 
uppfört 1805 av greve Claes Horn1 och hans maka, f. von Hauswolff. Över ingången 
en klassicerande gavelfronton med Hornska och von Hauswolffska vapnen i grå sand
st en samt årtalet MDCCCV. Ingången har lägerhuggen sandstensomfattning (olje
målad). Det flacka pyramidtaket täckes av svartplåt. 

Gravkoret innehåller en sarkofag och två t umbor av kolmårdsmarmor. I den ena 
tumban vila greve Claes Horn och hans maka i andra giftet, Anna Sophia Horn, f. 
Blomstedt. Vid huvudändan Hornska och Blomstedtska vapnen i förgylld brons, vid 
fotändan inskriptionen HÄR HVILA TVENNE MAKAR l SOM AKTNING VÄNSKAP KÄRLEK 
FÖRENAT l SOM EN KORT TID VORO ÅTSKILDA l MEN NU FÖR EVIGT FÖRENADE. - I den 
andra tumban vilar greve Horns maka i första giftet, Brita Maria von Hauswolff. 
Inskr. under namnet: JAG HADE MYCKET BEKYMMER I MITT HJERTA, l MEN DIN TRÖST 
GLADDE MIN SJÄL l DAVIOS PSALT. PSALM 94. V 19:. - I sarkofagen vila greve Horns 
barn i första giftet: en liten son, Gustaf Horn, f. 714 1787, t 12111 samma år, och dottern 
E bba Beata, 2 g. Gyldenstolpe (t 1804, se vidare s. 286, not 2). Under sonens namn står: 
HAN ÄR SNARLIGA FULLKOMMEN WORDEN, TY l HANS SIÄL BEHAGADE GUD I, DERFÖRE 
HA- l STADE HAN MED HONOM IFRÅN DETTA ONDA l LEFWERNET. WISH: BOK. 4 CAP: 
V: 13, 14; under dotterns namn: SI HÄR ÄR JAG OCH DET BARN DU l MIG GIFWIT HADE: 
ESA: 8. c: 18. v:. I gravkoret förvaras en vacker porträttmeda lj o ng i gips, sannolikt 
föreställande den unga grevinnan Gyldenstolpe. 

1 CLAES HoRN AF ÅMINNE, f. 1755, t 1823; generallöj t nant, en av rikets herrar. Ägare till Ekebylwlm. 

G. 1. m. BRITA MARIA V. HAUSWOLFF, f. 1758, T1844 (skild från h enne 1809); 2. m . ANNA SOFIA BLOM

STEDT, f. 1777, t 1858. Jfr S. 299. 

2 E nligt inskr. på sa rkofagen. E LGENSTIERNA uppger förn amnen i omvänd ordning. 



RIMBO KYRKA 

F ig. 211. Ky rkan frå n SY. Fo to 1954. 

Die l{irche von S.\V. Church from S. \ V. 

KYRKOBYGGNADEN 
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Kyrkan är en rektangulär salky rka med sakrist i a i NÖ och vapenhus i SV. PLAK 

Den har icke förändrats till formen sedan byggnaden uppfördes under slutet av medel-
tiden. Även valven tillhöra den urspr. anläggningen. Materia let är vald och kluven MATERIAL 

gråsten av oregelmässigt format. Kyrkan är orappad, men har tidigare, åtminstone 
någon tid, varit rappad och vitlimmad (R;\K. 1750). Uttrycket i ST. PROT. 1750: »Ut an-
uppå kyrckian alt kalkbandet borta )> tyder på att kyrkan varit utvändigt rappad även 
före 1750. Fogarna äro nu kraftigt cementerade, vilket skedde vid en restaurering 
1903. Från vapenhusvinden kan man studera murens utseende utan cement. Den visar 
större och mindre, släta block i grovt bruk och med obetydlig skolning emellan. Den 
mur, som synes härifrån, har aldrig varit avsedd att synas såsom fasadyta - även 

2- 60223 1 
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-i-

PLAN 
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Fig. 212. Plan och längdsnitt mot N, 1 : 300. Uppm. 1954. 

Grundrissund Längsselmitt gegen N. Plan and longitudinal section towards N. 
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Fig. 213. Tvärsnitt mot ö och V, 1:300. Uppm. 1954. 


Querschnitte gcgen O. und W . Side seetians towards E. and '0.'. 
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om vapenhuset ej ligger i förband med långhuset, måste det ha uppförts i det närmaste 
samtidigt med detta. Gavelröstena äro till största delen av tegel i munkförband med 
sågtandskift och vitputsade blinderingar (fig. 215- 218). A v intresse äro särskilt 
Andreaskorsen på V gavelröstet och på vapenhusets gavelröste. De bestyrka riktig
heten av en uppgift i RANSAKNINGAR (1685), att kyrkan var invigd åt aposteln Andreas. 
Dessutom är tegel använt i valv och omfattningar samt i sakristians och vapenhusets 
övre delar. - Sockel saknas, men grunden sticker fram som en hylla i N och V. 

FöNsTER Fönstren i N och S äro stora och stickbågiga; karmar och bågar av trä. Det Ö 

fönstret på N-sidan upphöggs nytt 1746. Det V fönstret i N muren upptogs 1856 och 
samma år sänktes de andra tre fönstren i N och S och erhöllo nuvarande storlek och 
form. De båda S fönstren ligga på ursprunglig plats, men ha upprepade gånger för
storats; så var bl. a. antagligen fallet 1673, då man >>låtit giöra ett fönster i kyrkian widh 
predikestolem, som då stod på S sidan (RÄK.). Det runda fönstret på V gaveln torde 
ha tillkommit samtidigt med portalen där, d. v. s. omkr. 1677 (jfr nedan och s. 238, not 3). 
Det halvrunda glasfönstret i portalens båge tillkom däremot först 1750 (jfr s. 233). 
Nuvarande spröjsverk av bly med katedralglas i såväl detta som det runda fönstret 
härrör från 1903. - I Ö gaveln har funnits ett fönster, som sedan länge är igenmurat, 
men vars yttre omfattning numera är framtagen som en grund nisch, antagligen 1903, i 
varje fall markerades den inre omfattningen detta år genom målning. Den svagt fram
springande solbänken av cement härrör även från 1903. Fönstret är stort och svagt 
spetsbågigt, sannolikt har det behållit sin ursprungliga 1400-talsform. Det torde ha 
igensatts redan 1645, då den nuvarande altartavlan uppsattes. 

ING A.NGAR Kyrkans urspr. ingång var från S genom vapenhuset. Enligt en äldre fotografi i 
ATA (fig. 221 ), jämförd med ark. Cronstedts ritning 1903, hade den mot vapenhuset 
fyrsprångig, orent rundbågig omfattning och mot kyrkan en stickbågig dörrnisch. 
Den är sedan 1903 försatt mot vapenhuset med en rektangulär järnlucka (framför den 
då nya värmeapparaten) och är mot kyrkan senare igensatt med en putsad trävägg, 
så att en rundbågig nisch bildats. Ingångens urspr. form gick därmed förlorad. 

Ingången i V upptogs sannolikt under senare hälften av 1670-talet med anledning av 
att ingången till vapenhuset igenmurades, då detta intogs till bisättningsrum för frih. 
Bengt Horn1 på Ekebyholm och hans maka i andra giftet. Antagligen bekostades den 

1 BENGT HoRN AF AMrN NE, f. 1623, t 1678, friherre , riksråd, president i Svea hovrätt, fältmarskalk 
m. m. Ägde Ekebyholm. G. m. 1. MARGARETA SPARRE, t 1660; 2. INGEBORG BANEH, t 1675; 3. MARGA
HETA BrELKE, t 1727. - Bengt Horn hade haft för avsikt att bygga gravkor för sig och sin familj vid 
Rimbo kyrka, •>hwartil en sammanförd stor myckenhet gråsten, som mästa kyrkogården öfwertäcker, 
är ännu widermälc», säger ett vrs.PHOT. frän 1744. Han jordfästes i Riddarholmskyrkan 1670 och kistan 
fördes sedan till Rimbo kyrka, där hans andra fru, att döma av en uppgift i •>Hornska boken» (N 1), 

redan var bisatt. Gravkorsbygget fullföljdes emellertid icke och makarna Horns kistor fördes seder
mera till ett gravkor vid Gottröra kyrka, som deras måg, riksrådet Axel Baner, lät uppföra 1735. Sc 
SvK Uppland III, s. 125. Bengt Horn var intresserad av kyrkans och socknens angelägenheter, bl. a. 
inrättade han 1677 en »Barnskola•> i Rimbo, som ägde bestånd åtminstone till 1703 (L I 2) . 
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Fig. 214. Kyrkan från SO. Foto 1954. 

Die I<irche von S.O. Church from S.E. 
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av Bengt Horn eller av arvingarna, eftersom inga uppgifter om dess tillkomst finnas i 
kyrkböckerna. En stor uppbrytning har för denna ingång gjorts i V gaveln; den nya 
dörröppningen murades med tegel och ett rundfönster ovanför densamma. Det halv
runda fönster, som fyller dörröppningens båge, är senare tillkommet. Om en stor re
paration av kyrkan 1750- 51 berättas nämligen bl. a. : »Stora kyrckiodörarna afskurna 
och halfrundt fönster öfwer dörarne insatt» (ANTECKN. 1744- 51) . Dubbeldörrarna 
(det yttre dörrparet) ha alltså ursprungligen icke varit tvärt avskurna som nu. De äro 
klädda med i kanten profilerade bräder, lagda i fiskbensmönster och fästa med spikar 
med stora, ävenledes profilerade huvuden; dekorativt järnbeslag (fig. 220), gemensamt 
för nyckelhål och dörring; allt nu övermålat med gråbrun färg . - 1903 anordnades vind
fång på så sätt, att porten flyttades ut ca 1 m, tegelväggen däromkring murades om 
och inre dörrar insattes (ED handl. 13/11 1903). 

Alla yttertak äro sadeltak, sedan 1928 klädda med svart skiffer av litet format YTTERTAK 

(lagd på den förutvarande spånbeklädnaden?). Samtidigt gjordes nya vindskidor på 
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F ig. 21 5. Kyrkans V gavel. Fig. 21 5- 218, foto E. Erici 1937. 

'Vcs lg ieb el der lGrche. ,V. wa ll o[ church. 

långhuset efter förebild av de gamla, som härrörde från 1650 (Ri\. 1c). Flöjlar i Ö och V 
TAKsToLAR med årtalet 1790, vilket år takets spånklädnad lagades. - Tak sto larna (se fig. 213) 

äro tydligen gjorda för valven; antagligen är det de urspr. takstolarna, som ännu göra 
tjänst. 

VALV Kyrkorummet täckes av tre tegelvalv (mått: 26- 27 x? x 7, 5), som vila på smala 
sköldbågar. Valvribbor och sköldbågar utgå från konsolartade ansvällningar i muren. 
Det är tydligt, att valven planerats och inslagits samtidigt med att kyrkan byggdes. 
Gavelröstenas insidor äro råa - de ha aldrig varit synliga nedifrån kyrkan. ö och 
mellersta valven äro rikt utbildade stjärnvalv (fig. 212) med halvstensribbor av nästan 
triangelformad genomskärning. V valvet är åttadelat och har helstensribbor. Detta 
valv undergick 1750 en större reparation. Härom berättar kh E . TEGMAN (s. 315, not 2) 
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Fig. 216. 1-: y rk ans ö gavel. 

Ostgiebel d er J{ irche . E. wall of chmc h. 

i anteckn. 1744- 51: »wästra kyrckiohwalfwet, som lutade til nederfall, är på biälckar 
med jernstänger och hand inunder updragit och richtat, samt rappadt och hwitlimmadt». 
Även Ö valvet var 1755 rämnat. Sedan skadan botats, vitlimmades även denna del 
av kyrkan invändigt. 

I koret avtäcktes 1903 medeltida kalkmålningar (se s. 242). De båda västligare tra
veerna erhöllo samma år en mer sparsam, målad dekoration av samma person, dekora
tionsmålaren E. Dahl, som restaurerade medeltidsmålningarna. Den panel, som kläder 
nedre delen av kyrkorummets väggar, utgöres till stor del av gamla bänkdörrar och 
bänkgavlar (s. 270, fig. 248), som flyttades dit 1903. 

Trägolvet i kyrkan och sakristian härrör från 1903. Sakristian hade även tidigare 
haft trägolv, själva kyrkorummet däremot t egelgolv. Nuv. golv ligger på reglar - i 

INNEH

y ;\ GGAH 

GOLV 
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F ig. 217. Vapenhusets gavel. 
Siidgiebel d er Vorhallc. S. wa ll of porch. 

koret något högre sådana än i långhuset - ovanpå det gamla tegelgolvet. Vapenhusets 
golv är av t egel (nylagt 1903) med en inlagd gravsten (s. 288). 

sAKR1snA Gråstensförbandet i sa kri st ian s nedre del är av samma typ som i långhuset och 
åtminstone dess V mur har en förtagning in i långhusmuren. Sakristians övre del är 
av t egel i munkförband och slutar stumt mot långhusmuren. Det finns dock knappast 
anledning antaga, att någon del av sakristian skulle vara äldre än långhuset (jfr planen 
fig. 212) eller att den skulle ha höjts efter sitt första uppförande. Tegelröstets blinde
ringar (fig. 218) äro av senmedeltida typ. I Ö ett st ort, järngallrat fönster, vidgat först 
1744 »Utan och innan, at få lius i Sacristian» (sT. PROT.) och sedan upprepade gånger. 
Putsramen kring fönstret är från 1903. 1839 försågs fönstret med järnbeslagna luckor. 
Ingången från kyrkan ommurades delvis 1855, då tjuvar brutit sig in i sakristian ge
nom muren Ö om ingången. 200 slaggtegel behövdes för ändamålet och det är lätt att 
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Fig. 218. Sa kristians gavel. 

Nordgiebcl der Sakristei. N. wall or vcstry. 

se var lagningen gjordes - den medeltida målningen är där ersatt med schablonmönster. 
Öppningens ursprungliga, rundbågiga form är dock i huvudsak bevarad. Dörren är 
sedan 1839 plåtbeslagen. En utgång till det fria på V sidan av sakristian upptogs 1903. 
Valvet - ett urspr. kryssvalv med halvstensribbor - vilar direkt på murarna med 
sköldbåge endast mot S. Ett murat arkivrum i SV hörnet tillkom 1903; i SÖ hörnet 
finns ett väggfast träskåp. Troligen 1768 uppmurades en ännu bevarad, men flera gånger 
reparerad öppen spis vid N muren. Ett litet bönealtare av trä vid V muren tillkom 1945. 

Vapenhuset är byggt utan förband med kyrkan, men hör sannolikt till den urspr. vAPENHus 

anläggningen (jfr s. 229) . Förfarandet att först uppföra långhuset och sedan under 
samma byggnadsperiod lägga till vapenhuset t ycks inte ha varit så ovanligt under 
senmedeltiden (jfr SvK Uppland Ill s. 355). Liksom i sakristian är murarnas nedre parti 
av gråsten, medan deras övre del (6- 9 skift) och röstet (fig. 217) är av tegel i munk-
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Fig. 219. Utvändig taldist 
på vapenhuset, 1: 20. 

Uppm. 1954. 

Aussere Dachleiste der Vor
halle. Aufmessung. 

External cornice of pm·ch. 

förband med takfris av formtegel (fig. 219), som också är 
medcltida.1 Portalen är tegelomfattad med tre rätvinkliga 
språng och svagt spetsbågig. Till 1941 låg här en runsten 
(s. 288) som trappsten och grund. Då den borttogs lagades 
portalen med nytt tegel och ny trapplatta göts i betong. 
Dörren från 1745 (RÄK.) är klädd med profilerad panel i fisk
bensmönster, som lagts ovanpå gångjärnsbeslag av 1700-tals
typ. Nyckelskylten, som är mycket skadad, är av senmedel
tida typ. Stocklås. - Vapenhuset täckes av ett ursprungligt 
kryssvalv med halvstensribbor (mått: 25 x? x 7,5); ett tegel 
tvärlagt på varje ribba nära hjässan. Det vilar på sköld
båge mot N - långhusmuren var alltså uppförd, när vapen
huset byggdes och välvdes. I V vilar valvet på en från 
trapphuset i SV hörnet slagen bred båge. I övrigt ha rib
borna sina anfang direkt i muren ca l m över golvet. 
Öppningen mellan kyrka och vapenhus är sedan 1903 igen
satt (se s. 232) och vapenhuset tjänstgör sedan dess som 
förvaringsrum. 

Från omkr. 1677 till 1745 var den yttre dörröppningen på vapenhuset igenmurad.2 

Såsom ovan omtalats (s. 232, not l) bisattes fältmarskalken Bengt Horn tillfälligt i 
vapenhuset i avvaktan på att ett gravkor, vartill material redan samlats, skulle byggas 
färdigt. Därvid igenmurades ingången till vapenhuset och ersattes av en ny ingång 
till kyrkan i V. Förberedelserna för gravkorsbygget avbrötos emellertid och fältmar
skalkens och hans makas kistor bortfördes från Himbo senast 1735. Ä ven andra stånds
personer bisattes i vapenhuset, mest sådana, som avlidit under tillfällig vistelse inom 
socknen. Detta förtröt allmogen, 3 helst ingen avgift lämnades för dessa bisättningar. 
Dessutom voro stora olägenheter förknippade med användandet av den nyupptagna 
V ingången, som då saknade vindfång. Vid den energiske Eric Tegmans (s. 315, not 2) 
tillträde till pastoratet 1744 ingick församlingen med skrivelse till domkapitlet och 
fick tillstånd att, sedan kistorna bortflyttats, åt er öppna vapenhuset, vilket skedde 
1745. I samband härmed reparerades det. Snickaren betalades >>för bägge dörarna samt 
bänkarna i wapenhuseb> (RÄK. 1745). 1750 meddela sT. PROT.: >>Wapenhusröstet, som 
gick öfwer taket, aldeles förlorat, skulle nu nedtagas och jämnas med taket, samt taket 
dragas fram öfwer muren.>> Bland reparationer, som utfördes 1750- 51 (ANTECI<N. 

1 Jfr G. BOETHIUS, De tegelornerade gråstenskyrkorna, fig. 7 b (Västerlövsta). 

2 Brev från kh E. TEGMAN till domkap. 25/6 1744. 

3 Kh TEGMAN anför i ovannämnda brev till domkap. 25/6 1744 följ ande ur protokollet från ärkebislwp 


Baazii visitation 1679: »Erik Mickelson i Finby, som ännu inpå 3die året försurnar både Gudz hel. ord 
och Herrans högwördiga Nattward för kyrckiodörens igienmurning skuld hwad m ed honom wore at 
giöra?•> Ärkebiskopen svarade diplomatiskt: »Töwa til bättre fram.•> 
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1744- 51), nämnes: >>wapenhus röstet är nedtagit, 
jämkat med taklaget och betäckt med spån.>> Att 
röstet helt nedtagits är icke möjligt, ty dess medel
tida ornamentik är bevarad intakt. Däremot torde 
ordalagen i de båda anförda citaten böra tydas så, 
att röstets murverk skjutit upp framför takfallen 
(jfr Vallentuna, fig. 109). 

A v vad ovan sagts om sakristia, vapenhus och DA T EH IX G 

valv framgår, att kyrkan byggts och välvts i ett 
sammanhang. Gavlarnas tegelornering och valvens 
former antyda, att det har skett under 1400-talets 
senare hälft.l Kyrkan invigdes åt aposteln Andreas, 
vars attribut, snedkorset, återfinnes på gavelrös
tena. Socknen är emellertid betydligt äldre än denna 
kyrkobyggnad. En kyrkoherde, >>Petrus rector ec
clesie Ringboheredhi>> (SD nr 1400), nämnes 1303 
och utan tvivel fanns långt dessförinnan en kyrka Beschlag des \,Yest Fittings of \ ,Y, door

portals. way.
här. Därom vittna flera bevarade inventarier av 
hög ålder. Sannolikt var det en träkyrka, eftersom 
inga spår av äldre murar kunnat upptäckas i eller invid den nuvarande. Men det är ju 
också möjligt, att den äldsta kyrkan legat på annan plats inom socknen. 

En reparation av kyrkan 1645 omtalas i ANTECKN. OM GÅVOH 1634- 55: >>Anno 1645 REPARA

TIO N ER Igaff W(älborne) H(err) Clas Ch(ristersson) H(orn)2 ••• och reformeradile kyrkian meclh 
NYARE TID 

clöör, fenster, bänkar, lächte och hwijtlim>>. 
Kyrkans stora bofällighet vid mitten av 1700-talet och de åtgärder, som då vidtogos, 

ha ovan flera gånger berörts. Kh Tegman redogör utförligt för dessa reparationer i sina 
anteckn. 1744- 51. - 1903 ägde elen senaste större restaureringen rum, omfattande 
bl. a. rengöring och fogstrykning av yttermurarna, medeltidsmålningarnas framtagande 
i koret samt jämnande, avfärgning och dekorering av övriga väggar och valv, golvens 
omläggning och slutligen förändrad, delvis helt ny inredning med enhetlig målning i 
brunt, grågrönt och förgyllning. Ledare för detta arbete var ark. Sigge Cronstedt. 

BELYSNINGFullständig elektrisk belysning och uppvärmning erhöll kyrkan 1931. 
UPPVÄRMNING 

1 G. BoETHIUS, a. a. s. 154, preciserar dateringen till 1400-talets sista fjärdedel. 
2 CLAES CHRISTERSSON J-JoRN AF ÅMINNE, f. 1587, t 1651 , ÖVerste för Upplands ryttare , riksråd 

(se även s. 257, not 1). G. m. SIGRID OxEN STIERNA, f. 1590, t 1644. Hon (eller makarnas son Bengt) 

ärvde Ekebyholm efter hennes bror Bengt (se s. 278, not 2). 

Fig. 220. Beslag på V porten, 1 : 4. 

Uppm. 1955. 
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Fig. 221. Vapenhusets inre före restaureringen 1903, då in
gången till kyrkan igensattes. Dörren från en reparation 1745. 

Foto 0 . J a nse. 
Inneres der Vorhalle vor der Re
staurierung 1903 als der Eingang 
der l{irche verinauert wurde. Die 
Ti.ir nach einer Reparation von 

1745. 

InteriOI' of porch before res tora
tions in l 903, when it was 

bricked-up. Door from a reconcli
tioning in 1745. 

Fig. 222 a- b. Interiörer mot ö och V. Foto 1903 och 1954. 
Inncres gegen O. und \V. Jnteriors towards E. and vV. 
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MEDELTIDA KALKMÅLNINGAR 

1903 upptäcktes medeltida kalkmålningar i kyrkans kor. De hade överputsats 
möjligen redan 1645 (s. 239, jfr s. 248, not 1), kanske först 1755 (s. 235). Det framgår 
icke av tillgängliga uppgifter, om några spår efter målningar påträffades på andra håll 
i kyrkan 1903. De två V traveerna nyputsades detta år och erhöllo en modärn deko
ration (se s. 235). Kormålningarna voro mycket skadade, framför allt på väggarna, 
och blevo därför delvis nymålade - i stor utsträckning på ny puts - av restauratorn, 
dekorationsmålaren E. Dahl. Tack vare goda fo tografier, tagna före restaureringen, 
kan man dock rätt väl bedöma, vilka partier Dahl målat på fri hand och i vilka fall 
han kunnat mer eller mindre troget återställa medeltidsmålningarna. Hestameringen 
blev emellertid mycket okänsligt utförd och ger tyvärr en dålig föreställning om de 
urspr. målningarnas konstnärliga halt, men ikonografiskt äro bilderna av intresse, 
särskilt de på N korväggen, där de sju katolska sakramenten framställas. Som komposi
tion kännetecknas målningarna av en mycket utpräglad >>horror vacui>>. Märk särskilt 
de tätt intill varandra placerade bakgrundsschablonerna. Målningarna kunna bl. a. 
på denna grund hänföras till medeltidens sista årtionden - omkr. 1500 eller möjligen 
ett stycke in på 1500-talet. Liksom i Edebomålningarna från omkr. 15141 förekommer 
här en fet akanthusranka, lånad ur Albertus Pietors formförråd, rätt ymnigt vid sidan 
av >>ris>>- eller >mate»-ornamentik. Figurstilen är dock något ålderdomligare i Himbo än i 
Edebo - jfr t. ex. korvalvets änglar i de båda kyrkorna. Bilderna skiljas av hori
sontala och vertikala schablonbårder. Såväl dessa som ornamentiken i övrigt voro att 
döma av gamla fotografier ställvis mycket väl bibehållna vid avtäckandet och be
träffande dem tycks restauratorn ha hållit sig till det som fanns och endast vid behov 
kompletterat upprepningsmönster. Ornamentiken på valvribborna - delvis schablo
nerad - är mycket omväxlande. De breda bårderna under valvanfangen, innehållande 
en stam med avhuggna grenar, omlindad av ett brett band, varunder stora fembladiga 
rosor, ha också ett underlag av tämligen oskadad medeltida målning. Draperiet i röd
brunt och vitt, som nedtill avgränsar målningarna, är däremot till allra största delen 
nymålat. Obetydliga rester av det draperi, som en gång varit målat där, voro dock 
synliga vid restaureringen 1903 och ha sannolikt tjänat till ledning vid nymålningen. 
- Målningarnas nuvarande färg härrör helt och hållet från restaureringen. 

1 K . AsPLUND, Edebo kyrkas målningar (Studier i Upplands kyrkl. konst, Sthlm 1918, s. 136) och 
SvK Uppland II s. 828. 



Fig. 223. Kalkmålningar å korets N vägg och nedre delen av korvalvets N kappa (nr 19 o. 20) 
efter restaurering 1903. S. 246. Foto 1955. 

J(alkmalereien an der N. -Vvand des Chores und am 
unteren Teil der N. Gewölbekappe (Nr. 19- 20) nach 

der Restaurierung von 1903. 

Murals on N . wall of chancel a nd lower part of N. 
section of chancel vaulting (No. 19- 20) alter restora

tions of 1903 . 
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NOR.J211- VAGGEN OST!GA ViGGEN 
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Fig. 224. Schema över kalkmålningarna. 


Öbersicht der Gewölbedarstellungen. Scheme showing distribution of painted vaultings. 


FÖRTECKNING ÖVER MÅLNINGARNA 

VHAA:s föreskrift, att valvmålningarna ej borde retuscheras, utan bibehållas oförändrade, har tyvärr 
ej följts av restauratorn. Uppgifterna här nedan om målningarnas mer eller mindre väl bevarade till 
stånd gälla alltid deras tillstånd vid avtäckningen och stödja sig på de s. 242 omtalade fotografier, 
som togos före restaureringen 1903, av vilka några här äro avbildade (fig. 225- 227). Däremot finnas 
inga skriftliga underrättelser härom. - Samtliga språkband, både de som vila på rester av medeltida 
målning och de helt nymålade, sakna inskrifter. I betraktande av att inskrifter saknas även på de före 
restaureringen tagna fotografierna är det tänkbart, att sådana av någon anledning aldrig kommit att 
ditmålas. 
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N 

26 V 

21 ö 
Fig. 225. Målningar i korvalvet s S hälft (valvschema nr 1- 8, 11- 14, 22- 23, 26), före restaurerin g. 

S. 246. Foto 1903. 

ilialereicn a n d er S. I-lä lfte des Chorgcwölbes (Gc
wölbeschema Nr. 1- 8, 11- 14, 22- 23, 26), v or d er 

Restaurierung . 

Mura ls in S. ha lf of ch a n ccl vaulting (schem e Fig. 224: 
N o. 1- 8, 11- 14, 22- 23, 26), prior to restorations. 

3- 602231 

23 

s 
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KOTIYALVET 

N KOH

Y.~GGE:-1 

Korvalvet. 

l o. 2, 5o. 6. stora stiliserade, profilst älld a blommor. - 3 o. 4, 7 o. 8. ;(ng/ar med språkband (fig. 225): 
insluifter saknades reda n vid avtäckningen , ehuru dessa målningar an nars voro ovanligt väl bibehållna . 
- 9 till16 . A kanlusrankverk. Den medeltida m ålningen tycks i dessa fält ha va rit sy nnerligen väl bibe
hållen. - 17 o. 18, 22 o. 23 . De fyra stora kyrkofäderna, av v ilk a Hieronymus igenkännes på lejonet och 
kardinalshatten, Gregorius på p åvetiaran. Aven dessa målningar voro relativt obetydligt skadade . .,-
19. Bebådelsen. - 20. Marias och Elisabels möte. Båda dessa målningar(19 o. 20, fig. 223, 226), voro ganska 
illa skadade. - 21. Nådastolen. På öm se sidor därom ärkesliflels vapen (med gult kors på blå botten)1 

och ärkebiskop Jakob Ulfssons vapen, örnfoten (gul i rött fält). - 24 o. 25. Omskärelsen och frambärandel i 
lem plel. Så har i varje fall restauratorn uppfattat bilderna. På grund av det skadade tillstånd , i vilket 
dessa bilder vid framtagandet befunna sig, är det svårt att säga n ågot m ed säkerhet h ärom. - 26. Simson 

sönderbryler lejonels käftar och bär Gazas porlar (fig. 225). Ä ven denna valvkappas mMningar v oro sk a 
dade , m en icke mer än att man med lätthet igenkänn er motivet. 

N 	korväggen . · 

Väggen fy lles av en stor lwmposition, I< ristus omgiven av de sju katol ska sa kramenten (fig. 223, 226): 
1. Krislus som smärteman (dock utan pinoredskapen). Från hans bröst utgå blodstrålar t ill de om
givande sakramentsbilclerna. Kristusgestalten va r v id av täckand el t ämligen väl bevarad och blocl
strålarna verifieras av flera spår, likaså återgår det ru tade golvet och den gra natäpple.mön strade bak
grunelen p å originalmålnin gen . - 2. N allvarden, symboliserad av två änglar, bärande emellan sig en 
stor monstrans med en oblat. Bak grun den är även här gran atä pplemönstracl . Denn a bild var vid fram
tagandet nästan fullständigt bevarad, utom monstransens översta del och nedersta partierna av ä ng
larnas dräkter. Aven ansiktenavoro väl bevarade och ä ro vid restaureringen ganska troget återgivna. 
- 3. Dopet. Var före restaureringen nästan helt förstörd. Enelast ett st ycke av dopfuntens fo t och elen 
officierande prä st ens (t. h .) ärm samt några bakgrundsschabloner fanns att se; i övrigt hade medeltids 
p utsen fallit bort och blottat murens gråsten eller var elen övertäckt av gro v puts, härrörande från 
lagningar. ,,~ 4. Prästvigningen. Var före restaureringen förhållandevis väl bevarad, särskilt biskopen 
och de båda' kn äböjande. - 5. Konfirmationen (fig. 223, 226). Aven denna bild var förhållandevis väl 
bevarad. Biskopens tronstol är dock missuppfatta d (antagligen beroend e på elen översmetade sprick a i 
muren, som funnits här), så att det ser ut som om biskopen sutte framför tronen. - 6. Ä ktenskapet. 
En un g m an och en un g kvinna räcka varan dra han elen framför en figur med korkåpa. De omgiva s av 
a ndra figurer, av vilka de flesta voro gansk a väl bevarade vid framtagandet. - 7. Bolen. En gest al t 
i kåpa sitter i en stol. Framför honom knäböjer en un g man med hopknäppta händer . Två änglar stå 
bakom med skydelande framsträckta h änder. Bredvid elen h ögra ä ngeln en ann an ung man, som hän 
v isar på elen knäböjande, men gripes av en djävul. Tyvärr finn es fotografi enelast av elen orestaureracle 
bilelens högra del (se fig. 226), där man ser övre delen av de båda änglarn a och den st ående gossen samt 
djävulens grinande huvud. Det är alltså omöjligt att säga, om restauratorn i andra detaljer r iktigt 
återgivit elen medeltida bilden. Djävulens huvud överskäres av ett konsekralionskors 2 - så även före 
restaureringen - som i sin tur överskäres av elen 1903 utförda målade omramningen !<ring sakristi 
dörren.- 8. Sista smörjelsen. En naken m an sitter i sängen m ed händerna knäppta . På lakanet framför 
honom en oblat. Bakom honom två kvinnor och en m an samt en ä ngel i skyn. Denna bild är praktiskt 
taget helt nymålad 1903. På elen före restaurerin gen tagna fotografien k an man dock skymta rester aY 
de båda kvinnorna och av lakanet med elen därpå ligga nde oblaten. l övrigt var elen m edeltida putsen 
bort a och muren lagad och omputsacl. Det var tydligen här, som tjuvarna bröto sig in i sakristian vid 

1 E n!. TonsTEN LENK (Svenska fla ggan, i STF:s ticln. å rgång 1941 , s. 21 f.) har kyrkvap en ofta 
de svenska färgerna . Jfr Hargs kyrka; se SvK Upplan d II s. 692. 

2 Det är möjligt att detta och ett annat konsekrationskors i koret äro äldre än målnin garna i övrigt. 
Man har a nn ars svårt att förklara överskärningen, men tidsskillnaden kan ej va ra stor. 
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F ig. 226 . Sam ma målninga r som å f ig. 223, i ores taurera t skick. Foto 1903. 

D icsc lbc ~lalc rc i c n wie .\bb. 223 ,·order H.es la u r icru ng. San1c murats as in F ig. 223 prior to restoration s~ 
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sidan av den järnkläelda dörren (se s. 236). - 9. Två fembladiga rosor och mellan dessa ett konsekra
tionskors. Enelast rester av rosorna voro före restaureringen bevarade, medan konsekrationskorset är 
målat på fri hane! som motsvarighet till ett liknande på S väggen. - 10. Uneler en bågställning aposteln 
Filippus med korsstav. Helt nymålad 1903, utom en bit av bågen samt språkbanclet, glorian och 
hjässan . I övrigt var elen medeltida putsen bortfallen. 

ö VÄGGEN Ö korväggen . 

Bakom altartavlan sy nes det på 1600-talet igensatta Ö fönstret (nu med målad omramning från 
1903). Tydligen h ar, då fönstret igensattes, även det altar tavlan omgivande partiet av väggen vitmenats. 

Åtminstone ger fig. 227 intryck av att så skett och det framgår även av uppgifter om en inskrift på 
väggen från 1645 (s. 256). Bilderna närmast altartavlan ha därigenom blivit särskilt svåra att åter
ställa.1 - 1. Krislus med korsgloria mellan två änglar, som h ålla hans mantel. Denna bild var vid 

avtäckningen relativt oskadad. Enelast de nedre partierna hade liclit någon skada, då fönstret bakom 
altartavlan igensattes. - 2 o. 3. Kullig mark med träd och plantor. Målningens medeltida utseende 
återgives här tämligt riktigt. - 4. Kristi födelse (fig. 227). På elen före restaureringen tagna fotografien 

sky mta Maria och Josef uneler ett putsskikt, en ängel synes i vänstra hörnet, likaså Kristusbarnet p å 
marken och stallets gavel. Märk åsens läge i ett självvuxet lmä! Laggtak. Däremot tyckes stallets 

lå ngsida med oxen och åsnan vara tillagd på fri hand. - 5. Konungw·nas tillbedjan. Maria och Kristus
barnet (längst t. v.) tillagda på fri hand, de tre konungarnavoro däremot rätt väl bibehållna vid fram
tagningen. - 6. S. Barbw·a med torn och S. Katarina au Alexandria med hjul och svärd. - 7. S. Lars 
med halster och förmodligen S. Nikolaus (utan mitra!) med guldklimpar eller bullar. 6 o. 7 voro vie! 
avtäckningen mycket skadade. Helgonens attribut verifieras dock av gamla fotografier utom >>bullarna>>, 
som befinna sig inom det redan på 1600-talet överputsade partiet av muren. - 8. S. Birgilla (?) med 

bok och S. Maria Magdalena med salvclosa. Av Birgitta voro vid målningens framtagande blott hän 
derna och boken bevarade. - 9. Kristi dop . Här var elen medeltida målningen relativt väl bevarad. 
10. Tre helt nymålade apostlar. - 11. Petrus med nyckel, Krislus med korsgloria och världsklot, Paulus 
med svärd, samtliga nymålade. Endast Petri nyckel synes ha återstått av den medeltida målningen . 

s vÄGGEN S korväggen . 

Denna vägg synes ha varit svårast skadad. Av elen medeltida målningen var i det närmaste ingen
Ung annat bevarat än rester av figurer i nedersta registret . - 1. Landskap samt två huvuden ovanför 

e n arkad. Huvudet längst t . v., en bit av arkaden samt något av elen kulliga marken var allt som åter
stod av medeltidsmålningen . - 2. Flyklen till Egypten. Helt nymålad . - 3. Skriflband med: MÅLNING
AI\NA RESTAURERADE AF ERNST DAHL ÅR 1903. Detta parti var tydligen helt förstört och överputsat 

i samband med fönsterutvidgning uneler 1600-talet eller senare (se s. 232). - 4. Thomas med spjut, 
A ndreas med snedkors och Barlolomeus med kniv. Mellan de båda sistnämnda ett konsekrationskors 
mellan två fembladiga rosor, motsvarande dem på N väggen (nr 9). Av dessa bilder funnos rester, som 

restauratorn kompletterat. - 5. Konsekrationskors mellan fembladiga rosor, nymålning (jfr föreg.) . 
- 6. Helig kvinna med språkband, otvivelaktigt missuppfattad apostel. Språkbanclet, glorian och 

obetydliga rester av figuren återstoclo, resten är kompletterad. Man kan beräkna, att samtliga tolv 
apostlar varit målade i koret. Antagligen ha de på övligt sätt haft trosbekännelsen fördelad på sina 
språkband.2 

1 Att de rätt utförliga anteckningarna om Rimbo kyrka i HADOHPHS >>ANNOTATIONSBOOK>> icke 
nämna muralmålningarna kan betyda, att hela kyrkan redan på 1600-talet var vitlimmad, ej blott 
partiet kring Ö fönstret (jfr citatet s. 239 ang.' elen av Claes Horn bekostade reparationen). Det hindrar 

icke, att elen medeltid« målningen runt detta fönster kan ha blivit så förstörd vid igenmurningen och 
altartavlans uppsättande, att muren just här m åst lagas och putsas särskilt kraftigt. 

2 Sc B. I. KILSTHÖM, Den apostoliska trosbekännelsen i vår medeltida kyrkokonst, Pornv. 1952, s.129. 
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Fig. 227. K ore ts Ö vägg med målnin ga r före res taurering, väggschema nr 1, 2, 4, 6, 7, 10. över 
a lta ruppsa tsen synes de t igenmu ra de fö nstre t. Fo to 1 !)03. 

0 .-\.Vancl clcs Chores mil 'fa lcreicn vor cler H es tau
ricrung. (Gcwölbesche1na N r. 1, 2, 4 , 6 , 7, 10). D ber 
den .i-\ltaraufba u sieht ma n das zugcrnauertc F e nster. 

E . wall o f c hanccl wilh nntra ls prior to rcs lora li ons 
(No . 1 , 2, tl, 6, 7. 10 in Schc me f'i g. 224). Over lhe al 

la r a rrangcmenls n h lockert -up window. 
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INREDNING OCH LÖSA INVENTARIER 

ALTARE Murat och putsat altare med skiva av trä. På altaret är placerat ett moclärnt kruci
fix (H 83), skänkt 1950. - Det mede lti da a l taret »lätt man i Kyrkone wttrijfua>> 
1597 (RXK.). - I Ö kormuren t . h. om altaret finnes en rektangulär nisch (I-I 38, B 61, 
D j. 43), i vars botten är en skålformig fördjupning, nu cementerad. Ursprungligen 
sannolikt en piscina. 

ALTAnmNo Altarring med enkla fyllningar, brunmålad med förgyllda lister . Den ä ndrades 
och erhöll sin nuvarande form 1903. F örut hade den sträckt sig >>frå n den ena långväggen 
till elen and ra>> och varit »nästan rak». Altarringens form före 1903 framgår av fig. 227 . 
Det något framskjutande mellanpartiet där utgör nu dess framsida. sor .PROT. 1780 
omtalar en föru t påtänkt >my Altaredisk i rundell lika m ed Orchesterl1>) (orgelläktarens 
utsprång?). Presidenten Horn1 lovade bekosta en sådan, men ville förs t se m ågon 
vacker ritning>> och erhålla kostnadsförslag. Det är dock osäkert om ritningen2 följdes, 
när 1787 m y Altaredisk g(j)ordes alt i denna somman>. 3 Denna va r enligt INV. 1834 
målad i pärlfärg med förgyllda lister. 

ALTAR- A ltarupp satsen (fig. 228) utgöres av ett arkitektoni skt utformat ramverk av rikt 
UPPSATS skulpterat och förgyllt trä (a nsikten m. m. polykromerade), vari trenne oljemålningar 

äro infattade. Skänkt till kyrkan 1645 av Claes Christersson Horn (s. 239, not 2). Do
nationen omtalas i korthet i RÄT<. 1645 och i ANTECKN. OM GÅVOR 1634- 55 samt dess
utom i en nedan citerad inskrift å Ö kyrkväggen (s. 256). 

Den ganska höga altaruppsatsen består av tre >>våningar»: nederst ett förkroppat 
wckelparti, som uppbär huvudpartiets av kolonner flankerade bågst ällning m ed ett 
förkroppat entablement; på detta står det översta partiet, som omgives av hermpilastrar 
och krönes av en fronton . Detta arkitektoniska ramverk är rikt prytt m ed ornament
och figurskulptur. 

Framför envar av sockelns förkroppn ingar står bilelen av en .i u disk överstepräst, 
den vänstra bärande ett offerlamm på huvudet, elen högra t re bröd (skådebröden). 
H uvudpartiets kolonner, som äro omlindade med vinlövsrankor, flankeras p å båda 
sidor av höga och smala piedestaler m ed beslagsartad ornamentik, som även finnes p å 
sockeln. På piedestalerna stå fyra polykromerade figurer (fr. v. t. h.) : Birgitta, sörjande 
Maria, helig prinsessa (attribut förlorat), sörjande Johannes. Dessa figurer ha urspr. 
hört till ett medeltida altarskåp i kyrkan (s. 258) och sekundärt placerats på nuv. 

1 GusTAF AooLF HoRN AF ÅMI='INE, f. 1721 , t 1793, greve, president i krigskollegium, iigare till 
Ekebyholm. G. m. ANNA CHRISTI NA Hör.JER, t 1772. Jfr s. 299 . 

2 >>Dessein till gamla altardisken och gamla orgelverket •> fann s ännu 1933 vid kyrkan (viS.PROT.) , 
men förkom tyvärr kort därefter vid fl yttning av arkivalierna. 

3 TH. TEGMANNS anteckn. 1780- 181 O. Tegmann uppger, att den nya altarringen skänktes av pre
siclenten Horn. Den upptages ej i kyrkans n.\K. Att den redan 1793 behövde repareras torde ha berott 
på svampbildning i k01·golvet, vilket omlades såväl 1787 som 1793 (H.\K.). 
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Fig. 228. Altaruppsats, östeuropeiskt arbete frå n börj an av 1600-talet, komple t 
t erad med fyra medeltida h elgon bilder. F ig. 228- 230, foto H. Raben 1931. 

Alta ra ufba u, osteuropä ische Arbeit, Anfa n g 
<l es 17. Jhts., mit vier m ittelalterlichen H eili

genbildern ergänzt. 

Altar arrangernents, East E uropean work. 
ea rly 17th cent., supplcm ented wilh four 

n1ediaeval figures of sa ints. 
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Fig. 229 . Medeltida h elgonbilder å a lta ruppsa tsen fi g. 228 
(Margareta [? J och sörja nd e Johann es). S. 250, 260. 

:\littela llerliche Heilige an elen 
Allara ul'satz Ab li . 228 (hl. Ma r

ga reta [?] uncl trauernder 
J ohannes). 

F igures o l' mecliaeva l saints. 
Pa rt or a ltar a rrangernenls in 
F ig. 228 (SL ~fargaret ['I.I and 

St. John n1ourning). 

platser, varvid de ommålats. Vid kolonnernas fot t ill bed jande kvinnliga geni er och 
ängla huvuden. - Utmed huvudpartiets sidor finnas rikt utskurna »vingar» med rull
verksornamentik, akanthus, änglahuvuden och stora nedhängande fruktknipp en 
(fig. 231). 

Det översta partiet krönes av en Kristusbild med lyftad hand , men utan korsfana. 
I tympanonfältet under honom Gud l' ader i halvfigur med högra armen lyftad och 
med värlclsklotet i elen vänstra handen. Under honom den H elige Andes duva . Där
under, omgivande elen översta oljemålningen, fyra adoranter, varav två ha fo rm av 
herrnpilastrar, två stå på postament. Mellan och bakom dessa t . v. ett alta re, klätt med 
ett draperi, ovanpå vilket ligger en uppslagen bok; t. h. t illbedjande änglar. - F igurer
nas stil är genomgående (med undantag fö r medelt idsbilderna) mycket maniererad . 

I var och en av de tre »våningarna» är en olj emålning infattad. Åtminsto ne de två 
undre äro målade på trä. Den nedersta (i sockeln) framställer Nattvarden. Den meller
sta, Kristus på korset (fig. 232), är en ganska egendomlig allegori sk komposition: vid kor-
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Fig. 230 . Medeltida h elgonbilder å altaruppsatsen fi g. 228 
(Birgitta och sörjande Maria). S. 250, 260. 

:\litte la lterlic he H eilige a m Al
taraufbau Abb. 228 (St . B irgitta 

und trauernde .i\laria). 

F igures of rned iaeva l sa ints. Part 
of a ltar arrange1nents in Fig. 228 
(St.Bridgetand Mary mourning). 
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set s fot Adams dödskall e; en fl yga nde ängel t.v. om Kristus uppsamlar i en guldkalk blo
det ur Kristi sidosår, men blodet rinner över kalkens brädd ; t. v . om korset Petrus, som 
sträcker fram händerna, av vilka den ena håller två stora nycklar; vid P etri fot en starkt 
guldglänsande liten kupolbyggnad, framför vilken en avbruten kolonn är uppställd. 
Kristi blod rinner i sju blodstrålar - de sju katolska sakramenten - frå n kalken ned i 
runda öppningar i kupolen, en av dem letar sig väg till den avbrutna kolonnen, men 
viker där av; ovanför kupolen en strålande sol med andens duva. T. h. om korset Moses 
med lagens tavlor; vid hans fötter arken, varifrån Noak släpper ut en duva; i vattnet 
runt arken drunknande människor - P etrus däremot står på en klippa. I bakgrunden 
träd och en stad. 

Målningen synes vara en allegori över kristendomen och judendomen - det nya och 
det gamla förbund et. Den gyllene kupolbyggnaden symboliserar i så fall den kristna 
kyrkan, som bygger på hälleberget och som förvaltar sakramenten (de sju blodsstrå
larna). H ärtill komm er, att omramningen med Kristi apoteos bäres upp av judiska 
överstepräster. 
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Fig. 231. De talj av alta ruppsat sen fig. 228. S. 252 . Fo to 1955. 

Ausschnitt des Allara ufbaucs Deta il or altar a rrangc1ncnts in 
Abb. 228. Fig. 228. 

Även från sett den lysande kupolbyggnaden äro färgerna skarpt kontrasterande. 
Kristi kropp är likblek . Petrus har blå livkläd nad och skär mantel med svart foder, 
Moses gul mantel med rött foder. 

På entablementets fris ovanför målningen står: sic DEUS DILEXIT MUNDUM (= så 
ä lskade Gud världen). 

Den översta målningen framställer Herdarnas tillbedjan. Den har en annan karaktär 
ä n de båda nedre och det är osäkert, om den ursprungligen tillhört altaruppsatsen. 
I alla händelser har denna vid något tillfälle kompletterats med de fyra medeltida 
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F ig. 232. Altaruppsatsens centralbild: Kristus på korset mellan Petrus och Moses. S. 252. Fo to 1955. 
Mittelbild des Al tara u fsatzes: Christus am Kreuz Centre part o f a ltar decorations: Chris t on the cross 

zwischen P etrus und Moses. be tween Peter a nd Moses . 
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Fi g. 233. Masverkss tycken, a ntagligen frä n sa mma 
alta rskåp so m fig. 234- 235 . S. 259 . Foto 1954. 

:'ilasswerk ss l Ucke, v ielleicht F raaments of t racery prob-

altarskåpsbilderna, kanske redan vid 
uppsättandet i kyrkan eller troligare 
först 1750, då predikstolen flyttades 
och kompletterades med en bild ur sam
ma altarskåp (s. 269). 

I nedre kanten av sockelpartiet s 
nattvardsbild har sekundärt målats två 
öppna kronor och initialerna c H s o 
(= Claes Horn - Sigrid Oxenstierna) . 
E n anteckning i N 1, säkerligen av 
prosten Th. Tegmann (s. 284, not 1), 
omtalar: »Åfvanföre Altaretaflan står på 
muren å ena sidan denna Inscriptio.n1 

In Salvatoris honorem / Ecclesiaeque 
amorem / et Uxoris perpetuam / Fato 
functae memoriam / Hoc erexit monu
mentum / atque reparavit Templum / 
Claudius Christierni Horn / liber Baro 
de Vikhus / å andra sidan / Horniska 
och Oxenstierniska Vapnen och årtalet 
M[D]CXLV» (= Till Frälsarens ära, av 
kärlek till kyrkan och till evärdelig 
åminnelse av sin avlidna maka upprät
t ade Claes Christersson Horn, friherre 
till Viks hus, detta monument samt re
parerade kyrkan 1645). Sigrid Oxen
stierna hade avlidit året förut och be
gravts d. 15 sept. 1644 samt nedsatts 
i Ekebyholmsgraven i Rimbo kyrka . 

Den ovan beskrivna altaruppsatsen 
torde icke vara ett svenskt arbete.2 Dess 

nus dcmsclben Fli'1gela ltar abl Y from t riptych' sa me 
al s Abb. 234- 235. as in Fig. 234- 2cfa närmast e stilfränder äro att finna i Ö 

Tyskland, särskilt i Ostpreussen, där en 
särpräglad bildhuggarkonst utbildats und er 1500- och 1600-talen3 med en rik, ofta helt 
förgylld ornamentik. A vb. i ULBHI CH a.a . ge fl era ex. på frändskap med Rimboupp
satsen. Den senares donator, Claes Christersson Horn, vistades i Preussen såsom en 

1 Sa mm a in skript ion å terges i 1-I ADOR Pll S » A~);OTAT!ONSBOOK » . 
2 Jfr hä rom även RAB E~, s. 117 f. 
3 A. ULB RI C H, Geschichle cl. Riltllrn nerkun st in Ostpreussen , Königsberg 1926-29, 2 bel med 

talrika goda avb . 
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F ig. 234. Krön till förlorat altarskåp (corpus och inre dörrar) med årtalet 1480. S. 259. Foto SHM 
1938. 

Bekrönung eines Flligclalta rs (Mittelteil und Innen- Top of triptych, now vanished, (centre pa rt and inner 
flli geln) mit der Jahreszahl 1480. wings) dated 1480. 

F ig. 235. Krön till yttre dörrar till samma altarskåp som fig. 234. S. 260. Foto SH M 1938. 

Bckrönung der ä usseren F lligeln desselben Altars Top of outside wings of triptych same as in 
a ls Abb. 234. F ig . 234. 

av underbefälhavarna1 vid den där opererande svenska armen krigsåren 1626- 28 och 
torde därunder haft tillfälle att - såsom krigsbyte, genom köp eller direkt beställ-

1 Han var därunder kommendant i P utzig V om Danzig (1626- 27) och blev 1627 överste fö r Upp
lands ryttare, som ingingo i Gustaf II Adolfs operationsarme i Preussen. Se därom i Generalstabens 
verk: SVERIGES KRIG 1611- 1632, II, Sthlm 1936, s. 301, 359, 414. Uppgiften i BRAUNERHIELM, Kungl. 
livregementets till häst historia V:1 (Sthlm o. Upps. 1917) s. 31, att Claes Christersson Horn sk ulle ha del
tagit och utmärkt sig i trettioåriga kriget, t orde bero på ett missförstånd. Den strider mot uppgifter i 

andra delar av samma verk liksom i Generalstabsverket. 
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F ig. 236. Medeltida a ltarskåp sbild (S. 
Lars), nu placerad på predik stolskorgen. 

S. 260, 269, Foto. 1955 . 

?vlittela l tC' rli che H olz
plastik (St. La uren
tius)aus ein en1 F JUgel
n ltar, jetzt am Kan-

zelk orpus . 

~(ediaeYal fi gure Of 
sa inl (Sl. Lnwrence}, 
now µlaced on ros-

Lrum o f pu lpi t. 

ning - förvä rva och på något av de talrika 
trupptransportfartygen till Sverige överföra en 
ostpreussisk altaruppsats för att därmed pryda 
kyrkan i hemsocknen.1 Detta kan visserligen icke 
bevisas, men synes mycket sannolikt. 

Kyrkan har haft ett s. k. kak a lt a r e. 2 173() 
antecknas (N 1) bland andra gåvor av presidenten 
greve Arvid Horn: 3 »Lät sättia rödt kläde på kak
altaret wtan för Hornjska grafweI1». Gamla Horn
ska familj egraven (s. 288) var b.elägen under al
taret, nedgå ngen dit t äckt av en stor sten i koret. 4. 
Kakaltaret torde ha legat framför stenen och även 
framför korskr'anket (om detta se s. 272), tro
ligen på N sidan, elen vanliga platsen för ett sido
altare i lanclskyrkorna . 1691 beslöt s, att kyrko
gå ngshustrurna skulle som i andra församlingar 
intagas »wijclh högkorclöreI1», cl. v. s. i dörren till 
korskranket. De hade därvid t illfä lle att lägga sin 
gåva på kakaltaret. I INV. 1744 upptages ännu 
det röda klädet på »det så kallade kakaltaret». 
lNv. 1749 talar i stället om »röclt kläde omkring 
Horniska grafwe!1>) (sannolikt liggand e på ett 
skrank omkring gravstenen), men har en 1780 
tillskriven anteckning: »graföfwerbyggnaclen borta 

och klädet nyttjas på bä nkar. » »Wid Horniska grafwe!1>) stod också 1749 »en gl. Altar
tafla, förgyld)>. Förmodligen stod elen på kakaltaret . Då predikstolen 1750 flyttades till 
N sidan måste kakaltaret rivas och altartavlan flyttades då bort. 

Denna altartavla var sannolikt id entisk med det m e d eltid a a lt arskåp, som in
till 1645 hade sin plats på högaltaret . l-IADORPH ()>ANNOTATIONSBOOK») antecknar i 
slutet på 1600-talet: )> Gambia Altartaflan är flytt nid på norra vägge!1>), förmodligen 
t ill det ovannämnda kakaltaret. 1780 (INv.) befanns det flyttat ut i vapenhuset och där 

1 Att överlämnan det dröjde än da ti ll 1645 ka n bero p å a tt Claes Horn först ä mn ade altaruppsatsen 
för ett slottskapell på någon av sin a gå rd ar . 

2 Kakaltare = e tt alta re, där barnsängskvinnorn a plägade nedlägga en gåva, ofta bröd eller ost, 
till prästen v id ky rktagningen. Se note r i SvKVgl I s. 94 och Uppi. Il s. 159 . 

3 ARVID BERNHARD H onN AF l( ANC KA S, greve Horn af E kebyholm , elen bekante k anslipresidenten 
och politikern , f. 1664, t 1742. G. m. 3. MARGARETA GYLLENSTIERNA AF FÅGELVIK, t 1740. Arvid Horn 
lät 1736 även göra rnytt alta rp alle fö r communica nternas större beqwämlighet skul» och bekläda även 
denn a p all m ed rött kläde. Res ter av t vå stycken röd vad mal (50 x 220, resp . 40 x 90) finn as i kyrka n. 
Det längre stycket torde ha hört till altarpallen, det kortare till kakaltaret. 

• Se kh E. A. LI NDGRENS »Beskrifnin g på R imb o ky rk as interiör å r 1903» (ATA). 



R IMBO KYRKA 239 

Fig. 237. P redikstolens ljudta k. Överst en profetb ild ur e tt medeltida alta rskåp. S. 260, 269. Foto 
1954. 

Sclrn lldeckel <ler K a nze l. Oben e in P ro phetb ild aus So11ncling board of p ul p it. At top , the figure of a 
e inem mittelalterliche n F lligela ltar. prophe t from a m ediaeva l lriptych . 

blev det ståend e åtminstone t ill 1885. 1892 upptages det ej längre i I N\' . - sannolikt 
var det då sönderfallet och upplagt på vapenhu svinden (sT. PROT. 1903). Spillrorna 
överlämnades 1903 ti ll SHM. 

De i SHM förvarade altarskåpsresterna (mer eller mindre skadade) utgöras av: 

1. Tre kröndelar (fig. 234), den större (L 136) hörande till corpus, de båda mindre 
(L 67) till dörrarna i ett och samma altarskåp. Av ek, med mjukt och plastiskt skurna, 
lilj eformade krabbor och inskr. med minuskler i plattskärning: »hoc op(us) erat per
fect u(m) anno domini m 0 cd 0 lxxx 0 d(omi)no iohan(n)i c(ur)ato in ri(m)boh~red h e» 

(= detta arbete fullbordades år 1480, då herr Johannes var kyrkoherde i Rimbo). 
Inga fä rgspår. Rester av trätappar visa, hur krönet varit intappat i skåpets övre kant. 
H 32. Inv. nr 12145: 16. - Inskriften rubricerar detta skåp såsom ett beställnings
arbete, sannolikt utfört i Sverige. 

2. Två sammanhörande, alldeles lika masverksbitar, hörnstycken från vänster 
(fig. 233). Ha haft kölbågar och dä ri ett slags fiskblåsa samt ovanför kölbågarna fönster-
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masverk. Ek. Rödmålade på baksidan; på framsidan obetydliga rester av kredering 
och blå färg inuti masverket. H 12,5, B 14. lnv.nr 12145: 21 b. 

3. Bland de l 903 överlämnade föremålen finnas ytterligare två delar av ett altar
skåpskrön (fig. 235) med liljeformade krabbor, varav två lösa. Ek, inga färgspår. Rester 
av tappar i underkanten. 1400-talets senare del. L 67, H ca 25 (ingen krabba är in
takt). Inv.nr 12145: 20. Troligen har detta krön tillhört skåpets yttre dörrar. Jfr altar
skåpet i Tensta, som också har olika krön på yttre och inre dörrar. 

4. Slutligen finnes en masverksbit, hörnstycke från höger med ~undbåge och enkelt 
fönstermasverk Det är betydligt tunnare än de båda ovan omtalade hörnstyckena 
och med annan profilering och härrör tydligen från ett annat skåp. H 23,5, B 9. lnv.nr 
12145: 21 a. 

A v de bilder, som ingått i altarskåpet, finnas några bevarade i kyrkan. Fyra av dem 
äro sekundärt placerade på altaruppsatsen, ytterligare två på predikstolen. Bilderna på 
altaruppsaten (fig. 229 o. 230, jfr s. 250) utgöras av (fr. v. t. h.): S. Birgitta, sörjande 
Maria, kvinnligt krönt helgon med bok (Margareta?), sörjande Johannes. Bildernas 
medeltida bernålning döljes nu helt av ny förgyllning, försilvring och polykromering 
(från 1700-talet?, se s. 252, påbättrad 1903). Maria och Johannes äro delar av en kors
fästelsescen, som väl utgjort mittbilden i altarskåpet. H 50 cm. - Av bilderna på 
predikstolen härrör den ena utan tvivel från samma altarskåp som de fyra på altar
uppsatsen. Den är placerad på en undangömd plats på predikstolskorgen och föreställer 
diakonen S. Lars (fig. 236, se s. 269). H 50. Den andra (fig. 237) är använd som krön
figur på predikstolens tak (se s. 269). Det synes vara en sådan profet i halvfigur, som 
brukar förekomma i många altarskåp. Den förefaller emellertid större till formatet 
än S. Lars på korgen. Ä ven predikstolsbilderna äro i sen tid oroförgyllda och över
målade. 

Att samtliga dessa bilder vid något tillfälle tagits ur spolierade medeltida altarskåp 
är utan vidare klart. Det faller sig naturligast att antaga, att detta skett i samband 
med kyrkans allmänna upprustning vid mitten av 1700-talet. Den ursprungliga krön
prydnaden på predikstolstaket kan t. ex. ha skadats, när Ö valvet lagades och vitlim
mades 1755, och profetbilden kan då ha fått ersätta den. 

På vapenhusvinden ligger en p r e d e Il a till ett altarskåp, med rester av kredering, 
som visa, att den varit målad. L 225. 

TRIUMF Triumfkrucifix, krederat och målat (fig. 238).1 Kristusbilden och korsändarnas 
KRUCIFIX små aediculor med evangelistsymboler äro av ek, själva korset av furu. Bildens ansikte 

är ganska fint skuret, men öronen äro stora och platta. Håret är slätt tillbakastruket 
på ömse sidor om en mittbena. Själva gestalten är av en icke ovanlig 1200-talstyp, 
men de separat skurna blodlevrarna måste ha tillkommit vid en senmedeltida repara
tion, kanske när krucifixet under senare hälften av 1400-talet skulle sättas upp i den 

1 Behandlat av C. R. AF UGGLAs i uppsatsen En svensk-finsk skulpturgrupp från 1200-talet (Finskt 
museum 41, 1934, s. 16), vars framställning här till stor del följts. 
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Fig. 238 . Triumfkrucifix, c. 1275, renoverat p å 1400-tale t. Foto 1954. 

Triumphlu-euz, um 1275, erncuert im 15. Jht. Rood, ca 1275, renovated in the 15 th cent. 

4- 602231 
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F ig. 239. Processio ns(?)k rucifix, 1400-talets slut. Foto 
1954. 

Processions(?)-l{ reuz, E nde Processiona l(?) cross, end of 
cl es 15 . Jhts. 15 th cent . 

då nybyggda kyrkan. Färgen ter sig 
relativt väl bevarad, men är icke i all o 
ursprunglig. Dels har vid konservering 
1934(?) sådana partier tonats, där fä rg 
och fö rgyllning hade fallit bort, dels 
tycks redan vid ovannämnda sen
medelticla reparation ommålning aY 
åtminstone vissa partier ha skett. I 
varje fall torde de små stiliserade 
bloclclroppar, som med jämna mellan
rum täcka hela elen likgrå kroppen, 
stamma från samma tid som blod
levrarna. Antagligen har också karna
tionens grå färg samt elen mörka färgen 
på hår och skägg ti llkommit vid detta 
tillfälle, likaså korsstammens ommål
ning. Färger: vitt höftkläcle med fö r
gyllda bårder och blått fod er, mörkt 
hår och skägg, mörkgrön törnekrona 
med järntaggar, gloria i blått och 
gu ld (släta ytor); korsets mittstav är 
mörkgrön, kanterna röda med enkla 
svarta schabloner. Evangelistsymbo
lerna, som till störst a delen äro för
gyllda, sitta i små gavelprydda aed i
culor, hållna i guld och blått. 

P å grund aY aecliculorna på kors
armarna, som annars icke torde förekomma i Sverige, men finnas på två åländska 
krucifix (i Saltvik och Sund), samma nknyter AF UGG LAS triumfkrucifixet i Rimbo 
med sachsisk skulptur från ca 1220- 70. Aediculornas form gör dock, anser han (a. a . 
s. 23), att Rimbokrucifixet ej kan dateras tidigare än »kanske ända upp emot 1275». 
Det är troligen utfört i Sverige eller Finland. Det konserverades 1934(?) och är nu upp
satt på S väggen. En kraftig järnkrok strax över triumfbågens hj ässa visar dess ur
sprungliga plats. Bildens H 136, korsets H 315. 

rnocEss10Ns- Proc ess i o n skru cifi x(?)1 av krederat och målat trä (fig. 239). Övermålades an
KnuciFix( ?) lagligen på 1700-talet. Denna färg synes vara kvar på korset, höftklädet, som är fö r

gyllt m ed rött foder, samt hår och skägg. Däremot har den medeltida färgen på krop
pen framtagits, när krucifixet 1934(?) konserverades . Den är till stor del avfl agad och 

1 Det fö refaller vä l stort för att vara ett processionskrucifix. A andra sid an ä r det fö r litet so m 
triumfkrucifix i elen stora kyrkan 
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på dessa ställen har träet tonats och blodspår nymålats. 
De runda kulor, som pryda korsets ändplattor, ha antag
ligen tillkommit vid konserveringen . Sannolikt funnos spik
hål för evangelistsymboler och dessa ha dolts genom kulor
na. Svenskt arbete från 1400-talets slut. Bildens H ca 75, 
korsets H ca 140. 

Krucifix av ek (fig. 241) med rest er av kredering och 
färg: rött i sidosåret, blått å ländklädets foder. Armarna, 
som varit starkt uppåtriktade, saknas; fötterna äro trasiga; 
korset saknas. Sannolikt rest av ett processionskrucifix. 
Omkr. 1300. H 48. Inkom 1903 till SHM (inv.nr 12145: 5) . 

Huvud e t av ännu en Kristusbild (Smärtoman?). Ek. 
Har varit fastsatt vid kroppen med en tapp. Polykromin så 
gott som fullständigt borta. 1400-talet. H 20. Inkom 1903 
till SHM (inv.nr 12145: 6) . 

Mater dolorosa, träskulptur (fig. 240). Den smala 
långsträckta figuren, vars huvud saknas, är iförd en fin
plisserad klädnad, som solfjädersformigt utbreder sig mel
lan fötterna. Från axlarna hänger en mantel ned nästan 
ända till fötterna. Armarna sammanförda över bröstet, 
tätt tryckta intill kroppen. Troligen är det fråga om el en 
sörjande Maria, vars bild under medeltiden jämte aposteln 
Johannes ofta flankerade triumfkrucifixet. Omkr. 1200. 
H 70. Inkom 1903 till SHM (inv.nr 12145: 1).1 

Madonnabild av ek (fig. 242). Rester av kredering 
och färg i vecken: manteln har varit mönstrad i rött och 
guld, dess foder blått, klädningen gyllne. Kronan, som 
varit lös, saknas. Den förlorade högra handen har hållit 
en spira eller blomstjälk, som stött mot högra knäet, där 
en obetydlig rest av skaftet ännu återstår. Denna Mariabild 
är i detaljerna så lik den bekanta Över-Järnamadonnan, 2 

att den närmast verkar som en kopia av denna; dock är 
Rimbomadonnan mera satt och kraftig till proportionerna, 
veckfallet tyngre och ej så finplisserat, ansiktet bredare 

1 Denna märkliga bild , som jämte rester av a ndra medeltida före
m ål å r 1903 överfördes till SHM, har vid författandet av denna 
ky rkobeskrivning icke kunnat återfinnas. Den var enligt beskrivnin g 

263 

Fig. 240. Rest av trästaty, an
tagligen den sörj a nde Maria ur 
en för län gesedan försvunnen 
kalvariegrupp från omkr. 1200. 

l'"o to SHi\I. 
Hest eincr 1-lol z plastik , wahr

sche inlich dic trauernde Maria aus 
e in er Jä ngs t verschwundenen Cal-

varieng:n1ppe, t1111 1200. 

Fragn1cnt of wooden figurc, prob
ably .l\lary n1ourning fro1n calvary 
group, for long "litnc vanished, ca 

1200. 

i museets inventarium vid överlämnandet »mycket murken och mask stun gen» och ha r förmodligen icke· 
kunnat räddas. Beskrivningen här ovan är gjord efter en fotografi i A TA. 

2 ARoN ANDERSSON, English influence in Norwcgian and Swedish fi gure sculpturc in wood 1220- 70, 
Sthlm 1949 s. 270 f. Över-Järnamadonnan avh. fig. 162. 

KRIST US
HUVU D 

i\! ATER 

DOLOROSA 

l\fADO~NA 
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Fig. 241. Kristusbild till processions(?)krucifix, 
c. 1300. S. 263. Foto 1954 . 

J(orpus um 1300, zum Pro
cessions( ?)-Kreuz a nge

hörend. 

Figure of Chris t, ca 1300, 
from processional(?) 

cross . 
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Fig. 242. Maclonnab il cl, 1200-t a lets mitt. S. 263. Foto 1954. 

Ma donna , :\littc d es 13 . .Jhls. V irgin :\lary, mid-1 3th cent . 
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Fig. 243. S. Maria Magdalena, 1400-ta lets 
förra del eller mitt. Foto 1954. 

l\[aria l\ [agda lenn , ers le ) lury l\[agclalcne. early 
Hälftc oder ~litte dcs or mid-15th cent. 

15. Jhts. 

och ögonen mer vidöppna. Det har därför fram
hållits, att den visserligen tillhör samma riktning 
eller är från samma inhemska verkstad, arbe
tande vid medlet av 1200-talet, som Över-Järna
madonnan, men icke av samma hand. Verk
staden har sannolikt mottagit impulser från Eng
land, ev. via Norge.1 H 92. Inkom till SHM 
1903 (inv. nr 12145: 2). 

S. Andreas med dorsal, båda av ek (fig. 244) . 
Rester av kredering, men inga färgspår. Tydligen 
har ett framspringande sockelparti funnits. Ena 
handen skadad . Omkr. 1470-talet. Bildens H 74, 
dorsalens 109. Inkom. till SHM 1903 (inv.nr 
12145: 4). - Aposteln Andreas var kyrkans 
skyddshelgon. I RANSAKNINGAR2 (1685) berät
tas: »Rimbo kyrckia blef då [nämligen »i Påfwe
dömme»] upbygd Sant: Anders til ähra och kallas 
ännu S. Anders kyrckia hwar af är kommit att 
bönderna man efter man hafwa hållit sine sam
mankomster Andersmessdagen åhrligen här i 
Sochnen, hwilken sammankomst dhe hahva kal
lat kyrckiomässa[,] denna sedh är här i Rimbo 
nu nyligen aflagd, men brukas här om kring i 
åthskillige Sochnar på kyrckians nampns dag. 
Sant Anders bälläte står i kyrckian för sig sielft 
något större än dee andra som äro insatte wtj 
altartaflan» (i I 1 står »i gambla altartaflan») . 

S. Maria Magdalena, rundskulptur av löv
trä (fig. 243) . Båda händ erna avslagna. Den högra 
handen, som håller salvdosan, bevarad lös. Spår 
av kredering och färg . Manteln har varit röd 

1 Se härom a.a. s. 266 f. samt C. H. AF UGGLAS, Stud ier 
svensk medeltidsskulptur, T id sk r. f. konstvetenskap, 

å rg. 4. 1919, s. 96 f. och H. CoRNELL, Den svenska kons
t ens historia l, Sthlm · 1944, s. 73. Jfr även A. ANDERS
SON , England- Norge- Sverige i 1200-talet s plastik, 
Konsthistorisk tidskr. 1955, s. 41, och Mariabilden i 
skulptur 1150- 1450. (Ur Statens histori ska museum s 
samlingar 6, 1956) s. 18. 

RANSAKNIN GAn s. 150. Samma berättelse förekommer nästan ordagrant lika i N 1 (»HOnNSKA 
BOKEN •>), därifrån årtalet 1685 hämtats, och i PALMSK. SAML. nr 275 s. 1147 och nr 276 s. 4.ff). 
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Fig. 244. S. Andreas, 1470-talet. Foto SHJ\l. 

S. Andreas, aus den /Ocr St. Andrews, fro111 lhc 
Jnhren des 15. Jhls. 14/0 's. 

Fig. 245. Rester av S. Göransbild, 1400-talets slut. 
Övre bilden en race, nedre profil. Foto H .Fa ith-E ll 

1926. 
Reste eines St. Georg

B ildes, Ende des 15. Jhts. 
Gesehen von vorn (oben) 
und von der Seite (unten). 

Fragments of a figure of n 
St. George, end o[ 15th 

cent. Top: front view; 
bottom: side view. 

med svarta schabloner, fodrad med blått, kläclningen har möjligen varit förgylld. 
Svenskt arbete från 1400-talets förra del eller mitt. H 100. Inkom till SHM 1903 
(inv.nr 12145: 3). 

Två fragment av en S. Görans bi 1 cl (fig. 245), mycket skadade. Runclskulptur av s. cönA:-: 

lövträ. 1. Överkroppen i bröstharnesk och en bit av bakhuvudet med på axlarna ned-
hängande hår. Armar och unclerkropp ha varit intappade i bålen. H 38. - 2. Vänster 
ben. Kort, veckad livrock och unclerben med benskena. Fotens främre del saknas. H 
41. - Bilden är en av de många, som tillkommit i anslutning till elen stora S. Göran i 



268 SJUHUNDRA HÄRAD 

Stockholms Storkyrka, och härrör från 
1400-talets slut. Inkom till SHM 1903 
(inv.nr 12145: 7). - Denna S. Göransbild 
omtalas 1685 i RANSAKNINGAR s. 151 (jfr 
ovan s. 266, not 2): »Riddar Jörans belläte 
på häst står på kyrckiowalfwe om hwilkens 
lefwerne säyes att han har warit en förnäm 
man eller en förste i Tysklandh wid nampn 
Georgius, som sädan grymmeligen har för
folgdt dhe Christna och dräpit Athanasium 
den gudfruchtige läraren hwilken under 
hans hästfötter ligger wthuggen som en 
clraka, oss til försmädelse och den Romer
ska kyrckian som en Jungfru och lamb 
til ähra». På 1600-talet funnos alltså både 
draken och S. Görans prinsessa med sitt 
traditionella lamm i hehåll. Berättelsen 
fortsätter: »Thenna oguclachtige menniski
ans clagh som infaller cl 23 April blifwer 
firat af många bönder här i ordten i så 
måtto att clhe på hans dag intet så heller 
bruka sin åker, kallandes honom den hellige 

Fig. 246 . I<rön på ljusstavar, 1400-talets slut. Riddar Jöran». Under dubblettskriften i 
Foto 1954. »Hornska boken» har elen protestantiskt 

Hekrönungcn von T. .. e uch- Crowns of cnndlc-holders, 
t erstangen , Ende des 15. end of J:)th cent. 

.Jhts. 

upprörde skribenten tillfogat: »Twij Fahn»! 
A vskrivaren i PALMS1c SAML. (nr 275, s. 
1147, även nr 276, s. 441, i annan form) 

utesluter avsnittet om S. Göran och säger blott: »R icldcr S. Jöran på sin häst står på 
kyrkiohwalfwet, om hwilken der hafwcs en wrång och tokot berättelse.» 

L Ji.;ssTAVAR Ljusstavar. 1. Ett par (fig. 246). Stav av furu, längst ned försedd med en ring som 
stöd för handen. Krön av lövträ, tinnkransen däromkring av ek. Krönet indelat i sex 
fält med färgspår, alternerande vitt, rött och blekblått: rött på de små spetsarna i 
kreneleringen. De krönande änglarna bära ljushållare av lövträ . Även här endast rest er 
av färg: dalmatican har varit förgylld, vingen (blott en sådan, av ek, är bevarad) är 
röd på ena sidan, grön på elen andra. Ur änglabilden:ias ena ärm framsticker i stället 
för hand en genomborrad klyka , som är ledad o::h alltså rörlig. Denna »hand » torde 
ha hållit en liten klocka, som klingat när staven fördes i procession. Ljushållarens 
övre del kompletterad på den ena staven. 1400-talets slut. L 241. Inkom till SHM 1903 
(inv. nr 12145: 8- 9). Konserverade av Alfred Nilson. - 2. Ett par av ek, med 
vridna skaft och kapitälformacle krön. Av det ena krönet återstår endast järn piggen 
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för ljuset. Båda skaften nedtill avbrutna. Nuv. L 182, 
resp. 127. Inkom 1903 till SHM (inv.-nr 12145: 10- 11). 

Sakramentskåp1 av omålad ek (fig. 247) med järn
beslag som varit förtenta. Har innehållit tre rum; bottnen 
mellan de två översta rummen är emellertid nu till 
hälften borta, så att en hylla bildats. 1300-talet. H 217, 
B 61, Dj 56. 

Predikstol (fig. 222), skänkt 1648 av Claes Horn (s. 
239, not 2); donationen omtalas i ANTECKN. OM GÅVOH 

1634-55. Den flyttades 1750 från S sidan av kyrkan 
till den N. Flyttningen omnämnes på flera ställen, bl. a . 
i en ansökan till domkap. 1751 att få innehålla kollek
ter, där det berättas, att man föregående år »flyttade 
och tilbygde» predikstolen. 

Korgen stödes av en fyrsidig, nedåt avsmalnande 
pelare. Utsmyckningen av såväl korg som ljudtak och 
fot kännetecknas framför allt av påklistrade lister och 
klotsar (»diamantkvadran>). Men även beslagsornamentik 
i plattskärning och skulpterade broskornament förekom
ma - de senare endast på takets och korgens lam
brequiner. I fyra av korgens fem fält snidade evan
gelistbilder i hög relief: (från trappan räknat) Johannes, 
Lucas, Marcus och Mattheus. I det femte fältet, närmast 
väggen, är insatt en medeltida altarskåpsfigur, diakonen 
S. Lars (se s. 260) . Detta fält är enklare utstyrt än de 
andra, sålunda saknas skulpterad broskornamentik på 
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Fig. 247. Sakramentskåp, 1300-
talet." Teckning i ATA. 

Sakraments- Sacra mental cup-
schrank , 14 .. Jht. board, 14th cent. 

lambrequinen, som endast är utsågad. Möjligen hade predikstolen före fl yttningen blott 
fyra fält eller var det femte så skymt, att det ej behövde någon utsmyckning. På taket 
uppbära voluter en liten sockel, krönt av en halvfigur med ett språkband framför 
sig - den gör närmast intryck av att stå i en predikstol. F iguren är icke urspr. på 
denna plats. Även denna figur tycks vara en altarskåpsbild (s. 260). Sannolikt har den 
av någon anledning fått ersätta den ursprungliga krönfiguren vid predikstol ens flytt
ning 1750 eller korvalvets lagning några år senare. På takets S sida finns givarnas 
skulpterade vapen (Horn - Oxenstierna) och på ett band målade initialer CH F so 
(= Claes Horn - Fru Sigrid Oxenstierna). Änglahuvudet under främre bokbrädet 
stammar utan tvivel från reparationen 1750, medan »lister å predikstolspulpeten» 
enligt RÄK . tillkommit 1857. »En ny Sol på Predikstoln förgyld, skänkt af prosten 
Tegmann» (s. 284, not 1) omtalas i INV. 1813. Den hade sin plats på vanligt stä lle, 
d. v. s. på väggen mellan taket och korgen. Nu i sakristian. 

1 UPPS. UTST. KAT. nr 862. - A. LINDBLOM , Sveriges konsthistoria I (Sth lm 1944) s. 278. 

SAKRA

lWENTSKÅP 

PREDIKSTOL 
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F ig. 248. Bänkskärm ar frän 1762 (nu använda 
i panelen runt kyrkan), l: 30. Upp m. 1954. 

Gesti.. hlswan gen von 1762 P ew ends, 1762 (now 
(jetzt a ls Wandtäfelung incorporated into pane l
in der l{irche a ufgestellt) . lin g aroun d t he church ). 

Predikstolen har varit förseeld med dörr. Ännu 1903 kvarstod en dörromramning (se 
fig. 226), dock knappast den urspr. A v denna återstod blott krönet, vars baksida man 
ser på bilden. Sannolikt omgjordes dörromramningen 1857, då >>predikstolsdörrens 
skarfning>> betalades. Detta torde innebära, att även trappan då nygjordes (kan även 
ha skett 1903) . 1794 målades predikstolen i pärlfärg med >>åtskilliga förgyllda pryd
naden> (INv. 1834) och 1876 i blågrått med förgylln ing. Sedan 1903 är den brunmålad 
med förgyllda, försilvrade och ett fåtal polykroma detaljer. 

Predikstolen tillhör närmast en grupp, som är representerad både i Uppland och 
Södermanland och som synes utgå från den holländska klassicismen.1 Jfr särskilt 
predikstolen i Sköldinge, där övergången mellan korgen och den bärande pelaren är 
gestaltad på samma, annars rätt ovanliga sätt som å Himbo kyrkas predikstol. Också 
i andra detalj er råder en påfallande överensstämmelse mellan dessa båda predikstolar. 

TIMGLAs Timg las i form av en obelisk av trä, krönt av en liten glob med kors, nu brunmålat 
och förgyllt som predikstolen. 4 glas. Skänkt 1753 (?) av slottsmurmästaren Erich 
Sjöberg i Uppsala. H 80. 

B;\NKAn Öppna bänkar från 1903 efter ritning av ark. Sigge Cronstedt, målade i grågrönt. 
Dessa ersatte en äldre, sluten bänkinredning, förfärdigad 1762 av mäster Matthias 
Kihlbom från Uppsala (sT. PROT.). Dörrar och mellanstycken från denna ingå i panelen 
runt kyrkan (fig. 248). Den gamla bänkinredningen var urspr. målad ljusblå, vilken 
färg 1839 fö rnyades, men 1876 byttes mot gråblå. - Föregående bänkbyggnad hade 
utförts 1645 vid en av Claes Horn bekostad reparation av kyrkan (s. 239), varvid 

1 H. RABEN. Träskulptur och sn ickarkonst i Uppsverige under renässans och barock, Sthlm 1934, 
s. 174 f. (Rimbopredikstolen omtalad s. 179). RabCn hänför hela denna grupp till mäster Hans Behm 
(verksam vid medlet av 1600-talet, upptagen i Stockholms snicka reämbetes milor fö r 1655). Möjligt 
ä r dock, att det endast rör sig om likartade stilinfluenser. 
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F ig. 249. Snickerier till gallerverk i korskrank(?), l : 20. Uppm. G. Fogde l 056. 


Tischlerei vom Gitterwerk einer Charschranke (?). J"oiner 's work . rron1 chnnccl rn iling ('!). 


socknen enligt beslut 1644 (prosteting) beviljade >>l D(aler) h(varje) m(an)t(al) för 
hwar bänck>>. 

I den anteckning, där det omtalas, att Claes H orn 1648 givit kyrkan en predikstol SKHANK 

(s. 269), t illfogas: >>medh bilsnidherarbete på höghkoredll». I I NV. 1678 återkommer 
samma uppgift , men här formulerad: »>tem B ildsnidararbet e på högkoret>>. Det är t yd



272 SJUHUNDRA HÄRAD 

NUMMER

TAVLOR 

ORG E L 

ligen ej fraga om bildsniderierna på predikstolen, utan snarare om ett skrank av något 
slag. Rester av ett sådant och av andra sniderier från 1600-talets andra fjärdedel finnas 
bevarade (beskrivningen nedan utförd under medverkan av lwar Anderson): 

l. Svarvade stavar med spår av färg (fig. 249) till ett skrank, varav en i SHM ~inv.nr 
12145: 19), de övriga på vapenhusvinden. Inlånades 1955 till SHM för undersökning. 
stavarna ha tappar i båda ändar och måste ha suttit i ett ramverk. Rester av profilerade 
ramstycken (med samma färg som stavarna) finnas också bevarade; de ha dock inga 
tapphål. Deras längd m. m. gör det troligt, att de ha utgjort stående ramstycken i 
skranket. Stavarna äro 27 till antalet. L 173 (utom tapparna). Fyra av dem äro 8 cm 
kortare än de övriga och ha förmodligen tillhört en dörr i skranket. Detta har sannolikt 
varit ett korskrank. PI. 192 i LuNDBERG II ger en föreställning om hur det sett ut. 

2. Gavelformade överstycken av lövträ, tre hela och ett halvt. Framsidorna (fig. 250) 
skulpterade i rik broskornamentik med ansikten, baksidorna släta, men prydda med 
målade änglahuvuden och voluter. Det bäst bevarade änglahuvudet har blå vingar. 
skulpturerna ha antagligen varit målade i rödbrunt i olika nyanser (förmodligen imitation 
av ädelträ eller sten). De två bevarade krönspetsarna äro lösa. Sockeln till en sådan 
krönspets är kvar på en gavel, vilket gör att man kan fastställa att krönen, som ha spår 
av förgyllning, höra ihop med gavlarna. En dylik sockel förvaras också lös. I gavlarnas 
ytterändar tapphål (för ljushållare?); en avbruten trätapp sitter ännu kvar. Allra längst 
ut spikhål, som visa hur gaveln varit fästad på ett underlag. L på varje överstycke ca 
103, H ca 62. Inkom till SHM 1903 (inv.nr 12145: 12- 15). Dessa gavelformade över
stycken härröra troligen icke från korskranket; de passa ej heller som bänkskärmskrön. 
Möjligen kunna de härstamma från den s. 258 omtalade >>graföfwerbyggnadem på Horn
ska graven.1 Den ovan anförda anteckningen tyder på att bildsnidararbete utförts för 
högkoret 1648 och gavlarnas stil hänför dem till ungefär denna tid. Överstyckenas krön 
äro identiskt lika ornamenten i predikstolstakets underkant; samme mästare har därför 
sannolikt utfört båda arbetena. - 1744 nedtogs korskranket efter bifall av greve Horn 2 

>>såsom hinderligit och till ganska liten prydnad>> (sT.PROT. ). 

Nummertavlor på fot, 2 st., efter ritning av S. Cronstedt 1903, målade som bänk
inredningen. H (med fot) 305. - >>En kåstbar Siffertana med förgyld ram» (r Nv. 1780) 
skänktes 1773 av presidenten G. A. Horn (s. 250, not 1). Ströks ur J :'>IV. sedan de nya 
anskaffats. 

Orgeln är byggd 1903- 04 av orgelbyggaren P. J. Johansson i Ore. I dess fasad 
ingår den föregående orgelns fasad, utökad å båda sidor. Denna, som är utförd i 
det slutande 1700-talets stil, uppsattes 1787. Donator var presidenten G. A. Horn (s. 250, 

1 Gravskrank av ungefär den typ som här kan vara fråga om finnas i Glanshammar (Nä) från 1594 

och i Mölltorp (Vg) från oml<r. 1700. Jfr M. LILJEGRE N , Stormaktstidens gravlwr, Sthlm 1947, s. 75 . 

Se även SvK Uppl. II, s. 508. 
2 Generallö jtnanten, riksrådet och riksstallmästarc:1 ADAM Hon:'i AF EKEBYHOL~r, f. 1717, t 1778, 

g. m. ANNA CATHATIINA MEIJERFELD T , f . 1722, t 177!). 
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Fig. 250. Rester av krönornament till ett skulpterat gravskrank (?) 
1648. Underst den målade baksidan till ett krön. Foto 1954. 

Reste krönender Ornamente aus eincr 
skulpierten Grabschranke(?) 1648. 

U nten die gemalte Rf1ckscite einer 
Bekrön ung. 

Fragments of top ornamentations of 
a carved railing, 1648. Bottom: pain

ted work a t rear of fragment. 
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Fig. 251. Ställ till dopskålen fi g. 253 . S. 276. Foto 
1954. 

Hölzcrn er Fuss fiir di e Wooden stand for ba ptis-
T a ufscha lc .-\bb. 253. mal bowl in Fig. 253. 

Fig. 252. Dopfunt, 1200-talet s senare h älft. Foto 
1954 . 

Taufstein, letzte Hälfte Font , lalter ha lf of 13th 
des 13 .. Jhts. cent. 

not 1 )1 och verket byggdes 1785- 86 av 
orgelbyggaren Nils Söderström. Att denne 
ej byggde en helt ny orgel framgår av 
v1s.PROT. 1787, där det het er: »förlidet år 
det gamla och förfallna orgelwärket för
nyat med flera stämmor och ny structur 
af Orgelbyggaren H. Nils Söderström ». 
Han hade själv föreslagit en ombyggnad , 
»då alt hvacl i gamla Värket brukbart är, 
nyttias och förbättras)> (sT. PROT. 1785), 
vilket förslag greve Horn gillade. Den 
ståtliga fasaden nygjorcles dock, varvid 
ornamenten utfördes av bilclhuggaren Siö
ström (RÄK.). Denna orgel reparerades 
fl era gånger under 1800-talet, bl. a. 1843 
av orgelbyggaren Lund . - Första gången 
en orgel omtalas i kyrkböckerna är 1678, 
då till kyrkan skänktes )>ett heelt Positiv 
ifrån Ekebyholm, hwilket Sal: Fältmar
skalken clijt ärnade medan han lefcle, 
nembl: H:. Bengt Horm (1Nv. 1678). Då 
givarens son, Christer Bengtsson Horn, 2 

1683 ej blott lät )mppbygia orgläcktarrn> 
utan även )>med egin omkostnad läth för
färdiga det wakkre Positiw hwilket med 
Läktarn är wärcleraclt för 510 D:. koppm1» 
(tillskrivet i I NV. 1678) avses troligen 
samma orgel. 

Orgelläktaren, ombyggd och för
minskad 1903, bibehåller dock elen äldre 
läktarens form med ett framspringande 
halvrunt mittparti. Mitt fram på l.Jarri
ären, som ännu delvis är den gamla, 
sitter en i trä skuren oval kartusch med 
grevliga Hornska vapnet; på barriärens 

1 Såsom framgår av R;\K. förskotterad e kyr
kokassan utgifterna för orgeln. Dessa utlägg er
sattes 1794 av donators son. 

2 CHRISTER BEN GTSSO N HORN AF ÅM I NNE 

(t 1740) gick i utländsk tj ä nst 1694, varvid Eke

bylwlm övergick i andra händer (s. 299). 
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Fig. 253. Dopskål av silver, 1804 (foten omgjord 1856) . S. 276. 
Foto 1954 . 

Silberne Ta ufschal e, 1804 (Fuss Baptismnl bowl, silver , 1804 (foot 
1856 umgearb eite t). reconslructecl 1856). 

raka sidostycken likaledes ovala kartuscher med målade inskr.: (på N sidan): EsA(.JA) 
6 3 V. 7. HERRANS BARMHERTIGHET VJL JA G IH OGKOMMA OCH HERRANS LOF I ALT THET 
GODA HERREN oss GORT HAFVER, (på s sidan): Ps 84 V. 12. HEHREN Gun ÄR SOL OCH 
SKÖLD HERREN GIFVEH Nt\D OCH ÄRO, DEM FROMMOM SKAL INTET GODT FATTAS . 
Dessa kartuscher tillhöra gamla läktaren, där de haft sin plats sedan 1787. Denna 
läktare var större ä n den nuvarande, den hade 14 sl utna bänkar och två trappor ledde 
dit upp. Den var uppförd av snickarmästaren Eric Thunberg1 1752- 54 (sT. PROT.) 
med ekonomiskt bidrag av »riksgrevinnan»2 (sT. PROT. 1752). - Före 1752 fanns en 
orgelläktare, som Christer Bengtsson Horn låtit bygga 1683 (se s. 274), vilken 1750 
betecknas som liten och obekväm (sT. PROT.) . Innan någon orgel fanns, omtalas en 
läktare 1644 (protokoll v id prosteting) . »Norra läcktem nämnes i INV. 1678. 

Dopfunt (fig. 252) av gotländsk kalksten i tre block. Kalkformig med musselcuppa. noPHEDSI<AP 

Uttömningshål saknas. 1200-talets senare hälft. H 100. D 73. 1608 erhöll »Mattz snic-
kare för han murade wp funten - P(enningar) 5 öre»; avser möjligen ett podium till 
funten. I rNv. 1749 upptages »Beklädning omkring funten giord af 2~ brokotta Mäss-

1 Då denne i ett ST. PROT. k allas Petter Thunberg beror det antagligen p å felskrivning. 
2 CATHARINA EBBA HoRN, f. 1720, t 1781. Agde Ekebyholm. Se vidare släkttavlan s. 299. 
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hakan>. - En >>funtkättib upptages i ett tidigt 1600-tals INV. (1602?). - Dopfat av 
driven mässing från 1945. 

Dopskål (fig. 253) av silver, inuti förgylld. Skålen, prydd på livet med Hornska 
och von Hauswolffska vapnen, har en lång graverad inskrift, enl. vilken den är skänkt 
av Claes Horn och hans maka Brita Maria von Hauswolff till minne av deras dotter 
Ebba Beata Horn, g. Gyldenstolpe, död 1804 (s. 286, not 2) . Den skänktes 1805 enl. 
sT. PROT. Foten är emellertid enl. stplr utförd 1856 av guldsmeden Herkepeus i Norr
tälj e och är alltså omgjord, vilket förklarar den bristande överensstämmelsen mellan 
cuppa och fot. I mars 1855 bortstals nämligen Rimbo kyrksilver (se s. 236), men åter
fanns redan på hösten samma år.l Några pjäser hade emellertid hunnit nedsmältas 
och dopskålens fot var >>afskrufvad och hopslagen», varför den måste omgöras. Därvid 
förstördes de ursprungliga stämplarna. H 37, skålens vidd 43. 

Dopskålen skänktes >>jämte därtill hörande funt», varmed säkerligen menas det 
dopställ av förgyllt trä i form av en trefot i antikiserande stil (fig. 251), vilket därefter 
alltid upptages i INV. tillsammans med dopskålen. Båda föremålen härröra från samma 
tid, första åren på 1800-talet. H 70. 

NATTVARDs Nattvardskärl: l. Kalk och paten (fig. 254- 256) av blekt förgyllt silver med mörk
KÄRL 

blå, röd och grön emalj, delvis bortfallen. Kalkens skål är - mot vanligheten - den 
ursprungliga. På foten runda medaljonger med graverade evangelistsymboler med 
grön gloria på mörkblå emaljgrund; i de fyrpassformiga fältens yttre hörn graverade 
blad på röd cmaljgrund. Runt foten ett språkband (majuskler) med AVE MARIA GRACIA 
PLENA(= var hälsad Maria, full av nåd). I övrigt fylles fotens yta av ett ciselerat rank
mönster. Nodens utsprång emaljerade i blått och rött som fotens medaljonger; i fyr
passen här fyra dokklädda kvinnohuvuden, syftande på jungfru Maria och de tre kvin
norna vid Kristi grav på Uppståndelsens morgon. - I patenens botten en graverad 
framställning av Kristus som världsdomare. - Båda från en verkstad i Stockholm 
eller Uibcck. 1300-talets andra fjärdedeJ.2 Kalkens H 16, patenens D 15,9. - 2. Kalk 
och pat e n av förgyllt silver. Kalkens nod och fot i drivet arbete med punsade ornament. 
På cuppan tre graverade vapen: Sparre med bokstäverna MS över, Horn med BH och 
Baner med m, åsyftande givaren, riksrådet Bengt Horn (s. 232, not l) och hans båda 
första hustrur, Margareta Sparre och Ingeborg Baner. Stplr saknas.3 Kalk och paten 
skänktes till kyrkan 1677 (rNv. 1678). Patenen >>fördjupadt och omförgyldb> 1856 (RÄK .). 
Kalkens H 29, patenens D 19. 

Sockenbudstyg av silver, bestående av kalk, paten och oblatask, enligt stplr ut

1 Två skrivelser till domkap . från kh C. W. CEDERBERG 1855. 
2 ARON ANDERSSON, Medeltida nattvardssilver i Uppland (UPPLANDS KYRKOR, bd 4, 1953, S. X) 

jämte senare lämnade kompletterande uppgifter. I citerade uppsats kallas k alken och patenen i Rimbo 
•>ett av landskapets äldsta och bäst bevarade nattvardstyg>>. 

3 Enligt uppgift av fil. kand. fru KERSTI HoLMQUisT, Norcl. museet, kan detta bero på att Dengt 
1-IOI'n hade en guldsmed, som arbetade särskilt för honom och som ej tillhörde skrået. 
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F ig. 254. K alk av förgy ll t silver med emalj , från verk stad i Stockholm eller Liibeck, 1300-
t alet. Foto SH M 1952. 

Vergolde ter Silberkelch mit E ma ilschmelz, 14 . Jht. Silver gill cha lice with ena m el, 14 th cent . 

5- 60223 1 
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förda 1801 av 0 . Yttraeus, mästare i Uppsala. Kalkens H 14. - Samtidigt, skinnklätt 
träfodral. 

Skumsked av silver, enligt stplr utförd 1856 av guldsmeden Herkepeus i Norrtälje. 
Vinkan nor: - 1. Av silver (fig. 257). Å livet äro graverade givarnas vapen och ini

tialer: Oxenstierna, varöver bokstäverna BO (Bengt Oxenstierna), och Brahe med MB 

(Margareta Brahe). Två stplr: öppen krona (= den äldre Stockholmsstämpeln) och en 
bomärkesstämpel, som ej kunnat identifieras.1 Skänkt till kyrkan 1634 av riksrådet 

Fig. 255 . Detalj av foten till kalken fig. 254. Foto' SI-IM 1952. 

Einzelheit vom Fuss cles Kelches Abb. 254. Detail of foot of chalice in Fig. 254. 

Bengt Oxenstierna2 (ANTECKN. 0111 GÅVOR 1634-55). H 26. - 2. Av silver. Päronfor
mad, prydd med pärlstavar på lock och fot. Enligt stplr utförd 1796 av Stockholms
mästaren Joh. Fredrik Wildt. Gåva 1796 av (rusthållaren) Hans Hansson Bergman i 
Bergby (inskr.) och var då förgylld (INv. 1813). H 28. - 3. Av silver. 1800-talsrokoko. 
Enligt stplr utförd 1844 av Stockholmsmästarna Fredrik och Wilhelm Zethelius. Gåva 
av Brita Maria von Hauswolff (inskr.; om henne ses. 228, not 1) år 1844 (hennes dödsår). 
H 25. 

Oblatask av silver, oval form, på det profilerade locket en bok med ett kors. En
ligt stplr utförd 1856 av Norrtäljemästaren A. G. Herkepeus. L 12, 7, B 10,5 och H 10,2. 

1 Stämpeln kommer att publiceras i elen utkommande nya upplagan av UPMARKS silverstämpelbok. 
2 BENGT OxENSTIERNA AF EKA OCH LINDÖ, Resare-Bengt kallad, friherre till Ekebylwlm och herre 

till Lidö, Vätö sn, f. 1591, t 1643, riksråd, riksstallmästare. G. m. MARGARETA BRAHE, f. 1603, t 1669. 
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Fig. 256. Paten, hörande till kalken fig. 254. Foto SHM 1952. 

Patene zum J(elch, Abb. 254. Paten belonging to chalice in Fig. 254. 

En förgylld silvermonstrans, vägande 15 lödiga mark 14 lod, med oförgylld kop
parfot konfiskerades av Gustav Vasa 1554.1 

Efter kyrkstölden 1855 kom, såsom nämnts, större delen av nattvardssilvret till 
rätta. Nedanstående pjäser hade emellertid hunnit smältas ned eller på annat sätt 
förstöras: 2 1. En liten förgylld fyrkantig oblatask, given av hovmästaren [på Ekeby
holm] Sven Nilsson Hult, bärande hans initialer och årtalet 1686 (anteckn. i INv. 1678). 
- 2. En oblatask med lås och nyckel, »i vanlig Sockerskrinsform», skänkt av prostinnan 

1 0. KÄLLSTRÖM, Medeltida kyrksilver från Sverige och Finland, förlorat genom Gustav Vasas 
konfiskationer, Ups. 1939, s. 234. 

2 Enligt kh C. W. CEDERBERGS skrivelser till Domkap. 26/3 och 3/12 1855. 
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Fig. 257. Silverkanna, skänkt 1634. S. 278. Foto 1954. 

Silberka nne, gestiflet 1634. Silver wine ewer, presented 1634. 

Christina Elisabet Tegmann (s. 284, not 1), t ydligen efter hennes död 1811(INv.1813). -
3. En oblatask med bok och kors på locket , skänkt i början av 1840-talet av Brita 
Maria von Hauswolff (s. 228, not 1). När H erkepeus skulle göra en ny oblatask (s. 278) 
har man tydligen uttryckt en önskan, att den skulle utstyras på samma sätt som den 
bortstulna. 

Brudkrona av förgyllt silver med infattade stenar, förenklad version av den äldre 
typen med änglahuvuden och hängande löv på den övre kronringen. Enligt stplr ut
förd 1938 av atelier Borgila, Stockholm. Gåva av Kyrkliga ungdomskretsen 1938. 
H 7, D 11. 

Lj u sk ron or av malm el. mässing:- 1. Med 6 armar i en krans, runda ljusma nschetter, 
kort, profilerad stav, som avslutas av ett stort, runt klot och krönes av en dubbelörn. 
Upptages första gången i rNv. 1675 såsom »gifuen ifrån Ekebyholm». Reparerad bl. a. 
1744, då den var »mäst förlorad». Den försågs då också med kedja i stället för rep 
(ANTECKN. 1744- 51). H 50. - 2. Med 30 ljusarmar i tre kransar och mellan dem pryd
nadsarmar (fig. 258). Å ljusarmarna små profilerade »pyramider». Musselformade 
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Fig. 258. Ljuskrona, skänkt 1676. Foto 1954. 

Kronleuchter, gestiftet 1676. Chandclier, presented 1676. 

ljusmanschetter. Den kraftigt profilerade staven avslutas av ett väldigt klot med en 
stiliserad druvklase eller annan frukt (pinjekotte?) nederst. Krönfigur är en stående 
Maria med barnet på armen, omgiven av strålkrans (Mariabilden dubblerad med strål
kransen som skiljevägg). Enligt INV. 1678 given 1676 av fältmarskalken Bengt Horn 
(s. 232, not 1). Tyskt (?), i alla händelser ej svenskt arbete. H 240. - 3. Med 20 ljus-
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armar i två kransar. Barocktyp. Gåva av Ekebyholms delägare vid kyrkarestaure
ringen 1903. På klotet äro givarnas namn ingraverade. H 120. 

Ljuskrona av gjuten brons. 4 ljusarmar och i mitten en ljuspipa, uppburen av en 
amorin med båge. Kedjor likaledes av gjuten brons. 1800-talsrokoko. Antagligen den 
ljuskrona, som 1858 köptes för att hänga under orgelläktaren. H (med kedjor) 82, 
(utan) 25. Nu i sakristian. 

Ljuskrona av gjutet och slipat glas på ställning av mässing med 8 ljushållare. 
Eklövs-, stjärn- och päronformiga glashängen. Rester av glasstavar. Kronan är även 
i övrigt defekt. 1700-talets förra hälft el. mitt. Första gången upptagen i rNv. 1878 
()>en glaskrona med pipan>), skärrid av kyrkvärden N. Bergman. Nuv. H 70. 

Ljusarmar: - l. Av driven mässing, med två armar, men tre pipor. På fästeplåten 
vacker rankornamentik. Hål efter fäste för namnsköld. som dock nu saknas. Före
kommer troligen redan i INV. 1675, i alla händelser i INV. 1678 ()>en linsarm med 3 pipor 
gif(u)en ifrån Ekebyholm>>). Har enligt flera INV. haft sin plats vid predikstolen såsom 
nu. L 56, B 72. - 2. Ett par av driven och punsad mässing, med l arm, å vilken finns 
klyka för namnsköld, som dock nu saknas. Tidigast upptagna i rNv. 1675 såsom givna 
av herr Andreas Michaelis.1 L 40. 

Ljusplåtar av mässing, 17 st., i barockstil (två olika typer). Skänkta 1903 av flera 
givare. H 59- 61. 

Medeltidaljusredskap av smidesjärn, fragment: - l. Korgformig ljusstake (fig. 
259) för sex ljus som på vanligt medeltida vis stuckits fast på järnpiggar. Kretsen 
av ljushållare omges av en bred, genombruten järnring. Hängande löv ha antagligen 
varit fästade i hålen i ringens nedre kant. N uv. H 39. Skaftet, som nu liksom foten saknas, 
bör ha varit trätt genom hålen i mitten av de båda runda skivorna, vilka sammanhålla 
den korgformiga stommen. Denna har varit vridbar kring skaftet (jfr ljusstakar i Valö, 
SvK Uppland Il, fig. 431; Ekerö, SvK Uppland VI, fig 184 samt Faringe, SvK Uppland 
III, fig . 399 c). Korgformen påminner om vissa processionsljusstavar av trä (V. Ryd, 
SvK Uppland VII, fig. 107). - 2. Stativ på trebent fot (fig. 260), H 34. På detta vilar 
en i senare tid gjord, tresidig ljushållare med tre ljuspipor. Foten har möjligen hört till 
ljusredskapet nr l. 

Ljusstakar: - l. Av silver. Enligt stplr utförd 1750 av stockholmsmästaren Gustaf 
Stafhell d. ä. Åldermansranka. Enl. inskr. gåva efter JUNGFRU SusANNA TEGMANN 2 

DÖD r RINGBO P(RÄST)G(ÅR)D D. 12 APRIL 1799. H 20. Den andra staken i paret bort

1 I INV. 1678 tillfogas efter hans namn: munc past01·e et praep(osito) in B(j)örklinge ». Härav kan 
slutas, att Andreas Michaelis är identisk med Andreas Campanius, som enl. I-Ierdam. blev kh i Björk
linge 1669 och dessförinnan varit komminister i Klara församling i Stockholm. J. A. NoRDBERG, S. 
Clarae minne (Sthlm 1727), s. 165, kallar honom Andreas Michaelis Campanius och uppger, att han blev 
kaplan i S. Klara 1656. Antagligen tj änstgjorde han i Rimbo som pastorsadjunkt, ty han är ej upptagen 
vare sig som kyrkoherde eller komminister i de förteckningar, som finnas i L 1: 2. 

2 SusANNA T EGMANN var syster till prosten Th. Tegmalm (s. 284, not 1). 
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F ig. 259. Rest av medeltid a ljusredskap av smiclesjärn. Foto 1956. 
Rest eines mittela lterlichen Leuchtungs

gerä ts aus Schn1 iedeeisen. 
Fragment of m ediaeva l candle holder, 

wrough t iron. 

F ig. 260. Lj uss take av smidesjärn. Foto 1956. 
L cuch ter a us Schmiedeeiscn. \ Vro ught iron candlcs tick. 
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Fig. 261. Korkåpa, skänkt 1634. S. 286. Foto SHM 1929. 

Chormantel, gestiftet 1634. Cop e, presented 1634. 

stals 1855 (se s. 276), liksom även ett par silverljusstakar, som prosten Tegmann1 

skänkt till kyrkan. - 2. Ett par av t enn. Empireform; skaftet en kannelerad kolonn. 
Enligt stplr (Sveasköld, ängelstpl med IL) av Jakob Lemon, mästare i Stockholm 
1781- 1810. Årsboksta:v U 3 (= 1807). H 26. - 3. Ett par av t enn. Empireform; balus
t erformad fot . Stplr i det närmaste utplånade, utom årsbokstaven U 3 (= 1807). H 
14,5. - Nr 2- 3 torde vara de »4 st. Ljusstakar af Them, vilka upptagas såsom »nu 
tillkomne» i INv. 1813. - 4. Av malm. Tvåarmad stake med tre pipor. 1500-talet? 
H 37. - 5. Av malm. Tvåarmad stake av samma typ som nr 4, men något enklare. 
1500-talet? Ljuspiporna senare. H 32. Den ena av de båda sistnämnda ljusstakarna 
är upptagen redan i INV. 1647(?) såsom given av »hr Erich O.S.2 till kyrkian efter sin 
barn tU», den andra förekommer tidigast i INV. 1675 och säges där vara given av »Sal. 
lensmans Arfuinger i Bergby». I senare INV. uppgivas dessa stakar stå på altaret. 1813 
(rnv.) var elen mindre av dem söndrig - kanske var det då, som den erhöll nya ljus
pipor. - 6. Ett par av malm. 5 ljusarmar förutom en ljuspipa i mitten, som uppbäres 

1 THEODOR TEGMANN, f. 1729, t 1817, kh i Rimbo 1778, kontraktsprost 1796- 1810. G. m . CHRISTINA 
ELISABET ULLSTRÖM, t 1811. 

2 Möjligen st åthållaren i Reval ERIK OxENSTIERNA, t 1594, farbror till Bengt Oxenstierna p å Eke
byholm (s. 278, not 2). I de äldsta INV. användes ofta detta sätt att förkorta eft ernamn. Namnet ä r i 
senare INV. ändrat dels till Horn, dels till Storm. Någon anledning att så utläsa namnet i rnv. 1647(?) 
finns emellertid icke. 
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F ig . 262. Clipeu s till k orkå p a n fig . 261. Fot o SH M 1929. 

Det a il a us dem Chorma n tel Abb. 261. D et a il of co pe in F ig. 261. 

av en örn. Kraftigt profilerat skaft. 1600-talet ? Gåva av E kebyholms delägare 1916 
(möjligen ha de st ått på Ekebyholm). H 80. - 7. E tt par av malm, trearmade. Skultuna
arbet e? 1800-talet. Troligen desamma som skänktes av ing. C. F . Lundgren 1903. 
H 50. - 8. E tt par, av driven, graverad och punsad mässing. Barocktyp (piporna nyare). 
Gåva av fö rsamlingsbor 1932. H (utan pipor) 48. - 9. Driven och punsad mässing. 
Inpunsad inskr. på foten: T ILL GUD S ÄRE OCH VE LI NGE K IR KES BEP RY D ELSE. Barocktyp. 
Troligen 1600-talet. I sen tid försedd med stilvidriga armar. Gåva 1953. H 37. - Ytter
ligare ett antal ljusstakar av malm, mässing, t enn och nysilver finnas i kyrkan, de 
flesta gåvor i slutet av 1800-talet eller under förra delen av 1900-talet. 

A nt epe ndium. Svart sammet med silverbroderier. Gåva 1876 av greve Hugo H a- rnxT1L rnR 

milton och hans maka.1 

1 HuGo J AKOB HAMILTON, f. 1830, t 1896, över st e vid liv regem entet s hu sarer . D ispon erade Ekebylw lm. 

G. m. 1. CHARLOTTA ADO LFINA VENDELA LOVISA 0 XENSTIER NA AF EKA OCH LINDÖ, f. 1835, t 1880. 
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En!. INV. 1675 funnas då >>2 Altarkläden af Sölfrduuk gifne ifrån Ekebyholm>>. Båda 
fin nas ännu i behåll, ehuru mycket förstörda och sedan länge avförda ur INV. Det ena, 
av silver(guld?-)brokatell, nu så gott som förmultnat, skänktes 1634 av Bengt Oxen
stierna (s . 278, not 2). Det är med guldband delat på tvären i åtta avdelningar; bräm av 
samma tyg, kantat av silkesfrans i grönt och gult; i antependiets nedre kant samma frans. 
H 90, L 323. - Det andra antependiet är urspr. sammansatt av fyra våder: två av 
>>silvermoin>, två av samma stoff som den gröna mässhaken (nr 2, se nedan). Skarvat 
på sidorna med >>grått armasim (1744). Gåva 1655 av Bengt Horn och hans första 
fru, Margareta Sparre (s. 232, not 1). 

Kalkkläden: - l . Finmaskigt, knutet nät, nu brunaktigt, med små inbraderade guld
blommor, kantat med spets av guld- och silvertråd, olika på lång- och kortsidor. Möjligen 
ett av de kalkkläden, ett större och ett mindre, av violett silke med silverspetsar, som 
skänktes av överstinnan Horn1 1745 (INV. 1749). 40 x 40. - 2. Vitt atlassiden, bro
derat med kulört silke och guldtråd: i mitten inom en törnekrans kors och blommor, i 
hörnen ax och vindruvor. Skänkt av grevinnan Ebba Gyldenstolpe, f. Horn2 (INv. 
1813). 51 x 54. - 3. Virkat av gult silke (?) med invirkade kors. >>Nytt» 1854 (INv.). 
38x43. 

Korkåpa3 (fig. 261- 262) av brokad i övervägande rött samt gult och silvergrått 
med silverinslag (fin dragen tråd). Mönster av urnor i spetsovala fält; troligen ita
lienskt arbete. Foder av gul taft, antagligen urspr. (nämnes i INV. 1744). Ornerad med 
guld- och silvervävda band. Ryggskölden och kåpan kantas av en frans av urspr. rött, 
tvinnat silke samt silvertråd. Knäppklaffen häktad med stora silverhakar. Ryggskölden 
lös, fastknuten med gula sidenband trädda genom silkesmärlor i tyget. Gåva 1634 av 
Bengt Oxenstierna (s. 278, not 2). Konserverad l 928 av Pietas. H 126, L 274. 

Mässhakar: - l. Av urspr. blå, senare svartfärgad damast med mönster av påfågels
fjädrar. På ryggsidan kors av mönstrade guldband av 1600-talstyp. Upptages i INV. 1744 
som >>Blå mässhake av rosigt sidentyg med silkessnören. Nu swärtad>>. I E. Tegmans 
ANTECKN. 1744-51 säges den vara >>omlagad och swartad>> år 1744. Genom jämförelse 
med äldre INV. kan konstateras, att denna blå mässhake skänktes 1634 av Bengt Oxen
stierna (s. 278, not 2). Den tillhörde samma donation, som även omfattade korkåpan, 
ett altarkläde och en silverkanna (s. 278). Konserverad av Pietas 1929. H 74, resp. 110. 
- 2. A v silverbrokad i grönt och skärt, ströblommönster (fig.263). Framsidan utan orne
ring, på ryggsidan kors av vit atlas, kantad med snodd i svart och silver, samt givarnas 
vapen: Horn och Sparre, båda med friherrliga kronor, och deras initialer: BH - MS 

1 ANNA CATiiARINA MEIJERFELDT, f. 1722, t 1779, g. m. greve ADAM HORN AF EKEBYHOLM (s. 272, 
not 2), som då INV. 1749 utskrevs var överste för Östgöta kavalleriregemente. 

2 EBBA BEATA HORN AF ÅMINNE, f. 1782, t i barnsäng 1804, g. m. generalmajoren greve ULRIK 

GYLDENSTOLPE, f. 1774, t 1855. (Jfr S. 228, not 2). 
3 UPPS. UTST . KAT. 1918, nr 236. - TEXT.KAT. 1929, nr 150. 
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F ig. 263. Mässhake, skänkt 1655. Fo to SHM 1929. 

i\ Cessgewand,' gestiftet 1655. Chasub le, prescnted 1655. 
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(= Bengt Horn - Margareta Sparre, ses. 232, not l); under korset årtalet 1655, vilket 
år gåvan överlämnades - allt i samma material som korset (applikation). Konserverad 
av Pietas 1929. H 99, resp. 121. - 3. Av svart sammet med silvergaloner och silverbro
deri: på framsidan Gudsöga och monogrammen CH - ASB, åsyftande givarna, greve 
Claes Horn och hans andra fru Anna Sophia Blomstedt (s . 228, not 1), på baksidan kors 
och årtalet 1819. H 101, resp. 119. - 4. Av svart sammet med silvergaloner. 1813. H 80, 
resp. 122. Möjligen bero de egendomliga proportionerna på att framsidan skadats och 
klippts av. Detta skulle också förklara, att en ny mässhake (nr 3) skänktes så snart efter 
det nr 4 anskaffats. - 5. Av röd sidendamast. 1932. 
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Håvar: -l. Av svart sammet med silvergaloner och silverfrans. Har haft två klockor, 

som dock nu saknas. Gåva av änkeprostinnan Carsberg1 1788. L 212. - 2 o. 3. Två 
andra håvar äro tillkomna på senare tid. 

Av moderna textilier finnes ett altarbrun, broderat med silke i livliga färger på 
botten av gult brokadsiden. Till detta brun användas flera enfärgade antependier i de 
olika liturgiska färgerna. Libraria 1950. 

nuNsTENAR En runsten är inmurad i kyrkans Ö gavel ca 60 över marken; en annan är nu

mera rest i vinkeln mellan långhuset och vapenhuset (låg tidigare som grund- och trapp
sten i ingången till vapenhuset); en tredje, som hittats i jorden på kyrkogården, är rest 
utanför kyrkogården mitt för ingången dit. Om dessa runstenar och ett nu försvunnet 
runstensfragment se Sv. RUNINsKRIFTER 7, nr 51 3- 516, pl. 106- 107. 

GnAvsTENAR Mot kyrkans S mur står sedan 1955 en medeltida gravsten upprest. Stenen är rektan

gulär. Dess storlek(180 x 150)är den ursprungliga, men ytan är avslagen på dess ena ända. 
Inskriften, som är utförd m ed majuskler och anbragt runt kanten, är därför endast 

till en del i behåll och den är mycket sliten och svårläst. GARDELL2 återger den (efter 
HADORPHS »ANNOTATIONSBOOK>> och Fe 23, emenderad) sålunda: ... [Fru] vs: Ervs: 
GOTFRIDTS MORTUUS: I: PROFESTO: Ae GIDII: ABBATIS: 3•• • o'. BENEDICT': ET ... (= hans 
son Gottfrid död dagen före abboten Egidii festdag... Bengt och...). GARDELL torde 
emellertid icke ha sett själva stenen. Han daterar den till 1400-talet. 

Under koret har Hornska graven legat med nedgång troligen på N sidan. Se 
härom s. 258. Säkerligen anlagd av Claes Christersson Horn 1645 (s. 239). 

I vapenhusgolvet är inlagd en gravsten av kalksten från 1600-talet med inskr.: 

HÄRVNDEH LLGGEH (sic!) BEGRAEWEN (sic!) l SALIGH OLOF PEDERSON4 l SÄBY l HWILKEN 
AFSOMNADE I HEHRANOM l DEN D ÅHR D SAMPT l HANS KÄRE HVSTHV H.ELIZABETH l 
CLAES DOTTER HWILKEN l AESOMNADE (sic!) I GVDI DEN l D ÅHR D GVDH FÖRLÄNE l 
DEM EN SALIGH OCH l FHÖGDEFVLL VPSTÅNDELSE. Dödsåren ha aldrig ifyllts . Stenen bär 

även ett bibelspråk: MENNISKIAN AF QVINNO l FÖDD LEFWEH EN LITEN l TIDH OCH ÄR 
FVLL MEDH l OROLIGHEET WEXER VP l SOM ITT BLOMSTEH OCH FALLER l AF I'LYYR BOHT 
SOM l EN SKVGGE OCH BLIFWER ICKE, samt omkring ett inhugget ankare initialerna OPS 
ECD OCh HODIE MIHI - CRAS TIBI (= i dag mig, i morgon dig). 

BEGRAv- Anvapen, två olika serier, av skulpterat, målat och förgyllt trä; hårt restaurerade 
NINGsvAPEN 1903; utan bärstänger. Huvudbaneren saknas i båda serierna. Den ena serien är i övrigt 

1 CHRISTINA REGI NA CARSBERG, f. Myrdal, g. m. prosten i Rimbo och Rö SIMON CARSBERG (f. 1711, 
t 1778) i hans tredje gifte. 

2 S. GARDELL, Gravmonument från Sveriges m edeltid, Sthlm 1945, Text, s. 301, nr 267 (ej avb.). 
Se även limFoRs II: 2, s. 1531, avb. s. 1524. 

3 HADOHPH har här EP(iscopij. 
4 OLOF PEDERSON levde under förra hälften av 1600-talet . Skänkte till kyrkan 1632 en l<yrkbok , 

1647 Historia ecclesiastica (troligen Lucas Osiander, E pitome histori::e ecclesiastic::e, utkommen 
1604- 08) och 1648 en kalkduk, de båda sistnämnda gåvorna omtalade i RÄK. nämnda år. Den svenska 
översättning av Osianders arbete, som nu finnes i kyrkan, är skänkt på 1700-talet. 
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Fig. 264. Begravningsvapen tillhörande en 
fullständig anvapenserie, sannolikt för fält
marskalken Bengt Horn, t 1678. Foto 1954. 

Totenwappen, 1678, 
einer vollständigen 

Ahnenwappcnreihe a n
gehörend. 

Funernl hatchment, 
1678, b elonging to a 
complete series of an

cestral a rn1s. 

Fig. 265. Begravningsvapen tillhörande en ofull
ständig anvapenserie , 1670-talet. Foto 1954. 

Totenwappen a us den 
70er J ahren , einer unvoll
ständigen A hnenwappen

reihe angehörend. 

Funeral hatchment from 
the 1670's belonging to 
an uncornplete series of 

ancestral arrns. 

fullständig med 16 vapen (fig. 264). Den upptager fäderne- och möderneanor för en son 
till Claes Christersson Horn och Sigrid Oxenstierna (s. 239, not 2), förmodligen fält
marskalken Bengt Horn (död 1678; s. 232, not 1). De överensstämma helt med ELGEN

STIERNAS uppgifter om släktledningen.1 Även de målade inskrifterna (Fäderne el. 
Möderne N~ 1 etc.) stämma, vilket tyder på att restauratorn 1903 haft ledning av re
lativt väl bevarad målning (den heraldiska färgen kan dock i ett eller annat fall vara 
felaktig). - Den andra serien har blott fyra vapen bevarade (fig. 265): fäderne nr 2. 
Blad under sparre; möderne nr 5. Baner, nr 6. Bielke, nr 7. Natt och Dag (= yngre 
Stureätten?). För vem denna utförts kan f. n. ej sägas, men att döma av akanthuslöv-

1 Detta behöver ej betyda, att de i alla detaljer överensstämma med den historiska verkligheten. 
Så t. ex. uppger ELGENSTIERNA, antagligen efter riddarhusgenealogierna, att Sigrid Oxenstiernas mor
fars mor, Anna Axelsdotter , tillhörde Vinstorpaätten och var gift med Axel Posse. Posseättens och 
Vinstorpaättens vapen finnas också mycket riktigt bland anvapnen som möderne nr 5- 6. U nder på
gående und ersöknin gar för Riddarhusets ättartavleverk rörande det äldre frälset h ar det emellertid 
visat sig, att Anna Axelsdotter icke tillhörde Vinstorpaätten (medel. av fil. dr H. GrLLINGSTAM). Ex
emplet anföres endast såsom ett påpekande. 
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Fig. 266. Begravnin gsfa na för rik srådet Claes Christ.ersson Horn, t 1651, gravsatt i 
Rimbo 1652. Foto 0. J a nsc 1903. 

Totenfa hne 1652. Funeral b an ner , 1652. 

verket i hjälmtäckena äro båda serierna ungefär samtidiga och båda typiska för 1670-
talet.1 H ca 100. 

Begravningsfana (fig. 266) för Claes Christersson Horn (s. 239, not 2; han begrovs 
1652). Svart siden målat med guld och olika färger, lika på båda sidor: i mitten Hornska 
vapnet inom en krans med fladdrande band, däröver nu starkt skadade inskr. med 
namn, titlar m. m. 2 Duken var mycket förstörd, men konserverades 1925. Dess urspr. 
tvåtungade form angives av det nya bärstoffet. Refflad fanstång av svartmålat trä . 
Inkom till SHM 1903 (inv.nr 12145: 18). 195 x 200 (det bevarade stycket av fan du
ken). - Ett antal fanstänger kvarligga på vapenhusvinden; fragment av svarta fandukar 
finnas även i behåll. 

BARDISAN En rest av de bardi sa n er, som förts i Bengt Horns (s. 232, not 1) begravningsproces-
sion av hans drabanter. Bevarat är endast skaftet med dess holk och skenor av järn. 
Nedanför holken fragment av tofs, s. k. »kvast», i de Hornska färgerna gult och svart 

1 SIGURD WALLIN, Akantusstudier, Rig 1954, s. 11 f., fig. 5 och 7. 
2 TEXT.KAT. 1929: suppl., nr 509 B, vars beskrivnin g här följts. 
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F ig. 267. Votivskepp, örlogsfartyg från 1630- 40-talet. Foto 1954. 

Votivschiff, Kriegsschiff au s den Votive ship, war v essel, from the 
30er oder 40er Jahren d es 17. Jhts. 1630's or 1640's. 

(numera starkt förändrade). Bengt Horn hade i sin egenskap av president i Svea hov
rätt och även såsom generalguvernör över Estland enl. 1634 års regeringsform rätt att 
hålla drabanter »som honom påachta».1 Dessa drabanters beväpning utgjordes av bar
disaner, vilkas tofsar som regel hade vederbörande ämbetsmans vapenfärger. L 193. 

Ett votiv sk epp (fig. 267) hänger i sakristians valv. Det är ett stort örlogsskepp vonvsKErr 

från 1630-40-talet , då benämnt realskepp, senare linj eskepp. Skrovet är utskuret ur 
ett trästycke med påsatta snidade detalj er och med målad dekor. Bottnen är vit med 
vågig vattenlinje. Skeppet för kanoner i två t äckta batterier samt på back- och skans-
däck. Det har tre mast er med tidstypisk fregatt-tackling med segel och är riggat med 
bovenblinda, bramsegel på för- och stormast samt latinmesan och märssegel på kryss-
masten. Skeppet är i allt väsentligt bevarat i ursprungligt skick.2 - 1665 betalades 
2 daler »till skiäpedlw. L 120, H 110. 

1 Se närmare h ärom H . SEITZ, Bardisanen som svenskt drabant- och befälsvapen, Lrk, Akter o. 
Utredn. 4, Sthlm 1943, s. 99 f. 

2 Beskrivningen av votivskeppet utförd av kapten SAM SVENSSON vid St. Sjöhist. museum. 



292 	 SJUHUNDRA HÄRAD 

TAvLoR Oljemålningar på duk: - l. Fig. 269. Maria med Kristusbarnet på sitt knä. Bakom 
henne Josef och en ängel, framför henne en knäböjande man (endast överkroppen). 
Bilden är möjligen utskuren ur en större tavla och förefaller att vara delvis övermålad. 
(Kopia efter?) italiensk mästare från omkr. 1600. Det kan ej vara annat än denna målning 
som avses med den i alla INV. fr. o. m. 1749 upptagtia bild av Kristi födelse, vilken 
greve Adam Horn (s. 272, not 2) skänkte till kyrkan 1744 (ANTECKN. 1744- 51: >>l skiönt 
schilderie om Frälsarens Födelse>>). Profilerad, förgylld ram. 93 x 79. - 2. Fig. 268. 
Nedtagandet från korset. Utmärkt vacker rokokoram av snidat, förgyllt trä och spe
gelglas. På glaset små förgyllda bladornament, antagligen målade med pastös guld
färg. Ramen, som ursprungligen infattat en spegel, är något skadad och lagad med gips. 
Upptagen i INV. först 1854 med anm. >>hittills oupptagen i Inventarium>>, men utan an
givande, hur den kommit till kyrkan. Hänger nu över ett altare i sakristian. H 185, 
B 80. - 3. Kristus i Getsemane. - 4. Kristus på korset. 3 o. 4 äro målade av samme 
mästare, de ha samma mått (79 x 52) och äro infattade i likadana enkla listramar. 
Inköpta 1795 för 9 riksdaler av förgyllaren Fromander, som då arbetade i kyrkan. 
5. Kristus på korset, omgiven av änglar samt Maria och Johannes. Maria Magdalena 
omfattar korsets fot. Inskr. i nedre högra hörnet: GIFVEN AF PROSTEN ocH KYRKO
HERDEN THEODOH TEGMANN TILL RIMBO KYRKA 1812. Förgylld ram med äggstav. 
102 x 89. 

Gustaf III:s tal 1771 och 1772 samt Karl XIII:s tal 1810 i förgyllda original
ramar. 

Möjligen är det ramen till Karl XIII:s tal 1817, som kommit till användning som ram 
till en textad Series pastorum, utförd 1945. Ramen krönes nämligen av en kunglig 
krona. 

MÖBLER Spe gel i sakristian. Rektangulär förgylld ram med bladlist och pärlstav, krönt av 
ett i trä skuret ornament: en uppslagen bok framför korsade bladkvistar. 1700-talets 
slut. H 39, B 29. 

Kista av trä, helt järnbeslagen, antagligen densamma som tillverkades 1814 (RÄK.). 
söcKEn Utom Karl XII:s bibel äger kyrkan en rikhaltig samling äldre böcker, bl. a. kyrko

handböcker från 1586 och 1671 (den sistnämnda, med silverbeslag, en gåva av Bengt 
Horn, s. 232, not l) samt Confessia fidei 1593. 

KLocKoR 	 De tre kyrkklockorna hänga i stapeln (s. 228): - l. Den största klockan (fig. 270) 
har upptill en vacker, gjuten ornering med festoner, fåglar och frukter. lnskr. runt 
övre kanten: LAVDATE DOM: IN TYMP: ET CHORO. LAVDATE EVM IN CORDIS ET OHGANO. 
OMNIS SPIRITVS LVADET (felgj utning för LAVD ET] DOMINVM. PS. CL. (= Loven Herran 
med puka och dans, loven honom med strängaspel och flöjt, allt vad ande haver love 
Herran). Å livet på ena sidan en medaljong med bröstbild av Gustaf II Adolf, om
given av änglahuvuden, och därunder på klockans brädd (över den där befintliga in
skriften) en fisk. På motsatta sidan av livet en sluten krona och bokstävernaH.c.c.H.F.s.o. 
(= Herr Claes Christersson Horn - Fru Sigrid Oxenstierna; s. 239, not 2) och årtalet 
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Fig. 268. Korsnedtagningen, oljemålning i rik ro
kokoram. Foto 1954. 

Kreuzabnahme, Olge
mälde in reichem Roko

korahmen. 

The Descent from the 
Cross, oil painting in e
laborate rococo frame. 
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1638, därunder likaså en fisk. Runt brädden en inskr.: H . IOHAN TAVAST. COMMEND: 

H. HINRICH BLAN: COMMISS: H. HINRICH PIPER. H . CASPAR GROEN . CONS: D. HINRICVS 

WINT: P. ET PAST: DMART : PETRI SACC : D . IOH: KOCK . L. M. KEXH:1 M: IVRGEN PVTEN-

1 Rörande de i inskriften nämnda personerna har följande godhetsfullt meddelats av statsarkeo
logen dr C. A. NoRDMAN, Helsingfors, som rådgjort med dr E. 0. KuuJo: Ar 1638 var JOHAN TAWAST 
(t 1649), som senare blev slottsfogde på Nöteborg, kommendant på Kexholm, HENRIK PIPER (t 1673) 
var fogde i Kexholms län och HENRIK BLANKENHAGEN (på klockan förkortat till BLAN) gränsinspektör. 

6-602231 
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Fig. 269. Mar ia med ba rnet, olj emålning, skänkt 
1744. S. 292. Foto 1955. 

.\!aria mil d em K inde, Öl- V irgin and Child, oi l paint-
gernälclc gcsti ftct 1744-. ing, p resentcd 1744. 

SEN1 ME FEC IT. Enligt en uppgift i AN
TECKN. OM Gr\VOR 1634-55 gavs denna 
klocka år 1645 till kyrkan t illsammans 
m ed en m indre, nu omgj uten klocka. I 
själva verket gavs åtminstone endera 
klockan redan 1644-. I nXK . detta år står 
nämligen: »Till Påskahelgen gaff H . Clas 
Chr: Horn R imbo kyrkia en stoor ny 
klocka, och ringd es förste gången Påska
claglu. Den andra klockan var mi ndre och 
bar liksom elen större givarnas initialer 
c.c.H.F.s .o.s. (= Claes Christersso n Horn 
- Fru Sigrid OxenStierna) förutom år
talet 1644. Den var tydl igen gjuten för 
Rimbo kyrkas räkning, medan storkloc
ka n att döma av inskriften på brädden 
urspr . gjutits för Kexholms kyrka i F in
land. Den mindre uppges i INV. 1780 vara 
sprucken . Den sto d därefter länge i vapen
huset , tills elen 1869 användes vid gjut 
ningen av nuv. lillklocka. - Storkloc
kans H 95, D 110. 

2. Me ll ank lo ckan har följ ande inskrifter: (å bården överst) PS. xcv KOMMER. 
LATEH. OS GLADIAS. VOR HEHRANOM. OCH. FROGDAS. I GVDI VAROi\'I FRELSAHE. ANNO 
1656; (å livet på ena sidan Karl X Gustafs krönta vapensköld, på elen andra) H. BE KT. 

CASPER GROEN blev i slu tet av 1630-talet borgmästa re i Kexholm ef ter att tidiga re h a var it rådman 
där. D(ominu s) HENRICUS T!-IOMAE \.VI NTER var 1638 kyrkoherde och D(ominu s) MARTTNUS PETR I 
kaplan = SAcc(ellan), i Kexholm. D(om inus) Jo1-1. KocK är synbarligen identisk med magister J OHANNES 
CASPARI KöcHER, 1638 rektor fö r skolan i Kexholm , vars namn i några fall sk rives Kock. Det ä r möj
ligt, att Kock 1638 även uppehö ll kyrkoherde tj ä nsten åt elen gamle och sjuklige Winter. L i\1 torde i så 
fa ll betyda loci minister. 

Kexholms kyrk klockor h ade smält ned vid en eldsvåda 1634 och svenska givare h a tyd ligen önskat 
ersätta fö rlusten. Se C. R. AF UGGLAS, E n kyrkklocka från det gamla svenska rikets ös tgräns (Finskt 
museum 49, 1942). AF UGGLAS känner visserligen icke till R im boklockan, men däremot tre andra av 
Jurgen Putensen gj utna k lockor, av vilka en hän gt i ryska kyrkan i Kexholm och de båda andra, som 
hamnat i sörmländska kyrkor, a tt döma av inskr. också varit avsedda för Kexholm. En av dessa - i 
överselö ky rk a - uppräknar i sin inskr. fyra av de namn, som förekomma p å R imboklockan, nämligen 
J ohan Tawast, Hinrich P iper, I-lin rich Bla nkenh agen och Casper Groen (dä remot fattas hä r de präs ter
li ga namnen och någon särskild donator nämnes icke). Den av Claes Horn fö r K exholm beställd a kloc
kan avsändes troligen aldrig t ill F inland, eftersom den blott sex å r senare överlämnades till R im bo kyrka. 

1 Mäster JuRGEN PuTENSEN, klockgjutare i Stockholm , mästare ca 1630, å lderman 1636, t 1660 
(L. M. HournXcK, Klockor och k lockringning, Sthlm 1951). 
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Fig. 270. Storklockan, gjuten av J. Putensen 1638, ursp r. för 
J<exholm s ky rka. S. 292. Foto 1955. 

Hauptglocke, von J . Putensen 
1638 gcgossen, urspri.'!n glich flir 

d ie l{irchc von J<exholm be
slimmt. 

Great bell, cast b y J . Putensen 
1638, origina lly intended for 

Kexholm churc h . 
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HORN . FHIHAHHE / . AF. AMINNE. HERRE. I TIL.EI<EBYHOLM. OCH / . MVSTELA - F.MAHGA

HETA. SPARRE I FHIHEHRINNA .TIL.AMINNE I FHW.TIL. EKEBYHOLM I OCH. MVSTELA . -

D. OLAVS. ANDHEJE1 PASTOH. HIMB. ANO 1656; (runt brädden) LAVS HONOH ET. GLOHIA 

SIT DEO PATRI ET. FILIO ET SPHITVI [felgjutning för SPIRITVI] SANCTO IN SEMPITERNA. 

SECVLA. AMEN . ANNO 1G56. (med mindre stil) ME FECIT NICLAVS JON SON2 ANNO. 16 56 . 

(= pris, heder och ära vare Gud Fader, Sonen och den Helige Ande i evighet, amen. 
1656. Nils Jonsson gjorde mig år 1656). Om denna klocka säger INV. 1678: »Millan
klockan är soknens» och INV . 1749: »kiöpt3 af Församlingen.» Bengt Horn och hans 
maka ha tydligen i sin egenskap av socknens förnämaste invånare, måhända också 
som bidragsgivare, fått sina namn anbragta på klockan. H 95, D 100. 

3. L illkl ockan göts år 1869 av F . M. Bergholtz, Stockholm, på bekostnad av 
1 0LAUS ANDREAE, komm in ister i Rimbo och Rö 1616, kh där 1632, t 1674. 
2 NccoLAus JoNsoN, klockgjutare i Stockholm, t 1683(?). Detta är h a ns enda kända klocka. Medd. 

av pastor L. lVI. Holmbäck. 
3 I L I 1 saknas det blad, där R.:\K. för år 1656 voro nedskrivna. 
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kyrkvärden Nils Bergman och hans hustru Kathrina Karlsdotter i Bergby (inskr.) . 
H 65, D 75. - Vid gjutningen användes materialet från två äldre klockor, dels 
den ovan omtalade lillklockan med årtalet 1644, dels en mindre klocka, som fanns redan 
före Claes Horns donation detta år. Denna sistnämnda klocka omtalas i ett protokoll 
från prostetinget 1644, där följande beslut fattades: >>bewiliadhes för kloekorue effter 
lijck. för then stora hwitt mynt 8 öre. för then mindre 4 öre S(ilver)m(yn)t men gambia 
klockan frij>>. >>Gambla klockan» kan sedan följas i INV. och var en av dem, som ned
smältes 1869. I INV. 1749 omtalas, att den saknade årtal. Uppgiften därsammastädes, 
att den skulle vara given från Ekebyholm, är nog mera otillförlitlig - denna uppgift 
förekommer nämligen ingenstädes i äldre INV. eller andra handlingar. 

SAMMANFATTNING 

I. Den äldsta kyrkan var sannolikt en träkyrka, nu spårlöst försvunnen . - Inventarier som funnits 
i träkyrkan: sörjande Maria(?) frän tiden omkr. 1200 (fig. 240); madonna frän 1200-talets mitt (fig. 242); 
triumfkrucifix från omkr. 1275 (fig. 238); dopfunt frän 1200-talets senare hälft (fig. 252); nattvardskärl 
(fig. 254- 256) och sakramentskåp (fig. 247) frän 1300-talet; Maria Magdalena frän 1400-talets förra 
hälft eller mitt (fig. 243). 

II. Under 1400-talets senare hälft uppfördes den nuv. stenkyrkan med dess sakristia och vapenhus 
(båda frän början planerade, men uppmurade först sedan långhuset uppförts). Ö gavelmurens nisch 
visar formen på ett ursprungligt fönster. Tegelvalv. Kalkmålningar i koret frän omkr. 1500 (fig. 223
- 227). - Inventarier: rester av altarskåp frän 1480 (fig. 229, 230, 233- 237), bilder av S. Andreas 
(fig. 244) och S. Göran (fig. 245) samt ljusstavar (fig. 246). 

III. 1645 reparerades kyrkan på bekostnad av överste Claes Horn. Möjligen överkalkades målningarna 
redan vid detta tillfälle. Samma är skänktes nuv. altarprydnad (fig. 228- 232), möjligen krigsbyte 
frän 1620-talet, och 1648 nuv. predikstol (fig. 222) jämte ett korskrank (?) varav delar nu förvaras i 
SHM (fig. 249), allt gåvor av ovannämnde Claes Horn. Bland övriga inventarier från denna tid märkas: 
silverkanna (fig. 257), textilier (fig. 261- 263) och klockor (fig. 270). 

IV. Omkr. 1677, sedan vapenhuset börjat användas som bisättningsrum vid adliga begravningar, 
igenmurades yttre ingången till vapenhuset och i dess ställe upptogs en ny ingång på kyrkans V gavel. 
Inventarier: kalk och paten. 

V. 1745 öppnades äter ingången till vapenhuset. Åren däromkring, men särskilt 1751- 52, undergick 
den då mycket förfallna kyrkan en genomgripande reparation. Skador på själva byggnaden botades, 
men även interiören förändrades genom att korskranket borttogs och predikstolen flyttades frän S till 
N sidan, där ett nytt fönster hade upptagits. I samband härmed revs det s. k. kakaltaret och det därpå 
stäende medeltida altarskåpet flyttades ut i vapenhuset. 1752- 54 tillkom ny läktare och 1762 ny bänk

inredning (fig. 248). 

VI. 1805 uppfördes på kyrkogården ett gravkor för familjen Horn på Ekebyholm (fig. 210). - 1825 
byggdes en ny klockstapel i V kyrkogårdsmuren, även tjänande såsom kyrkogårdsingäng (fig. 206). 

VII. 1903 genomgick kyrkan under ledning av ark. Sigge Cronstedt en större reparation, varvid bl. a . 
yttermurarna fogströkos, V ingången ommurades, golven omlades, medeltidsmålningarna i koret äter
ställdes och inredningen renoverades. Nya öppna bänkar, ny orgel, nya nummertavlor tillkommo. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

I. Schon im fruhen Mittelalter besass Rimbo eine Kirche, vermutlieb aus I-Iolz, von der mehrere Kult

gegenstände beim Abbruch in die noch heute bestehende Kirche iiberfiihrt wurden. Am ältesten von 
diesen ist eine Mater doJorosa (Abb. 240) um 1200, die sicher einst einer Kalvariengruppe angehörte. Des 
weiteren ist eine Madonna (Abb. 242) aus einer um die Mitte des 13. .Jhts. tätigen schwedischen Werk
statt hervorzuheben, die Anregungen aus England - möglicherweise iiber Norwegen - aufgenommen 
hat (A. ANDERssoN). Das Triumpkreuz (Abb. 238) um 1275 hat Beriihrungspunkte mit der etwas älteren 
sächsischen Plastik (C. R. AF UGGLAs). Ungefähr gleichzeitig mit dem Triumphkreuz ist der Taufstein 
(Abb. 252). Aus dem 14. Jht. stammt ein Kelch aus vergoldetem Silber mit Emailschmelz und die zu
gehörige Patene (Ab b. 254- 256), ausgefiihrt in einer stockholmeroder Liibecker Werkstatt (A . ANDERs
soN) so wie ein Sakramentschrank aus Eiche (Abb. 24 7). Eine Holzplastik der Maria Magdalena (Abb . 
243) aus der ersten Hälfte oder Mitte des 15. Jhts. ist in dem Historischen Museum in Stockholm auf
bewahrt, gleich wie die Madonna. 

II. In der zweiten I-Iälfte des 15. Jhts. wurde die jetzige Kil-che aufgefiihrt, ein in sich einheitlicher 
Bau. Sowohl die Sakristei als auch das Waffenhaus (Vorhalle) wie auch die Gewölbe gehören in dieselbe 
Bauperiode. Die Backsteingiebel sind mit reichem Blendenwerk geschmiickt (Abb. 215-218), unter 
dem besonders das Diagonalkreuz des hl. Andreas auffällt, der Schutzpatron der Kirche war. Der Chor 
wurde zu Anfang des 16. Jhts. ausgemalt. Ein Altarschrein mit der Datierung 1480, von dem nur Triim
m er iibrig sind (Abb. 229, 230, 233- 237), wurde vermutlieb im Zusammenhang mit diesem Bau an
geschafft, ebenso die Plastiken St. Andreas (Abb. 244) und St. Georg (Abb. 245) sowie Prozessions
leuchter auf stangen (Abb. 246). Alle diese Stiicke werden nun im stockholmer Museum verwahrt. 

III. In der Mitte des 17. Jhts. wurde die Kirche neu ausgestattet und erhielt ihren jetzigen Altar 
(Abb. 228-232), eine Stiftung des O bersten Claes Christersson Horn. Der Typ dieses Altaraufbaus weist 
nach Osten und er wurde mit grosser Wahrscheinlichkeit von Horn entweder bestelit als er 1627 Kom
mandant v on Putzig an der Danziger Bucht warodervon ihm als Kriegsbeute heimgefiihrt als er 1626
1628 an Gustaf II. Adolfs polnischem Krieg teilnahm. Bemerkenswert sind die mittelalterlichen Altar
figuren (Abb. 229- 230), mit denen man, wahrscheinlich im 18. Jht. den Altaraufbau ergänzt hat. Die 
Kanzel (Abb. 222), eine schwedische Arbeit, wurde 1648 von Claes Christersson Horn geschenkt. Auch 
diese ist nachträglich mit mittelalterlicher Altarplastik geschmiickt worden (Abb. 236- 237). Im selben 
Jahr stiftete der gleiche Geber eine Charschranke (?)von der noch Resteerhalten sind (Abb. 249), jetzt 
im Stockholmer Museum. Auch prächtige Silbergeräte (Abb. 257) und Textilien (Abb. 261- 263) stam
men aus dem 17. Jht. 

IV. In der Mitte des 18. Jhts. fand eine zweite Neuausstattung der Kirche statt. Die damals geschaf.. 
fene Bankeinrichtung (Abb. 248) ist jedoch längst beseitigt und die Empore umgebaut. Das Orgelpro
spekt von 1787 ist in die jetzige Orgelfront eingebaut. 

V. 1903 wurden die mittelalterlichen Wandmalereien im Chor aufgedeckt und verrestauriert. Bei 
gleicher Gelegenheit entstand die heutige Bankeinrichtung. 

SUMMARY 
I. There was a church at Rimbo as far back as the early Middle Ages, and probably it was of timber. 

When this structure was pulled down, some of its contents were preserved and subsequently placed in 
the present church. One object is a Mater DoJorosa (Fig. 240) dating from about 1200, which at one time 
must have formed part of a Calvary group. There is also a figure of the Virgin (fig. 242) executed in a 
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Swedish workshop which existed around the mid-13th cent. , and which probably received impulses 
from England, via Norway. The rood (fig. 238) from circa 1275 has certain characteristics in common 
with Saxony work of an earlier period (C. R . AF UGGLAs). The font (fig. 252) belongs to about the same 
period. The silver gilt and enamelled chalice and paten (fig. 254- 256) is 14th cent. and was made either 
in a Stockholm or Lubeck workshop. (A. ANDEHssoN). The oak sacramental cupboard (fig. 247) is also 
14th cent. An earlyor m id-15th cent. earved figure of Mary Magdalene (fig. 243) is now in the Stockholm 
Historical Museum, as weil as the Madonna. 

Il. The present organically complete church was built during the latter half of the 15th cent. The 
vestry, porch and vaulting all belong to that same period. The gables of the end walls h ave dec01·ative 
brickwork which includes the X-like cross of St. A ndrew (Figs. 215- 218). The apostle Andrew was the 
patron saint of this church. The chancel was provieled with painted decorations at the beginning of the 
16th cent. A triptych (1480), of which only fragments remain (Figs. 229, 230, 233-237), was presurnably 
made when the church was built, and evidently figures of St. Andrew (fig. 244) and St. George (Fig. 245) 
and the processional candie-staves (Fig. 246) belong to the same period. All these objects are now in t he 
museum in Stockholm. 

III. During the mid-17th cent. the interior of the church was refurnished and redecorated. It was in 
1645 that Colonel Claes Christersson Horn presented the altar decoration (Figs 228- 232). This is of east 
E uropean origin, and very probably was specially ordered or acquired as booty by Horn during service 
with Gust af II Adolf during the Polish war of 1626- 1628. He was the commancler at Pu tzig west of 
Danzig in 1627. Note the mediaeval triptych figures (Figs. 229- 230) which - probably during the 18th 
cent. - were used for additions to the framework. 

The pulpit (Fig. 222) is Swedish work and was presented by Claes Christersson Horn in 1648. This too 
was later enriched with mediaeval triptych figmes (Figs. 236- 237). It was also in 1648 that Horn 
presented a chancel railin g, of which remnants still exist (Fig. 249), some being preserved in the Stock
holm Historical Museum. Magnificent silverwork (Fig. 257) and textiles (Figs. 261- 263) are 17th cent. 

IV. In the mid-18th cent. the church was again refurnished. The pews of this period (Fig. 248) disap
peared Iong ago, however, and the balcony has been reconstructed. The old organ-front (1787) has been 
incorporated into the present one. 

V. In 1903 the mediaeval paintings in the chancel were revealed, and unfortunately subjected to 
drastic restoration. The present pews date from this period. 



Friherrliga och grevliga ätten Horn af Åminne 


(i den mån den har anknytning till godset Ekebyholm) 


CHRISTER CLA.ESSON HORN, t 1612, lagma n 

CLAES CRISTERSSON, f . 1587, t 1651, riksråd MAURITZ , t 1671, assessor 

g. m . SIGRID OxENsTIERNA, f . 1590, t 1644 
( Ekebyholm) 

BENGT, f. 1623, t 1678, fältmarskalk GusTAF AnoLF, t 1677, överste 
( Ekebyholm) 

g. m. 1. M. SPARRE, t 1660; 2. L BANER, t 1675; 
3. M. BIELKE, t 1727 

CHRISTER, t 1740 CHRISTER , t 1746, överste 
( Ekebyholm) 

gick i utländsk tjänst 1694 och godset gick då från 
familjen; 

g. m. JAKOBI"'A CATHARINA LILLIEHÖK, t 1696 

ANNA REGINA, f. 1718, t 1796 
g. 1. m. presidenten E . M . voN 


NoLeKEN (s. 318, not 1); 

g. 2. m. statssekr. P. F. voN 


HEGARDT 


CATHARINA EBBA, f. 1720, t 1781 

mätress å t Fredrik I 


romersk riksgrevinna 1746 

köpte Ekebyholm 1746, 


sålde det 1752 till sin broder; 

g. m. riksrådet greve ULRIK 


BARCK, T 1772 


GusTAF ADOLF, greve Horn a f 

Åminne f. 1721, t 1793, 
president i Krigskollegium, 

greve 1772 
( Ekebyholm) 

g. m. ANNA CHRisTINA HöiJER , 
f. 1735, t 1772 

CLAES, f. 1755, t 1823 
generallöj tnant 

( Ekebyholm) 
g. 1. m. BRITA MARIA V. HAUS


\YOLFF, f. 1758, t 1844; skild 

1809; 


g. 2. m. AN NA SOFIA BLOM

STEDT, f. 1777, t 1858 


1. EBBA B EATA, f. 1782, t 1804 i barnsäng 1. GusTAV f. o. tJ787 
g. 1801 m. generalmajoren 


ULRIK GYLDENSTOLPE, f. 1774, t 1855 




Grevliga ätten Horn af Ekebyholm 

(i den mån den har anknytning till godset Ekebyholm) 

ARVID BERNHARD HORN AF KANCKAS 
greve Horn af EKEBYHOLM 

f. 1664, t 1742, kanslipresident. Inköpte Ekebyholm 1724 
g. 3. m. MARGARETA GYLLENsTIERNA AF FoGELVIK, 

t 1740 

ADAM, f. 1717, t 1778, riksråd, sålde Ekebyholm 1746 
till riksgrevinnan CATHARINA EBBA HORN (se S. 299); 
g. m. ANNA CATHARINA MEIJERFELDT, f. 1722, ·j· 1779 

BERTHOLD, f. 1688, 
t 1691 

Familjen SöLFVERBERG på Hersby 

SvEN LARssoN, f. 1653, t 1727, adlad SÖLFVERIJERG 
1687, kapten-mekanikus vid fortiflkationskontorct , 
överstelöjtnants avsked 1719. G. 2. m . BEATA ELisA-

SVEN, f . 1690, 
t 1715, kanslist 

BETH RuuTH, f . 1672, t 1749 

CARL, f. 1692, t 1756, kapten, 
g. m. ANNA CATHARINA V. GAR

DEMEIN, f. 1704, t 1776 

ANNA CHRISTI N A , 

f. 1693, t ogift 1758 
PETER, f. 1694, t 1732, 
löjtnant vid livgardet 

till fot 

w 
o o 



Fig. 271. Rö kyrka från NV. Foto A. Schagerström 1910. 

Die Kirche von Rö von N.W. Rö church from N .W. 

RÖ l(YRI(A 
UPPLAND, STOCKHOLMS LÄN, SJUHUNDRA HÄRAD 

UPPSALA ÄRKESTIFT, SJUHUNDRA KONTRAKT 

ANNEX TILL RIMBO 

Beskrivningen avslutad i dec. 1955 

TRYCKTA K.i<LLOR: RADLOFF 2 S. 53. - H. HILDEBRAND i ATS 2 (1869) S. 395. - SVENSKA DYGDER, 
Sockenskildringar utg. af A. Vernborg, ärg. 4 (1907) s. 177. - G. BoE:Tmus, De tegelornerade gråstens
kyrkorna s. 20, 28, 36, 84, 85, 154, 168. 

I-!ANDSKR. KÄLLOR OCH AVB.-SAML.: RA: Kg!. brev 12/3 1736, 7/21745, 12/11749. (Riksreg.) 
KB: HADORPHS »ANNOTATIONSBOOK» (tidigare inbunden i PER. MoN. III) opaginerad; RANSAKN. I 
.s. 151. - ATA: H1LDEBRAND, ö. Uppi. s. 10; lHRFons Il: 2 s. 1560; lNv. 1829; p. m. av E. EcKHOFF 
u. å.; snabbinventeringsprotokoll av GoTTH. JOHANSSON 1917; »Rö socken . En kortfattad beskriv
ning» av CARL ANDERSON 1931; hand( rör. kyrkorestaureringen 1950 samt rör. orgel och orgelläktare 
1951; äldre fotografier; m. m. - BST: ritn. till ny läktare och orgel av J . A. HAWERMAN 1850 (laverad 
·tuschritning); programskiss till Rö nya kyrkogård av M. WEHNSTEDT 1923, program för utvidgning av 
kyrkogården av RAGNAR HJORTH 1937, planrii:n . f. anläggande av ny kyrkogård av JoHN-Iv.rn BERG
STEN, Lövsta, Rö, 1937, m. fl. hand!. rör. kyrkogårdens utvidgning; >}Rö kyrka. Kort beskrivning» 
och »Program för restaurering» av Ä . NonEEN 1925; »Program för restaurering av Rö kyrka» (1949) 
och »Beskrivning till förslag till restaurering av Rö kyrka» (1950)1av Ä . NoREEN jämte förslagsritningar 
till restaureringen (5 bl.); hand!. rör. orgelns ombyggnad 1950- 51; hand!. rör. bårhusbygge 1952; 
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~ 
10 D 50 ,u, 

Fig. 272. Situationsplan, 1:2000. Uppm. 1954. 

Kirchhof. Plan of churchya rd. 

ritn . t. dekorerat glasfönster av Y. LuN DSTRÖM 1953; samt fotos m . m . - LST: A 9 s. 166 (karta från 
1638 av TH. CHRISTIERNSON) - UB: PALMSIC SAML. nr 276 s. 442 (uppgifter ss i Ransakn.) ; NoROIN 

VOl. 39 fol.: 5. UPBÖRDEN 1531' bl. 25 V. - STOCKHOLMS HÖGSIC KO NSTHIST.INST. : EXK .PROT. 1910- 11 
(Ups. univers. konsthist.sem.) s. 51. - NXs GÅRDSARKIV: ritn . till Silverstolpeska gravkoret, 9 bl., 
varav huvudritningen sign. S. ENANDER 1839, ytterligare en antagligen av Enancler, men osignerad, 

de övriga, som alla äro osignerade cletaljritningar, till största delen av överintendenten SILVERSTOLPE 
(enl. handstilen); gårclshancllingar. 

K YHKANS AHK IVA LIEH (i ULA): R.:i.K. 1627- 1664 (därav åren 1650-52 på två ställen i olika 
avfattnin g), 1675- 88 samt fr. o. m . 1691; ST.PHOT. 1650, 171 5 samt fr . o. m . 1744; VIS.PHOT. fr. o. m . 
1752; INV. fr. o. m. 1648(?) med tillägg jämte diverse upp gifter om gåvor; •>Antiqvitet er... i Röö sokkcn » 
1685 (L I 1); berättelser om kyrkans reparation och särskilt det nya korets byggande 1747 (K I 1); 

sammanskott till altartavla 1748 (K I 1); bänkdelnin g 1710 (ofullständig, L I 1), 1747 (K I 1); berättelse 
om en Idoekas omgjutancle och om kyrkans ålder m . m . 1749 (K I 1); auktionsprotokoll 1750 (K I 1); 
cliv. anteckn . om gravplatser i kyrkan. - Yngre arkivalier förvaras vid kyrkan . 

Av till DoMKAP. inkomna handlingar förvaras de äldre i ULA uneler signum E V 107: 1- 3. Där
ibland märkas: Ansökan om besiktning av ky rkans bofällighet och om kollekt 1729, brev frå n prosten 
ANDERs LooiN a ng. kyrkans bristfälliga tillstånd 1732 o. 1733,. •>Besiktningsinstrument uppå R ö kyrkas 
bristfälli gheter>> 1733 (i avskrift från 1744), K . Maj :ts tillstånd till kollekt över hela riket 1736; försam 

lingens svar till Consistorium ang. övergivande av Rö kyrka 1744, m . fl. hancll. rör. rep a rationen 1747; 
VIS.PROT. 1744- 1757 samt några från 1800-talet; cliv. ha ncll. rör. kaplansbostället. 

1 Härvid lämnades frän Rö: 

•> Klockan ii Sk(ep)p(uncl) vi lisp(un)cl 

penning för tionde v m(ar)k 

penning för affratt iiii m(ar)k ii öre •> 




RÖ KYRKA 

F ig. 273. Kyrkans närmaste omgivningar enligt karta av Th. 
Christiern son 1638 i LST. A kyrkan, schematiskt tecknad, B 
byggn ader på Ticksta gård. Att kyrkogården ej är ritad torde 

bero på att kartan är en redovisning fö r Ticksta ägor. 
Kar te, gezeichnet 1638, A: I<ir- Map, 1638. A: church, B: build-
che, B: Gebäude vonTickgta. Die ings of Ticksta manor. T he 
Karte beschreib t das Gut von churchyard is not shown, the rea-
Ticksta, der Kirchhof ist nicht son being that the map shows 

eingezeichnet. the Ticksta estate . 
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Rö socken (»parochia RauthU») nämnes första gången i Fogdö (Vårfruberga) klosters jordeboks s. k. 
possessionslista, skriven »före 1233»1 och kyrkan (»ecclesia redho») år 1331 (SD nr 2819). Att den icke 
upptages i de välbekanta förteckningarna över sexårsgärden (1314) och ärkebiskoparnas visitations
resor 1302- 19 torde bero på att den då som nu var annex till Rimbo. - Kyrkans skyddshelgon var 
S. Olof, på vars dag kyrkomässa hölls, se s. 315 . 

Kyrkan ligger på en höjdsträckning invid landsvägen Stockholm- Norrtälj e. Vägen går sedan 1937 
N om kyrkan, tidigare gick den S om densamma. Mellan landsvägen och kyrkogårdsmuren låg då kyrk
vallen; järnringar i denna mur visa, var hästarna bundos. Till kyrkvallen eller »kyrkobacken » hörde 
ursprungligen även höjdsträck nin gens Ö del, där nu folkskolan ligger. Här låg tidigare ett flertal sock
nen tillhöriga hus, framför allt klockarbolet med sina uthus. 1715 !ägo »Kiockarhusen» så nära kyrkan 
- trots att denna då ännu ej utvid gats å t Ö, jfr s. 317 - att det dryft ades i sockenstämman, om de ej 
borde flyttas längre bort »för E ldswada skull». En tid på 1700-talet var klockarebolet också kaplans
boställe. Men i ST.PROT. 1752 klagas på nytt över att sockenstugan, som även tjänstgjorde som bostad, 
mtan aldra minsta utrymme ligger så nära på Rö kyrkomur, at et så nära til kyrkan beläget åbygge, 
med eldstad» måst utrymmas, varför församlingen i sjä lva verket varken hade klockarebol eller ka
plansboställe. Vidare fanns här ett ky rkstall (rivet 1842), som 1764 ansågs böra flyttas längre bort »til 
kyrkans mera säkerhet». Fattigstugan ' låg också här; 1749 bestämdes, att österifrån kommande begrav-

1 FOLKE Oss1ANNILSSON, Fogdö (Vårfruberga) klosters jordebok, Vet. Soc. i Lund årsb . 1945, s. 
90 o. 94. 



SJUHUNDRA HÄRAD304 

ningsföljen skulle stanna med liken vid fattigstugan. Ett bårhus, omnämnt 1756 (sT.PROT.), låg kanske 
snarare inne på kyrkogården, liksom tiondehärbret. 1776 byggdes ny materialbod >>icke.. . nära wid 
kyrckan•>, 1811 ny sockenstuga och omkr. 1830 ny fattigstuga (allt numera rivet). Att socknens bygg
nader i äldre tid trängts så tätt inpå kyrkan torde sammanhänga med ägoförhållanden. Själva kyrkan 
låg på kronogrund, men frälsejord och skattejord gränsade på flera håll nära intill den, jfr fig. 273. 
Inspektoren på Näs, dit på den tiden även Ticksta hörde, satte 1752 upp en gärdesgård tvärs över 
kyrkbacken , varöver klagades i sockenstämman. På 1840- och 50-talen vidtogos emellertid åtgärder 
för att ge platsen ett prydligare utseende. 

Följ ande i texten nämnda gods, gärdar och byar ligga i Rö sn: JVäs, Beateberg (tidigare Målnekulla), 

Ticks/a, Hersby, Lovisedal, Lisinge och Osby. 

KYRKOGÅRD OCH KLOCKSTAPEL 
KYRKoGÅRD Kyrkogården består av två muromgivna delar: en äldre på kullens krön, inom 

vilken kyrkan ligger, en nyanlagd på sluttningarna mot V och N. Inom den äldre delen 
är marken uppterrasserad mot muren (utom i Ö), i det NV hörnet ända upp till murens 
krön. Här är muren nylagd av huggen sten och på dess utsida, som är upp till 230 cm 
hög, finnas ingångar till två på 1890-talet anlagda gravkamrar. I övrigt är bogårds
muren runt den gamla kyrkogården av gråsten i bruk med cementerade fogar, utan 
avtäckning, men avjämnad med mindre sten. Muren reparerades grundligt under förra 
delen av 1700-talet (RÄK., jfr s. 317) och var då vitkalkad och försedd med spånat 
och tjärat kroppåstak (borttaget och sålt på auktion 1836- 38). Kyrkogårdens ut
sträckning i äldre tider finnes ej angiven på äldre kartor eller avbildningar, men i S 
och V torde muren ha legat på den nuvarandes plats. Under V muren skjuta stenar 
fram, som förmodligen äro rester av en äldre mur. N och Ö muren ha antagligen tidi
gare legat närmare kyrkan än nu, i alla händelser gäller detta Ö muren, eftersom kloc
karhusen lågo så tätt inpå kyrkan även före dess ombyggnad 1747, jfr s. 303 och 318. 

Den nya kyrkogården anlades i slutet av 1930-talet. F. n. användes blott dess V del 
som begravningsplats, medan sluttningen N om kyrkan är en skogspark; hela området 
omgives av en låg stenmur. Ingångarnas grindar efterbilda de äldre kyrkogårds
grindarna (se s. 305). 

J NGÅNGAR Ingångarna till den gamla kyrkogården ligga i SV och Ö. Den östra är helt liten. 
omgiven av grindstolpar av slaggsten från 1853. En >>steglucksporb> i Ö omtalas dock 
redan 1756 och skulle då ombyggas. Huvudingången i SV är på ett originellt vis kom
binerad med klockstapeln på så sätt, att ingången går tvärs genom stapelns kraftiga 
underbyggnad av sten (fig. 274). Stapeln är ej såsom i Skederid (se nedan) byggd ovanpå 
en gammal stiglucka; i ST.PROT. 1806 säges uttryckligen, att >>den skall upföras där 
stora Kyrkaporten nu befinnes, hvars pelare och hvalf således komma att först ned
rifvas>>. Hur gammal >>stora Kyrkoportem, även kallad Härsbyporten, var kan nu ej 
sägas, möjligen var den medeltida. En tredje stiglucka, 1828 kallad >>gamla kyrka
porten på sidan åt Ticksta>> och därför säkerligen belägen i kyrkogårdens NV hörn 
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Fig. 274. Klockstapeln. Foto A. Schagerström 1910. 
Glockenturm. Bell-tower. 

(där muren nu är omlagd), revs 1837 efter att på många år ej ha begagnats. Den var av 
tegel med spåntak. Antagligen var det denna stiglucka, kallad den »västra», som enligt 
RÄK. reparerades 1791- 93. - Ingången i SV stänges av gallergrindar av trä, krönta 
av ett enkelt, men dekorativt järnsmide, anskaffade 1860. 

1835 beslöts, att »Timsten på kyrkogården» skulle uppresas. Den var skänkt 1745 av 
»Sal. Comissariens Sillanders ÄnkeFru på Ticksta».1 Ligger nu sönderslagen i trappan 
till kyrkvinden. 22 x 21 x ca 18. 

Klockstapeln (fig. 274) är byggd av trä på två höga vitrappade stenmurar, över 
vilka lagts ett golv av bräder. Mellan dem är ingången till kyrkogården från SV. Stapeln 
uppfördes 1806- 07 av soldaten Svala från Odensala. Överbyggnaden, vars konstruk
tion framgår av fig. 275, är inklädd med bräder (panel på läkt), enligt tidens smak i 
antikiserande stil. Varje sida är genom pilastrar uppdelad i tre fält, vars övre del fylles 
av ljudluckor. Under det pyramidformiga, spånklädda taket, som krönes av en liten 

1 Enligt en gåvoförteckning av 1745 i K I 1. Se vidare s. 330, not 3. 

KLOCK

STAPEL 
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obelisk med en stjärna i toppen, en taklist med ett ge
nom vitmålning och svarttj ärning starkt markerat tand
snitt av stora påspikade träklotsar. Pilastrar och list
verk vitmålade, fyllningarna gulmålade, ljudgluggarnas 
portar och taken svarttjärade. Målningen förnyades 
1857 av en dalkulla, änkan Ur Anna Larsdotter. 1 Sam
ma år flyttades uppgången till >>ringstapelm frå n Ö till 
N sidan. Vid utformningen av fasaderna torde Svala 
ha haft hjälp av friherre Mannerheim2 på Näs, som tog 
intresserad del i socknens angelägenheter och som enligt 
sockenstämmobeslut 1806 skulle >>suppliceras>> att jämte 
kyrkavärdarna ha överinseende över arbetet med sta
peln. - En tidigare klockstapel av obekant utseende 
nämnes 1600 (Rimbo kyrkas ni\rc). Den blåste omkull 
1725 eller kort dessförinnan, 3 varefter ny stapel bygg
des 1726 av byggmästaren Eric Hansson från Norr
tälje (ni\K.). Dess läge och utseende obekant. Den näm
nes sista gången 1797, då den skulle tjäras. 

Strax innanför S bogårdsmuren ligger ett litet gr a v
kor (fig. 276), uppfört 1840- 41 för familjen Silver
stolpe på Näs i elen då gängse, modifierat klassicerande 
stilen. Det är byggt av t egel på sockel av sandsten 
och putsat i gult med vita lister och gavelfronton. 
Kopparbeslagna dörrar. Bitningen till gravkoret ut

10 o 1 2 3 4 5 JO,/(, 

~lll.Ji l!!ll==i---.:.J::=t--=:1==±====-- fördes av arkitekten S. Enander4 på beställning av 
överintendenten F r. S. Silverstolpe.5 - I gravkoret stårFig. 275. IGockstapeln, plan och 

tvärsnitt, 1: 300. Uppm. 1954. en mycket stor t u m b a av sandsten (372 x 257) med tre 
Glocl\:entunn, Bell-tower, plan täckhällar av kalksten. Under dem vila överintendenten
Gr undriss und and section. 

Schnitt. Silverstolpe och hans maka och mellan dem deras ende 
son, Fredrik August Silverstolpe, f. 1813, t 1828. Under 

hans namn står inhugget: SÅ ÖPPEN SOM DEN HYMD DEH l DAGENS STJEHNA SKHIDEH l SÅ 

ÖPPEN VAH HANS SJi\L. I ett fodral, instucket under en av järnringarna i lockhällen, 

1 För ommålningen 1857 har C. ANDERSON 1931 lämnat en intresseväckande redogörelse (ATA). 
Målningen var så ged iget utförd, att den ännu ej behövt förnyas . 

2 LAns AuGusT MANNERHEIM, f. 1749, t 1835, justitieombudsman, känd politiker. G. m. SoFIA 

VADENSTIERNA, f. 1758, t 1830. Hon ägde Näs. 
3 Jfr en tillskriven anteckn. i INV. 1702 med E. Tegmans (s. 315, not 2) i ST.PROT. 1749 lämnade 

uppgifter; se även brev till Domkap. från prosten Anders Lodin 14/10 1732. 
4 SAMUEL E. ENANDEH, konduktör vid ÖIÄ , f. 1788, t 1843. 
5 FREDRIK SAMUEL SILVEI\STOLPE, f. 1769, t 1851 , Överintendent. G. m. FREDRIKA CARDLINA lVlAN

NERHEIM, f. 1790, t 1864, dotter till L. A. Mannerheim (not 2 ovan), efter vilken hon ärvde Näs. 

SKACN!NG 

IUOC KSTAPEL 

GHAVKOI\ 
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Fig. 276. Silverstolpesk a gravkoret, uppfört 1840- 41. F oto 
1955 . 

Grabka pell e d er F a milie Si lv er- B urial ch a pel for the Si lv erstolpe 
s tolpe, 1840- 41 a ufgefUhrt. fa mily, bui lt 18<10-41. 
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äro minnesverser m. m. rörande el en unge Silverstolpe inlagda av hans far . - Över 
tumban är på muren anbragt en rund porträttm e daljong i gips av Fredrik Au
gust Silverstolpe, utförd 1829 av E. G. Göthe.1 

KYRKOBYGGNADEN 

Kyrkans huvuddel är en rektangulär salkyrka från 1200-talets senare hälft, 1747 PLA N 

tillbyggd åt Ö med ett tresidigt kor. Vid detta tillfälle ombyggdes även sakristian 
N om kyrkan. Vap enhus och valv äro senmedeltida. 

Den urspr. kyrkan är uppförd av omsorgsfullt vald, i enstaka fall i fyrkantform M U RVER K 

tuktad gråsten av t ämligen litet format, lagd i regelbundna skift. Stenarna bli mindre 
i murarnas övre del. Fogarna ställvis skolade med stenflis, vilket bäst synes från vapen
husvinden. Där synes även, att kyrkan under medeltiden varit oputsad med brett ut-
strukna fogar, sannolikt försedda med kvaderristning. Två tunna, grunda skåror, lö-

1 E mc GusTAF Gönm, f. 1779, t 1838. Bildhuggare; blev 1837 ord . professor vid Konstak ademien. 
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F ig. 277. Fönster V om Sö strävpela ren, dä rovanfö r spå r av 
ett igenmurat äldre fön ster . Fot o 1954. S. 309. 

Fenster westlich von dem S.O. 
St r ebepfeiler . Darliber Spurcn 
eines älteren, v ermauerten Fen-

st ers. 

W indow -.,v. of S.E. buttress . 
1-ligher up, t races of a n older 

blocked-up window. 

pande horisontellt t ätt intill varandra i en bevarad putskaka ungefär i höjd med va
penhusvalvets hj ässa, kunna knappast t ydas annat än som rest er av kvaderristning. 
Liknande rest er finnas längre ned på samma mur. Det är emellertid svårt att draga 
bestämda slutsat ser, då muren är starkt brandskadad. 1 Vid en reparation 1747 vitlim
mades kyrkan utvändigt. Spår av denna tunna vitlimning eller slamning finnas ännu, 
men kyrkan gör dock nu - det gäller V delen - intryck av att vara oputsad. Man kan 
utan svårighet iakttaga skillnaden mellan murverket i den V gaveln och i en därtill 
anslutande strävpelare i N, vilken liksom en dylik i SÖ hörnet är byggd av mer ojämnt 
lagda stenblock. När dessa strävpelare uppförts är icke bekant, men det torde hava skett 

1 E lden h ar utan t v ivel h ä rj at efter vapenhuset s tillbyggande, m en gansk a långt fö re 1747 . I en syne
h andling 1733 het er det : »E när ky rckian fö r långliga tider tillbakas brunnit, ä ro och st ycken uhr grå
stenarna spruckna, hwilka efter h anden affalla, som fö rordsak at at och sielfwa st enarna uhr muren i 
synnerhet östra gafwelen begynna lösna .» A. 0. R HYZELIUS, B rontologia theologico-historica, thet ä r 
en . . . sanferdig berettelse om åske-dunder , blixt och skott .. . (Sthlm 1721) omnäm ner ej n ågon eldsvåda 
i Rö ky rka. Troligen h ade dock kyrkan antänts av blixt en, eftersom elden t ycks h a hä rj at endast 
ovanför valven . 
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F ig. 278. Kyrkan från SV. Fo to 1954. 

Die Kirche von S."W. Church from S."W. 
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långt före 1747 års reparation, då enligt byggnadskontraktet 1 »hela taket på kyrckian, 
sacristian, wapenhuset och pelarne» skulle omläggas. 2 - Material i vapenhus, kor och 
sakristia se nedan s. 316. Valv och omfattningar äro av tegel. 

De två fönstren i S muren ommurades 1707 (RÄK.)3 samt 1828 (sT.PROT.), då de Fö:-isT ER 

torde ha erhållit sin nuv. stickbågiga form. Snett ovanför det östligare av dem antyder en 
kraftigt överputsad t egellappning (fig. 277) att ett mindre fönster urspr. funnits här. 
Fönstret i N muren upptogs 1828. 

1 Relateras i en i K I 1 införd redogörelse för reparat ionen 174 7. 
2 Ovannämnda skrivelse från prosten Anders Lodin till Domkap. 14/10 1732 omtalar, att »den grå

stenspelare, som i förtiden af gråsten blifwit murad mot gafwelens norra sida, är sönder kråssad», jfr 
nedan s. 317, not 2. 

3 E n senare tillskriven anteckning i I NV. 1702 orr:talar dessutom, att en h ack a gått sönder »wid 
fönstrens uphuggande». - De i RXK. 1783 omnämnda fönsterreparationerna voro tydligen mindre 
omfattande. 

7 - 602231 
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INGÅNG Ingången från vapenhuset till kyrkan har en enkelt profilerad tegelomfattning, nu 
överputsad (fig. 283). Den yttre omfattningsbågen liksom den inlagda rundstaven är 
orent rundbågig, medan själva dörröppningen är svagt spetsbågig.1 Ingångens urspr. 
höjd har minskats genom att golvnivån höjts. På insidan av dörröppningen ny träkarm. 
Dörren, som l 950 återfick sin gamla plats efter att många år ha legat i klockstapeln, 
består av tre furuplankor, de båda yttersta 54, resp. 43 cm breda. I mellanplankan äro 
fyra kors inskurna. Stocklås. Tre enkla, släta gångjärnsbeslag, fästa med handsmidd 
spik. Beslagen i övrigt se fig. 284. Under det något bukiga portringsbeslaget är fästad 
en >>lilja>> i typisk 1200-talsutformning (endast en är bevarad). Portringen har djur
huvuden med bakåtstrukna öron och strimmig nos. Nyckelbeslaget är dubbelt. Underst 
är en flat rektangulär plåt, under vilken med spikar äro fästa fem >>liljor>>, varav fyra 
äro av liknande typ som den vid portringsbeslaget, en (i övre vänstra hörnet) däremot 
enklare. Av en sjätte - lik de fyra - återstår endast blomman i spetsen. Ovanpå den 
rektangulära plåten är med mindre spik fästad en rombisk, uppdriven plåt med nyckel
hål. Detta är antagligen den urspr. nyckelskylten, under vilken liljorna från början 
varit fästa, medan den rektangulära plåten tillkommit senare vid någon lagning. Dörren 
är säkerligen avtagen såväl upptill som nedtill - översta gångjärnsbeslaget sitter 
högt upp och dörren är upptill avsågad; nedersta beslaget följer dörrens nedre kant. 
De inmurade gångjärnstapparna äro ursprungliga. 

YTTERTAK Kyrkans yttertak äro spånklädda; även strävpelarna ha spåntak. Över koret är 
taket valmat. Nuv. takstolar härröra från 1747. I en av kyrkböckerna (K I l) berättas 
beträffande reparationen detta år, att kontrakt slutits med byggmästaren Petter Gess
ner om samtliga taks omgörande >>med resning, brädande och spånande til 1600 dlr 
koppmt,,. 174 stockar åtgingo till >>murläckter och takresning>>. Vid samma tillfälle revs 
Ö gaveln och V gaveln blev >>aftagen til 4 alnar på högden och jämnad>>, vilket i och för 
sig innebär, att takresningen måste ha omgjorts. Gavelröstena blevo därigenom mindre 
brant stigande än tidigare. 

MURARNAs Murkrönen äro rått ommurade, delvis med tegel, vilket utan tvivel också skedde 
uEH~:RnELrNG 1747. På ett ställe har N muren givit sig ut från valvet.2 Där kan iakttagas, att kyr

kan innan tegelvalven inslogos var invändigt täckt av fin vit puts (utan synliga spår av 
målningar). Numera är kyrkan invändigt putsad och har valv- och väggmålningar från 
1400-talet, se s. 320. 

GoLv I kor och gångar tegelgolv, inlagt 1950; också vapenhuset har nylagt tegelgolv; i 
bänkkvarter och sakristia nytt brädgolv. - Vid mitten av 1700-talet hade kyrkan tegel
golv överallt (se s. 319). 1770 skulle tiljor inläggas i kyrkogången från koret till k yrk

1 Vid något tillfälle (1888?) hade dörröppningen gjorts rektangulär. Den återfick senare sin urspr. 
form, men hack i rundstaven vittnade om ingreppet ända till 1933 (se foto i BST, taget >>före ändringen 
1933>>). 

2 Det har skett för länge sedan. Det ovan citerade brevet till Domkap. 1732 berättar: morra wäggen 
dragit sig ut ifrån hwalfwet 1 Y2 qvarten>. 
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Fig. 279. Plan, längdsnitt mot N, tvärsnitt mot ö och V, 1: 300. Uppm. 1954. 

Grundriss, Längsschnitt gegen N ., Quersehnitte gegen O. und W . Plan, longitudinal seetian towards N. and end seetians towards E . and W/. 
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Fig. 280. Kyrkan från V. Foto Otto Strömquist 1933 (BST). 
Die Kirche von \V. Clrnrch from W. 

dörren och i sakristian (sT.PROT.); 1851 lades brädgolv även i bänkkvarteren, varvid 
det gamla tegelgolvet togs bort; 1888 cementgolv.1 

vALV Den medeltida delen av kyrkan täckes av två sekundärt inslagna, på sköldbågar och 
murpelare vilande valv, se fig. 279, slagna på stick med halvstensribbor. Tegelmått 
26-27 x ? x 7- 8. Märk, att koravdelningen accentuerades genom att den ö traveen 
(= det medeltida koret) gjordes mindre och dess valv lägre; det är ett åttadelat valv 
med tvärlagda tegel på varje ribba. Det medeltida församlingsrummet överspännes av 
ett enda valv: ett stjärnvalv, vars mönster återfinnes i ett valv i Rimbo kyrka (fig. 212), 
ehuru där med största utsträckning i N- S i stället för som i Rö i Ö-V. Korvalvet i 
grannkyrkan Riala (SvK Uppland I, fig. 639) är av alldeles samma typ som det nyss
nämnda valvet i Rimbo. I Riala täckes valvets slutsten av en rund träplatta med en 
bild i relief av Nådastolen. En liknande hjässbricka, med samma motiv, ehuru långt 

1 Enligt Ä. NoREEN, Beskrivning . . . 1950 (BST) skulle det nya tegelgolvet läggas ovanpå förutva
rande cementgolv. Vid verkställandet avlägsnades emellertid cementgolvet (medd . av kh A. LINDGREN). 
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Fig. 281. Vapenhuset från S. Foto 1954. 

Vorhallc von S. Porch from thc S. 

ifrån identiskt lik, förvaras lös i Rö kyrka (s . 338, fig. 307); el en har säkerligen haft 
samma användning och varit placerad i ettdera valvets hj ässpunkt. Reliefen i Rö är 
emellertid både ikonografiskt och stilistiskt yngre än den i R iala, kanske från 1470- 80-
talet, och valven äro antagligen icke mycket äldre. 

V gavelröstets innersicla är svårt brandskadad, men smärre bevarade putsspår an- uR~PR. övEn

tyda dock, att medeltidskyrkan före valvslagningen varit vitp utsad mycket högt upp T J\ CK N ING 

på röstet. Möjligen har den haft öppen takstol. Närmare kan man icke bestämma kyr-
kans urspr. inre övertäckning. 

Den urspr. kyrkan var, såsom framgår av ovanstående, en liten rektangulär kyrka1 DATERING 

med brantare gavelrösten ä n de nuvarande (ses. 310), med smala, högre upp på muren 
placerade fönster och en enkelt profilerad ingång i SV. Detta jämte murverkets art 
(se s. 307) daterar den med stor sannolikhet till 1200-talets senare hälft eller slut. Mur-

1 Dess mått anges i synehandling 1733 sålunda: »Längden i Coret 8 Y4, aln och rlcrifrån t ill wäs tra 
gafwelen 14 Yz aln, samt bred den 12 % aln». 
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F ig. 282. In gången mellan kyrkan och 
sa kristian , sedd frå n sak ristia n. Foto 

1955. 

Tur zwischen Sak
ristei und J{irche, 
von der Sakristei 

a ns gesehen . 

E ntrance between 
church and vestry, 
viewed fro1n v es-

try . 

F ig. 283. Ingången från vapenhuset t ill lång
huset före ändrin g 1933. Den målade dekora
tionen (från 1903?) nu borttagen. S. 310. Fo to 

Otto Strömquist 1933 (BST). 

Portal zwischen Vorhalle 
und Langhaus vor der 

Veränderung von 1933. 
Die Dekorationsmalerei 
(von 1903?) jetzt ent

fernt. 

Entrance between porch 
and nave, previous to the 
alteration in 1933. The 
painted decoration (from 

19037) now removed. 

verket visar gotländskt inflytande.1 Kyrkan hade en sakristia (belägen något längre 
åt V än den nuvarande, se s. 320), vars trånga, rundbågiga ingång ännu är bevarad. 
Ingången omfattas mot sakristian av en triangelbåge, också ett gotländskt drag. 

1 GERDA BoE:Tmus påvisade redan 1921, att murverket i några Roslagskyrkor, bl. a. Rö, visar in
flytande från Gotland genom sin tydliga strävan efter regelbundet förband (imitation av kvaderför
band, till vilket ändamål man även använde sig av kvaderristning). Hon daterar dessa Roslagskyrkor 
till 1200-talets senare del (G. BoE:Tmus, De tegelornerade gråstenskyrkorna, s. 84 f.). Enligt E . LUND
BERG, Byggnadskonsten i Sverige 1000- 1400, Sthlm 1940, s. 534, sökte sig gotländska byggmästare 
mot 1200-talets slut till andra trakter. I. KRONQVIST, Åbo slott under medeltiden, Hfors 1947, s. 29 f. , 

tar upp denna tanke för a tt förklara murverket i Åbo slotts äld re delar och i Ålandskyrkorna Jomala 
och Sund. Också i dessa finländska byggnader har likhet med kvaderförband eftersträvats, men där 
genom tillhuggning av stenen i avlångt-fyrkantigt form at (a. a. fig. 32- 33) . 
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F ig. 284. Medeltida beslag på dörren mellan vapenhus och långhus (jfr fig. 286). S. 310. Foto 1954. 

Miltelalterliche Beschläge a n der Tlir zwischen Vor- Mediaeval fittings on door between porch and nave 
haIIe und Langhaus (Vgl. Abb. 286) (Cf. Fig. 286). 

Vid den av myndigheterna anbefallda rannsakningen om antikviteter insändes 1685 ;~LDRE uPP

från Rö följande uppgifter, som nästan ordagrant återfinnas även i en av kyrkans GIFTER OM 
KYRKANS 

böcker (L I 1): »Röö kyrckia är först wpbygd Sant: Olof til ähra hwilkens beläte ännu ALoEn 

der finnes med krönt hufwud och en yxa i handen effter honom är kyrckian nämbd 
ännu Sant: Olufz kyrckia wppå Olofsmessdagen hafwa bönderna i Röö Sochn hållit 
sin kyrckiomässa åhrligen, men nu inte».1 Enligt HADORPH (»ANNOTATIONSBOOK») 
var »Röö kyrkia i Siuhundrats häradt en gamall Grååstens kyrkia mycket sprucken 
och lutande till fall, gamal målning ... ». Den stora reparation; som skulle följa 1747, 
var alltså redan i slutet av 1600-talet välbehövlig. 

Den ledande kraften vid denna restaurering, kyrkoherde Eric Tegman~ 2 intresserade 

1 RANSAKNINGAH s. 151. Berättelsen är även avskriven i PALMSK. SAML. nr 276 s. 442. 
2 Emc T EGMAN, f . 1710, t 1789, kyrkoherde i Rimbo och Rö 1744- 51, sedermera kyrkoherde först i 

Närtuna, därefter i Gävle, kontraktsprost, teol. dr. 
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sig även för frågan om kyrkans ålder. I en anteckning bland ST.PROT. 1749 berättar 
han först om en gammal ~locka, som skulle ha burit årtalet 1228 (se s. 356). Därefter 
fortsätter han: >>Hwad angår Kyrkans ålder har Comminister loci1 sökt med al flit at 
få ther om någon säker efterrättelse, besynnerl~ år 1747, när gl. Kyrk-Taket, samt 
östra Kyrkgafweln, och sacristian nederrefwos; men eij annat spår påfunnit, än et 
årtahl af år 1200 [ = ett år på 1200-talet?], som han blifwit wid det tilfället warse på 
Kyrkans gl. Bokstohl [s. 340], hwilken war bygd efter det gl. sättet och med samma 
målning, som Kyrkans hwalf och inre murar öfwerdragen, innan Kyrkan år 1747 blef 
öfwer alt på hwalf och murar hwitlimad. Thetta årtal war ock med sama färg som Bok
stolen målat, som måtte til äfwentyrs wara Kyrkans ålder, ifall Bokstolen, som trol. 
är, blifwit giord then tiden Kyrkan bygdes och årtalet då dijtsatt.>> Härefter refereras 
den s. 315 omtalade berättelsen från 1685 i L I l. Uppgifterna få givetvis tagas med en 
viss reservation. Valvmålningarna kunna av flera skäl (se s. 313 o. 320) omöjligt härröra 
från 1200-talet. Det troligaste är att komminister Brolin tytt årtalet på bokstolen fel
aktigt. Uppgiften om årtalet 1228 på klockan är trovärdigare - gjutna siffror äro ofta 
lättare att läsa än målade - och tyder då på att en kyrka med klockor funnits i Rö 
före den nuvarande. Detta är i och för sig troligt och bestyrkes av den tidigt medeltida 
dopfunten (s. 341) och av madonnabilden (s. 334), som är en av Upplands äldsta kult
bilder. 

vAPENmrs Vapenhuset är byggt intill kyrkan. Gråsten i oregelbundet förband av mycket stora 
stenar. Röstets övre del helt av tegel i munkförband (mått: 29- 30 x? x 9- 10) med 
tegelornering (fig. 281). Portalen är brett rundbågig, tvåsprångig med en stickbågig 
nisch på insidan. Denna har en tegelklack i hjässan för att hindra dörrens avlyftande. 
Dörren, klädd med profilerade, snibbställda bräder, har enkla smidda beslag och 
stocklås. Troligen härrör hela dörren från 1744, då >>et stocklås til Kyrckportem anskaf
fades (RÄK.). Kryssvalvet, som vilar på mycket smala sköldbågar i Ö och V och betyd
ligt bredare i N och S, är ursprungligt att döma av trappan upp till vinden, som ligger i 
förband med både valvet och vapenhusmuren. Valvribbor med tvärlagda dubbla tegel
stenar nära hjässan liksom i långhusets Ö valv. I Ö muren en stickbågigt övertäckt 
altarnisch (H 28, B 101, Dj ca 62). Vapenhuset torde genom valvet kunna dateras till 
1400-talets senare hälft. 

Kon Kor och sakristia, som äro samtidigt uppförda, ha gråsten i murens nedre del, i 
den övre delen tegel i renässansförband (mått: 26- 27 x 14 x 7- 9). Koret täckes av 
ett flackt tegelvalv. Korfönstren äro högre än kyrkans övriga fönster och rundbågiga. 
Det mittersta av dem igensattes 1950, men markeras på utsidan av en nisch. I de båda 
andra patinerat glas med ornamental bård, i S fönstret tillkommet 1933. Det N, som in

1 JoHAN BROLIN, f. 1707, t 1786, komminister i Rimbo och Rö 1742- 52, sedermera kyrkoherde 
först i Arnö och senare i 1-Iacksta. Det är i och för sig rimligt att Brolin, som bodde alldeles intill kyr
kan, gjort efterforskningarna, men anteckningarna om kyrkans ålder äro liksom sT.PROT. från denna tid 
med största sannolikhet nedskrivna av TEGMAN, vars handstil återfinnes i både Rö, Rimbo och Närtuna 
ST.PROT. 
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sattes 1953, är komponerat av konstnären Yngve 
Lundström; i dess rutor äro kristna symboler målade 

i' 

i gråsvart och gult samt längst ned familjen Ugglas l 
l \ 

\ 

vapen och inskr.: SKÄNKT AV MAJOR ALE. UGGLAS1 
/ 

/ \ 
\ 

SON, KAMMARHERRE c. F. A:SON UGGLA. 
/ 

l 

\ 
l \ 

Om korets uppförande 1747 äro vi väl underrät / 
/ \ 

\ 

tade bl. a. genom en utförlig redogörelse bland v 
l \ 

\ 
~ 

ST.PROT. (K I 1), säkerligen författad av kyrkoherde 
Eric Tegman (s. 315 not 2), som genomdrev och ledde 
en stor reparation av kyrkan detta år. 17362 hade HEP ARATJO

NEN 1747kollekt över hela riket och 17453 över stiftet med
givits. På en fråga (sT.PROT. 1744) >>Om de skulle 

Fig. 285. Ursprunglig gavelhöj d. Pricfinna sig wid at öfwergifwa Rö kyrckia och hålla sig 
kad linje anger nuvarande gavelform,

till Rimbo moderkyrckia>> svarade socknemännen l: 300. s. 310. 

>>allmänt. . . at de såsom ganska wida aflägsna ej 	 Ursprlinglichc Gie Original height of 
belhöhe. Gestrich gable-end. Line of

kunde sig dertil resolvera; funno ock swårt sedan de 	 elte Linie bezeich short dashes indi
net die jetzige Form cates the present

giordt så stor kostnad på Bogårdsmuren, och der des Giebels. pitch of gable-end. 


tilmed haf:. sina anhörigas och Förfäders griffter der

städes>>. 4 Det beslöts i stället att >mär starek storm 

och åskiedunder är. .. hålla Gudztiensten på kyrckio

wallen, at undwika den fara som då kunde tima ge

nom kyrckans bräckeligheb>. Gudstjänsten kom emel

lertid under hela byggnadstiden att hållas i stora 

salen på Ticksta gård. 5 1744 i okt. hölls besiktning 


1 ALBERT AXEL UGGLA, f. 1843, t 1909; överadjutant och 
major i generalstaben, var bl. a . ä ven ordf. i styrelsen för 
Sthlm- Rimbo järnvägsab. Agare till Beateberg. 

2 1729, uppger TEGMAN. I själva verket är K. Maj:ts till 
låtelse till kollekt över hela riket dagtecknad 12/3 1736 (riks
reg.), men begäran om kollekt hade ingått till konsistorium 
redan 1729 och resulterat i en kollekt över stiftet, som dock 
ej ens uppgick till 300 daler kmt. Prosten LomNs brev till 
Domkap. 1732 och 1/33 ge en målande bild av kyrkans till 
stånd före reparationen . Jfr även synehandlingen 1733. 

3 Ursprtinglige F orm Original shape of

Kgl. brev 7/2 1745 (riksreg.). des Schllisselbe the key-plate F ig. 


schlages 284.
4 I Domkap.handl. förvaras en annan redogörelse för för- Abb. 284. 

samlingens svar på förslaget 1744, att den förfallna kyrkan 
skulle övergivas, vari det bl. a. heter: •>Men dena Rö församblings Inbyggare, the willja efter yttersta 
förmåga och krafter gripa sig an at förbättra, bygga och uphj älpa sin Kyrcka, så hon måtte komma 
någorlunda i stånd igen, hon som så länge af åldriga tider warit ther stående, wid allmänna landz
wägen, och hwilken deras förfäder hafwa winlagt sig om, wid macht hålla.•> 

5 Ticksta ligger strax NV om kyrkan och ägdes vid denna tid av hovkansleren voN NoLeKEN (s. 
318, not 1), som dock bodde på Näs . 

Fig. 286. Nyckelbeslagets fig. 284 ur
sprungliga form. Rekonstruktion av 

fö rf. 
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Fig. 287. Interiör mot V. Foto 1954. 

Inneres gegen "\V. Interior towards \V. 

av kyrkan för stamboks erhållande, varvid det visade sig, att hela Ö gaveln måste 
tagas ned. Hovkansleren E. M. von Nolcken1 till Näs och Ticksta utfäste sig då att 
»wilja taga så mycket del för egen räkning i byggnaden, at kyrkan med et nytt Cor 
kunde förökas, at det icke skulle kåsta kyrkan mera, än gafwelens å nyo upsättiande», 
men förbehöll sig i stället att få bygga grav (s. 355) under det nya koret. I april 1747 
upprättades kontrakt med murmästaren Johan Gottfried Weigelt2 från Stockholm »Om 
hela murarbetet för 3500 dlr kmt» och med byggmästaren Petter Gessner om kyrkans 
tak (se s. 310) . Utom uppförandet av det nya koret, varvid Ö gaveln blev »aldeles i 

1 Frih. ERIK MATTIAS VON NoLCKEN, f. 1694 i Riga, t 1755, naturaliserad svensk adelsman 1726, 
diplomat, hovkansler och president i Göta hovrätt. G. m. 1. CHRISTINA MARGARETA LooE frän Livland 
(t 1739, nedsatt i det nybyggda gravkoret i Rö 1747); 2. ANNA REGINA HORN AF ÅMINNE (s. 299). 

2 JOHAN GoTTFRIED WEIGELT, mästare 1731, t 1759 (HENRIK ALM, Murmästare-ämbetet i Stock
holm, Sthlm 1935, s. 99). 
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Fig. 288. Interiör mot ö. Foto 1954. 
Inneres gegen 0. Interi01· towards E. 

grund nedertagem, och takreparationen omtalar Tegman följande åtgärder: »Kyrckan 
öfwerdragen med 6 jernankare . .. ; Sacristian aldeles med grunden å nyo upmurad ; 
wästra gafwelen på kyrckian aftagen ... [se s. 310]; golfwet öfwer hela kyrckan såwäl 
som i Sacristian och wapenhuset med nytt tegel lagt; hela kyrckan och wapenhuset 
utan och innan til rappad och hwitlimmad, och hwalfwen botade». 

Redogörelsen avslutas sålunda: »Til wärdig ihogkommelse, förutom hwad hwar och 
en i församlingen både bofast och inhyses med samanskott wid 'Collecterna för kyrckian, 
som ock med arbete och körslor med gladt hierta och samnad hand til kyrckans repara
tion bidragit, har följande bordt uptecknas som i synnerhet blifwit thertil skutit», var
efter följer en uppräkning av gåvor och tjänster, sist: »Anders Larsson och Lars Olofsson 
i Härsby lemnat sin smedia och wärcktyg til alt smide för kyrckan utan afgift.» 

23 aug. 1747 kunde gudstjänst på nytt hållas i kyrkan, men inredningsarbeten på
gingo ännu någon tid. 
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S AKHISTIA Som framgår av ovanstående uppfördes helt ny sakristia 1747. Uttrycket >>aldeles 
med grunden» tyder på att även grundvalen omlades. Därvid försköts sakristian åt Ö. 
Dess Ö mur ligger i förband med det nya koret och den urspr., trånga och rundbågiga 
ingången har kommit alldeles intill sakristians V mur. Denna ingång omfattas mot 
sakristian av en triangelbåge, som något överskäres av det nuv. valvet (s. 314, fig. 282). 
I båghjässan mot kyrkan är (sedan senaste restaurering?) fästat ett litet Kristushuvud 
av trä (s. 334). Dörren är sedan 1778 klädd med järnplåtar. Mot N ett stort, nästan kva
dratiskt, järngallrat fönster, utvidgat 1842. Hummet täckes av ett flackt kryssvalv. 
Yttertaket är ett pulpettak. 

HESTAURE Kyrkans senaste resta u re ring ägde rum 1950- 51, under ledning av ark. Ärland 
HIKG 1950 Noreen. Därvid framtogos och konserverades kalkmålningarna, golven omlades, orgeln 

sköts bakåt på läktaren, ny sluten bänkinredning tillkom, äldre föremål konserverades, 
U PPVXRM m. m. Samtidigt installerades elektrisk uppvärmning med el. centralen placerad på 

N TNG vapenhusets V vägg. 

KALKMÅLNINGAR 

KOXSER I den urspr. kyrkan finnas medeltida kalkmålningar. De överputsades 1747 
VE RI N G (se s. 319); framtogos åter 1950- 51 av konservator Osvald Owald. De ha ett omiss
ALLMÄN kännligt tycke av allmogemålning, men konstnärligt högtstående sådan. De äro strängt
KARAK

T E R!S TIK 	 ytmässiga; bilden av kyrkogården (fig. 292) i V valvet (Il: 6), där djupverkan dock utan 
tvivel eftersträvats, visar, att målaren icke behärskat de perspektiviska lagarna; ·bl. a. 
äro murens tinnar lika stora i bakgrunden som i förgrunden. Detta gäller ju de flesta 
medeltidsmålningar i vårt land, men är här starkt framträdande. De stora enstaka 
figurerna sakna icke monumentalitet, särskilt gäller detta Nådastolen (Il: l) och Marias 
kröning (Il: 11), den sistnämnda tyvärr svår att nu tydligt se, enär den skymmes av 
orgeln. Ornamentiken (se fig. 288 m. fl.) är sparsam, men verkningsfull. Den begränsar 
sig till att följa och markera ribborna. Att de målade kedjeband, vilka hos de svenska 
målarskolorna närmast före Albertus Pictor - liksom även efter hans tid - bruka dela 
upp valvkapporna, saknas i Hö sammanhänger kanske med att valven i Rö ej äro enkla 
kryssvalv, utan äro rikare uppdelade redan genom ribborna. Blommorna i stjälkarnas 
toppar äro gjorda med schabloner - en sort i Ö valvet, en annan i det V. 

D ATEru N G På grund av ornamentiken kunna målningarna i Rö allmänt inordnas bland de av 
svenskar utförda kalkmålningarna (Tierpskolan m. fl.) från 1400-talets sista tredjedel. 
Hustningar och dräkter ge även någon ledning. Rustningarna i V valvet (Il: 6) böra sna
rast dateras till >>1400-talets senare hälft, hälst mellersta delen av denna period>>, givetvis 
med reservation för att de kunna vara retarderade.1 Det sista gäller i ännu högre grad 
de båda helgonkonungarnas dräkter (fig. 290- 291), som äro påfallande ålderdomliga. 

1 Merld. i brev av riksantikvarien BENGT THORDEMAN till förf. 30/6 1953. 
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F ig. 289. Måln ing å N väggen över sakristiedörren: Yttersta domen. S. 327. Foto 1954. 

l\la lerei a n der N.-vvand libcr der Sakristeitlir: Jling- Painting on N. wall over the v estry entra nce: The Last 
stes Gericht. Judg1nent. 

Några daterande vapensköldar finnas icke bland målningarna. Det är naturligtvis 
möjligt, att ärkestiftets och ärkebiskopens vapen, som sällan saknas i uppländska 
kyrkomålningar, ha funnits på den raserade Ö muren. I så fall är det dock påfallande, 
a tt l-IADORP H , på vars tid denna mur stod kvar, icke omtalar dem. Att vapen saknas 
kan t yda på att kyrkan målats av en allmogemålare på socknens bekostnad.1 Mästaren 
har haft åtminstone en mindre skicklig medhjälpare. 

1 E n RAGNVALD måla re (Rauel maler) levde i socknen, sa nn olikt i Lisinge, i slu tet av 1400-talet och 
under förra delen av 1500-talet. Läroverksacl junkten P. 11'.!. LrJSING h ar i brev till förf. 19/2 1952 p å

visat detta med st öd av uppgifter i Långhundra h ärads dombok 1545- 1570, s. 10, 50 och 61, gällande 
å ren 1546, 1551 och 1552, sammanställda med en notis i Gustaf Vasas registratur 1530, s. 96. R agnvald 
m å la re bör, säger Lijsing, h a varit född senast omkr. 1480, gä rn a någo t tidigare. Notisen h a r intresse i 

detta samm anha ng, eftersom den säger oss, att allmogemålare funnits i socknen vid m eclel ticlens slut. 
In gentin g hindrar, a tt Ragnvalds fa r eller n ågon anna n sockenbo - om han sjä lv skulle va ra för sen

född - ä r mästa re till m ålningarna "i Rö kyrka . 
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Fig. 290. Målning i ö valvet: S. Erik. S. 327. Foto I. Anderson 1950. 

Malerei im Ö. Gewölbe: St. E rik. Painting on E. vaulting: St. E rik. 

ii;:o:-;oanAFI Det största ikonografiska intresset knyter sig till den ovan ett par gånger omnämnda 
kyrkogårdsscenen i V valvet (Il: 6, se härom s. 327). I övrigt förekomma de vanliga 
ämnena: Yttersta domen, Nådastolen, Marias kröning, Syndafallet, m. m., samt enstaka 
helgongestalter. 

FXnaEn Färg er: röd mönja har använts i några fall, men senare svartnat och givit vissa figurer 
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Fig. 291. Målning i ö valvet: S. Olof. S. 327. Foto I. Anderson 1950. 

Malerei im 0 . Gewölbe: St Olaf. Painting on E. vaulting: St. Olof. 

svarta fläckar på kinderna. Maria i Annas knä (I: 8) har säkerligen haft röd (nu svart) 
klädning, Birgittas svarta mantel (I: 7) har kanske också varit klarröd. En nu brunviolett 
till grålila färg förekommer bl. a. i den bestraffande ängelns mantel (Il: 16) och i ribb
mönstren. I övrigt förekomma gult, grönt - även Marias mantel i Yttersta domen 
är snarare grön än blå - samt olika nyanser av brunrött (caput mortuum) och gråsvart. 



F ig. 292. Målning i V valvet: legenden om de t acksamma döda. S. 327. Foto 1954 . 

lllalerei am ''f· Gewölbe: die Legende von den dankbaren Toten. Pa int ing on Vv. vaulting: t he L egend of lhc Gra teful D ead. 



Fig. 293. Detalj av fig. 292. Foto I. Anderson 1950. Fig. 294. Detalj av fig. 292. Foto 1954. 
Ausschni tt aus Abb. 292. Detail of Fig. 292. Ausschnilt aus Abb. 292. Detail of F ig. 292. 
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Fig. 295. Detalj av fi g. 292. Foto I. Anderson 1950. 

Ausschnitt a us Abb. 292. Detail of Fig. 292. 
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v 

F ig. 296. Schema över l< alkmålnin garna. 

Eintcilung der Gcwölbemalercicn~Obersicht. Schen1e showing distribution of painled vaultings. 

FÖRTECKNING ÖVER MÅLNINGARNA 

Siffrorna hänvisa till schemat fig. 296. - Bokstäver, som uteslutits eller ersatts med förkortnin gs
tecken, stå inom parentes ();utplånade eller eljest kompletterade bokstäver och ord stå inom klammer [ ]. 

Trav e I( ~ det medeltid a koret) . Valvet: 1. Marcus' symbol (lejanet) . Språkbancl : »S. Marc(us) THAVE r 
eva(n)g[elista] .•>  2. Lucas' symbol (oxen). Språkbancb[S.] Luca[s e]w[angelista].»  3. S. Olof med yxa 
och riksäpple (fig. 291), i rödbrun dräkt med vit besättning och däröver grön mantel med vitt foder. 
Han synes ha trampat på något, i så fall trollet Skalle, som emellertid är till största delen utplånat. -
4. S. Erik (fig. 290), skägglös, med svärd och äpple, i grön dräkt och rödbrun mantel, k antad med her
melin. - 5. Mallhws' symbol (ängeln). Språkband med starkt förvanskad inskr., som dock säkerligen 
skall vara: •>S. Mat[heus. . . ] - 6. Johannes' symbol (örnen). Språkband: >>S. Johan(n)es ew:[angelista]. 
- 7. S. B irgitta, skrivande med gåspe nna i en bok. Bokstäverna markeras av sneda rutor. Birgittas man
tel svart (urspr. mönjeröd?).  8. S. Anna, sittande med Maria och Kristusbarnet i knäet. Anna bär vit 
mantel över grön dräkt, Maria i nu svartnad (urspr. mönjeröd?) dräkt. 

N vägge n upptages helt av l'llersla domen (fig. 289) med I<ristus som värlclsdomare, sittande på 
regnbågen, trampande på värlclsklotet. Vid hans fötter stiga de döda upp ur sina gravar. T. h. om Kristus 
knäböjer Maria som förebecljerska, medan de osaliga av djävlar dragas nedåt med en kedja. Helvetets 
gap har funnits i Ö valvsvickeln, men är nu delvis utplånat. T. v. om Kristus öppnar Petrus himmel
rikets port fö r de saliga, bland vilka märkes en biskop. Johannes, som ju i regel jämte Maria brukar 
omgiva K ristus vid Yttersta domen, saknas här. I-lans plats är upptagen av Petrus och de saliga. 

S. väggen: V om fönstret, högst upp, Gregorii mässa (fragmentarisk). Däruneler Krislus på korsel 
med Johannes vid sidan (fig. 297). Båda bilderna delvis förstörda vid flyttning av en fönsteröppning . 
Ö om fönstret inga målningsspår. 

T ra ve II, va lvet : 1. Treenigheten, elen s. k . »Nåclastolem. Gud Fader, sittande, stöder med ar- TnAVE n 
marna den framför honom hop sj unkne Kristus (i mindre format) . Glorian kring Gud Faders huvud 
förefaller att vara en korsgloria, men detta parti är efter restaureringen n ågot suddigt. Treenigheten 
omges av två änglar, som svänga rökelsekar. - 2 5. Ornamentik. - 6. >>De lacksamma döda•> (fig. 
292 295). En kyrka med torn och hög, spetsig spira. Den är omgiven av en l<raftig, tinnad ringmur 
med två tornliknande stigluckor. Kyrkan vit, ringmuren gul, stigluckorna rödbruna med svartbruna 
tak, gula dörrar och vita blinderingar (eller fönsterglu ggar?). Kyrkogården anfalles av fyra ryttare, 
två med sköld och svärd - den ena av dem har dessutom lans ~, två med armborst . En riddare på 



Fig. 297. Målning på S väggen: Korsfästelsen. S. 327. Fot o 
1954. 

Malerei a n <ler S. -Wand: Kreu- Painting on S. wall: Crucifixion . 
zigung. 

F ig. 298. Konsekrationskors på väggpelare. Märk vaxfläc
karna! S. 330. Foto 1954. 

Weihekreuz a m Wanddienst; Consecration cross on W. wall 
m a n beachte <lie Wachsflecken! pilaster. Note the wax stains. 
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F ig. 299. Målning i V valvet: syndafallet m. m. S. 330. Foto 1954. 

:\Ia lerei im VI'. Gewölbe: Slindenfall. Painting on W. vaulting: the Origina l Fall of Ma n. 

elegant munderad häst - om han bär vapen k an ej urskilj as - befinn er sig inne p å kyrk ogården. 
Denna försvaras av dödin gar med liar, slagor, spadar, en långskaftad yxa, en p ikhacka, en »morgon
stjärna» - a lltsammans allmogeredskap, vilket visar, att försvararna ä ro döda bönder. Den ovanliga 
bilden återgår på en legend om en from riddare, som då han gått över ky1kogården brukat bedja för de 
avlidnas själar och därför, då h an anfalles av sina fiender och t ar sin tillflykt till en kyrkogård, för
svaras av de döda, som stiga upp ur sina gravar. 1 - 7- 10. Ornamenlik. - 11. Marias kröning. Kristus 
och Maria , sittande vända halvt m ot varandra. Kristus höj er vä lsignande högra handen och stöder 
den vänstra m ot globen p å sitt knä; Maria knäpper h änderna framför bröstet. Denna storlinjiga och ståt-

1 Samma legend är avbildad i Yttergrans och Roslagsbro kyrkor (Uppi.), ehuru där på ett helt annat 
sätt. Bilderna h a intet annat gemensamt ä n det legendariska innehållet. Legenden förekommer på 
1200-talet i Legencla aurea av J acobus de Voragine, hos Caesarius av Heisterbach, m. fl. och senare i 
elen svenske dominikanermunken Matthias' (t ca 1350-52) Copia exemplorum. Se härom 0LOPH 

0DENIUS, De tacksamma döda, ett ikonografiskt och legendhistoriskt bidrag (Arv, vol. 10, 1954, s. 97) 
med där citerad litteratur, samt Å K E N 1sBETH, E n legend av Caesarius av H eist erbach illustrerad i 
svenska kalkmålningar (Fornv. 1953 s. 307) . 
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liga målning är tyvärr mycket svår att se, då den är förbyggd av orgeln. - 12- 15. Ornamentik.- Hi. 
~ mitten: Adam och Eva vid kunskapens träd. Ö därom (fig. 299): efter syndafallet utdrivas Adam och 
Eva ur Paradiset av en ängel med bart huggande svärd; framför dem - i valvsvickeln - dödsriket i 
skepnad av ett odjurshuvud. V om syndafallsbilden: Krislus in limbis, d. v . s. med korsstav i handen 
befriar han våra första föräldrar och det övriga människosläktet (representerat av en liten figur bakom 
Adam och Eva) ur dödsriket (ett odjurshuvud). Bilden är både idemässigt och som komposition genom
tänkt. Vi se här den förste Adam, genom vilken synden och döden kom in i världen, och hans motpol 
Kristus, elen andre Adam, som frälsar Människosläktet ur synelens och dödens våld (Pauli brev till 
romarna, kap. 5).1 De båda figurgrupperna bilda varandra motvägande enheter på ömse sidor om mitt
axeln, Kunskapens träd. Det hela inramas symmetriskt av de båda djurhuvudena.- 17- 20. Orna
mentik. 

S väggen: V om fö nstret obetydliga målningsfragment, som ej kunna tolkas. 2 

N väggen är helt överkalkad, elen V till största delen skymd av orgeln . 

Å Ö trave ns murpelare under såväl N som S sköldbågen äro i manshöjd målade invignings
kors , tillsammans fyra (fig. 298). I ett av dessa - det nordöstra - sitter ännu kvar en ljushållare , 
en vinkelböjd järnten. De övriga ha i mittpunkten hål för liknande ljushållare. På S siclans invignings
kors finnas fläckar av vax. D 45. Dessa konsekrationskors likna starkt invigningskorsen i grannkyrkan 
Riala (SvK Upp!. I s. 620, fi g. 637), fastän de ej äro identiskt lika dem. Korsen i Rö kunna dock ej vara 
iildre än 1400-talet, eftersom de äro målade på valvens murpelare. 

INREDNING OCH LÖSA INVENTARIER 

ALTAR Altaret är murat och putsat. Altarring med svarvade dockor från omkr. 1900, 
ANORDN ING ändrad 1950 genom borttagande av tidigare befintliga dörrar. Altarprydnad är sedan 

1950 kyrkans medeltida tr iumfkrucifix (s. 332), som då försågs med ett nytt kors 
och uppsattes på muren ovanför altaret. 

Dessförinnan stod på altaret en Kristusbild av gips (förminskad kopia av Thor
valdsens kända staty), skänkt 1907. Den ersatte ett förgyllt kors med törnekrona, 
tillkommet kort före 1854. Dessa båda äldre altarprydnader förvaras nu i sakristian. 
Från 1747 till 1850-talet utgjordes altarprydnaden av en oljemålning (s. 356), före
ställande Nattvarden. Målningen är en gåva av fru Helena Welt3 på Ticksta, medan 

1 Påpekat av B. I. KILSTRÖM, Nytramtagna kall<målningar i tre Upplandskyrkor (Fornv. 1953 
s. 131). 

2 0LOPH ODENrus (a. a. s. 107) anser det möjligt, att Erasmuslegenden framställts här. Tolkningen 
måste dock betraktas som osäker. 

3 HELENA WELT (i kyrkböckerna stavat \Velclt) , g. m. kommisarien P ETTEn SrLANDER (en!. [Örnberg] , 
Svenska ättartal, ärg. 13, 1905, s. 184). Fru 'Welt bodde som änka p å Ticksta, som 1731 inköpts av 
hennes broders, assessor Peter Stierncronas af Söderby, sterbhus, till 1745, då egendomen såldes till 
hovkansleren v. Nolcken. Vid avflyttningen skänkte hon till ]<yrkan utom h är omtalade altartavla 
flera andra föremål enligt en gävoförteckning från 1745 (K I 1). E n på ett par h åll förekommande , pä 
Salvius (1741) återgående uppgift, att kommissarien Arvid Psilanderhielm och senare hans änka skulle 
ha ägt Ticksta (Ficksta) vid denna tid är oriktig, såsom framgår av nu på Näs förvarade gårdshand
lingar. 



Fig. 300. De medeltida skulpturerna (fig. 301- 303, 305- 307) samlade utanför kyrkan 1925, innan förem ålen erhållit vård . Krucifixets 
vänstra arm var då lös (n u fast satt). S. 332 f . Foto Ä. Noreen 1925. 

Die i\littelalterliche P lastik der K irche (Abb. 301- 303, 305-307), 1925 vor 
cler l(irche a ufges tell t bevor sie konservier t und neu a ufgestellt wurde. 

The m ediaeval woodcarvings, assembled in front of the church , 1925, be
fore conserva tion. 
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Fig. 301. Dörr till altarskåp, 1400-talels senare del. 
Foto 1955. 

Piligel cines Altarschreins, \\' in" of triptych !alter 
Jetzte Hälfte des 15. Jhts . h a lf o[ 15th c~nt. 

hovkansleren von Nolcken (s. 318, not 1) skänkt den förgyllda ramen och överstelöjt
nantskan Sölfverberg1 bidragit med 60 daler kmt till »Bildthuggararbetet omkring» 
(antagligen en rikare utformad omramning, som nu förkommit, se INV. 1780). Resten 
sammansköts av församlingsborna palmsöndagen 1748 »til nya Altare-taflans betalande». 

Om den altartavla, som fanns före 1747, säges i en synehandl. 1733: »altartaflan 
g(amma)l samt efter gamlaste wiset inrättad». Det var säkerligen ett m ede ltida al
tarskåp, av vilket numera endast finnes kvar en dörr med reliefartat platta statyetter, 
föreställande S. Eskil (S. Nikolaus?) och en diakon, troligen S. Lars (fig. 301). Färgen 
borta, men rester av kredering kunna iakttagas. På dörrens ena långsida - invid S. 
Eskil - märken efter gångjärn. Övre dörrkanten har redan före konserveringen 1950 
försetts med ett nytt krön, tydligen med ledning av rest er av ett äldre sådant, men dessa 
rester ha missförståtts (jfr fig. 300). 1400-talets senare del. H 90, B 75. 

Triumfkrucifix (fig. 302), nu uppsatt på muren över altaret. Lövträ. Ytterst obe
tydliga färgspår (rött och karnation under törnekronan) . Omkr. 1400. Konserverat 
1950, då nytt kors gjordes. Bildens H 119. 

1 BEATA ELISABETH RUUTH, g. m. SVEN LARSSON SöLFVERBERG (se släkttavlan s. 300). 



RÖ KYRKA 333 

Fig. 302. Triumfkrucifix, omkr. 1400. Foto 1955. 

Triumphkreuz, um 1400. Rood, circa 1400. 
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KRISTUS

HUVUD 


MADO N NA 

Kristushuvud av polykromerat trä (målningen troligen av sent datum). Huvudet 
är snett avsågat och nu placerat över ingången till sakristian. Troligen rest av en bild 
ur det ovan omtalade altarskåpet. Nuv. H 10. 

Madonnabild av pilträ(?)1 (fig. 303. - UPPS. UTST. KAT. 1918, nr 124). Händerna 
avslagna. Barnet saknas. Bilden, som är synnerligen fint skuren, är mycket tunn och 
reliefmässig utom huvudet, vilket är fullrunt och svagt framåtlutat. Håret finstrim
migt, slätt tillbakastruket under doket. Klädningen har långt nedhängande ärmsnibbar. 
Över det djupt nedskurna halssprundet är plats markerad för ett stort, runt smycke 
(jfr HrLDEBRAND, Sv. med. I fig. 244, 273, 276). Huvuddoket, fäst under kronan, faller 
ned över axlarna med symmetriskt ordnade veck. Kronans 4 spetsar avslagna. A v 
klädningens bågformiga veck över magen är ett bandformigt, svagt upphöjt, medan de 
övriga äro utförda i ett slags karvsnitt . Dokets bågformiga veck över axlarna ligga 
nästan som tunna kakor, den ena ovanpå den andra, ett utförande, som påminner om 
metall- och stenteknik, men som även återfinnes hos tidiga romanska träskulpturer, 
t . ex. S. Olof från Vernes (Bergens museum). De starkt markerade knäskålarna och 
dräktens solfjäderformade fall mellan dem påminner om madonnan från Urnes (Ber
gens museum)2 - härtill inskränker sig emellertid likheten mellan de båda madonnorna. 
Maria i Rö sitter på en pall eller tron utan rygg- och sidostöd med enkelt profilerade 
sidor. 

Bilden har varit krederad och målad, men endast obetydliga rester av färgen finnas 
kvar. Blått förekommer på flera ställen på dräkten, guld och blått på utsidan av de 
långa ärmsnibbarna, vars foder varit rött, medan underdräktens åtsittand e ärmar 
äro tvärrandiga i blått och vitt. På bården kring halslinningen rött och guld. Doket har 
troligen varit vitt med rött foder. Obetydliga spår av karnation i ansiktet. P å pallen 
spår av mörkt blågrått och rött. H 64. 

Madonnan i Rö är, såsom några författare3 framhålla, en jämförelsevis isolerad före
teelse i äldre svensk skulptur. Hon kan icke direkt sammanställas med någon annan 
bevarad romansk Mariabild.4 Sannolikt är hon importerad eller möjligen har hon sku
rits av en engelskt skolad klosterbroder i Sverige, troligen vid 1100-talets slut eller 
omkr. 1200.5 

1 I varje fall trä av någon Salix-art enligt uppgift från Sv. träforskningsinstitutet. Se ARol'i Al'\
DERSSON, Madonnan i Rö, Fornv. 1956. Ett av dr Andersson observerat inskuret märke i UJ'holk
ningen på madonnans baksida kan vara en signatur. 

2 Såväl S. Olof från Vernes som Maria från Urnes härledas av RUNE NoRBERG (Tidens konsthistoria 
III, Sthlm 1950, s. 99) från engelsk konst omkr. 1125- 50. 

3 A. LINDBLOM, Sveriges konsthistoria I, Sthlm 1944, s. 142. - A. BoRELIUS, Konstens historia i 
Sverige [I], Lund 1943- 50, s. 397. 

4 Jfr dock C. R. AF UGGLAs (Studier i svensk medeltidsskulptur, Tidskr. f. konstvet. årg. 4, 1919, s. 
69 f.), som till en viss grad sammanställer Rö-madonnan med madonnorna i Hall, Träkurnia och Mosjö 
och härleder dem ur efterbildningar av metallarbeten . 

5 ARoN ANDERsso N, a . a . 
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Fig. 303. Madonnabild, 1100-talets slut eller omkr. 1200. Foto 1954. 

)fadonna, letzte Hälfte des 12. Jhts oder um 1200. Virgin, end of 12th cent. or circa 1200. 

S. Olof (fig. 304) av krederad och målad ek.1 Kronan saknas, men dess läge är tyd- s. oLoF 

ligt markerat på huvudet. Attributen saknas likaså, men säkerligen har yxan burits 
i den sl utna högra handen, medan riksäpplet vilat på den vänstra. Målningen i stort sett 
vä l bibehållen, om också på vissa ställen »påbättrad», vilket särskilt gäller det blanka, 
svarta håret och skägget. Likaså är karnationen i ansiktet troligen påbättrad, i varje 
fall äro ögon och ögonbryn (ej skulpterade!) samt konturlinjen kring ögat ett resultat 
av senare påmålning. Ögonen ljusblå med stora svarta pupiller. Ögonlocken äro skurna. 

1 Urrs. UTST. KAT. 1918, nr 135. - Olavshallen . Utsnitt av »fereren » gjennem Olavsjubileets histo
riske utstillinger [1 930 ], nr 19. - H. FETT, Hellig Olav, Norges evige konge, Oslo 1938, s. 80. 
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Fig. 304. S. Olof, 1400-talets förra del. S. 335. Foto H. Faith-Ell 1930. 

St. Olaf, erste Häl!te des 15. Jhts. St. Olof, first ha lf of 15th cent. 



F ig. 305. S. E rik med dor
sal, 1400-talet s fö rra del. S. 

338. Fot o 1954. 
S t. E rik m it R i.ickwa nd, ers te 

HäUte des 15. Jht s. 

S t. E rik, firs t ha lf of 15th cent. 
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F ig. 306. S. Staffan, 1400-t alets slut. S. 338. 
Fot o UPPS. U T ST. 1918. 

S t. S tepha n, E nde des S t . S tephen, end of 
15. J hts. 15 th cen t . 
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Konungen är klädd i bröstharnesk och därunder veckad livrock, båda nu gråsvarta 
(livrocken urspr. mörkgrön), med brett förgyllt bälte. Manteln är röd med förgyllt 
schablonmönster och förgyllda bårder; blått foder. Från mantelns knäppning hänger 
ned ett 	hjärta med rester av förgyllning. En flik av manteln släpar mellan fötterna. 
Under manteln framsticker den mörka livrocken, som också haft förgylld bård. Skorna 
svarta (dels spår av medeltida kredering och färg, dels senare svart påmålning utan 
kredering 	under). - Trollet under Olofs fötter har rödgul drakkropp med ringlande 
stjärt, röda tassar, svart skägg och bruna ögon samt bär en tjock halsring med spår av 
förgyllning. Kronan, som är skulpterad i ett med huvudet, är mycket skadad. - Också 
bänken, 	varpå Olof sitter, har bevarat medeltida färg (rött och svart på vit botten, 
mörkt grågrönt). Bildens baksida är flat; den har tydligen stått mot en dorsal eller 
troligare 	- i ett skåp. 1400-talets förra del. H 112. 

S. Olof var Rö kyrkas skyddspatron (jfr s. 303). Hans ovan beskrivna bild omtalas i 
HANSAKNINGAR 1685 (se s. 315) och hade då ännu kronan och yxan i behåll. Vid kyr
kans tillbyggnad 1747 flyttades alla andra gamla bilder ut ur kyrkan, men S. Olofs 
bild, som förut stått >>bredewid Altaret» fick »såsom en g(amma)l Kyrkans Patron>> 
stanna kvar och flyttades endast till en plats >>Under läcktaren, mitt emot gången>> 
(TEGMANS berättelse bland ST.PROT. 1749). 

S. 	EHIK S. Erik (fig. 305). Bilden av lövträ står mot en dorsal av furu. Högra handen saknas, 
i den vänstra hålles riksäpplet (korset saknas). Kronan, vars spetsar äro avslagna, är 
skuren i ett med huvudet. Spår av leredering och färg: rött på dräkten, svartgrått på 
benen (pansar?); mantelns foder tycks ha varit rött och svart. Dorsalen har kantats av 
halvfialer. 1400-talets förra del. Bildens H 67, dorsalens 102. 

S. 	STAFFAN S. Staffan (fig. 306 - UPPS. UTST. KAT. 1918, nr 168) i diakondräkt med tre stenar 
i vänstra handen och en bokpåse i den högra. Lövträ. Mycket obetydliga spår av lere
dering och färg visa, att dalmabcan varit förgylld och dess än~ar fodrade med rött; 
även bokpåsen har varit röd. Bilden har urspr. stått i ett skåp eller mot en dorsal. Slutet 
av 1400-talet. H 92. 

vALvBRICKA Valvbricka av ek (fig. 307) med >>Nådastolen» i hög relief. Brickan kantas av skurna 
gotiska krabbor, av vilka dock de flesta äro nygjorda av en ortsbo före l 950. Några 
färgspår finnas ej, men obetydliga rester av kredering. Brickan torde urspr. haft sin 
plats i hjässpunkten av ett av valven. Ö valvet i det närbelägna Hiala har i hjäss
punkten en liknande bricka, även den med en framställning av >>Nådastolen» (SvK 
Uppland I fig. 639 o. 649). Ikonografiskt avvika dock de båda bilder.na rätt mycket 
från varandra. Påfallande är, att intet spår av Andens duva kan iakttagas på Hö
bilden. 1400-talets sista tredjedel. D med krabbor 95. 

Samtliga medeltida skulpturer, utom madonnabilden, torde vara verk ur svenska 
verkstäder eller tyska, verksamma i Sverige. De äro alla konserverade l 950 av konser
vator O. Owald och uppsatta på nygjorda konsoler. - Rester av två tomma skåp för 
helgonbilder funnos vid snabbinv. l 917. Nu ej anträiTade. 

http:bilder.na
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F ig. 307. Valvbricka med en bild av Nådastolen, 1400-t alet s 
sista tredjedel. Foto 1954. 

Schlussteinscheibe a ns Holz mit 
dem Gnadenstuhl , letztes Drittel 

des 15. Jhts. 

Carvcd wooden pla que from centre 
of vaulting, with T hrone of Grace, 

last t hird of 15th cent. 
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Krucifix, skulpterat i lövträ, troligen björk. Törnekronan lös. Ansikte och fötter K11 uc1F1x 

skadade. Rester av vit färg tyda på att hela bilden varit vitmålad. Armarna, som i 
likhet med det enkla korset äro av furu, äro mycket sämre skurna än bilden i övrigt" -
de klumpiga händerna äro lika stora som fötterna. Kristusbilden, som är av den Precht-
ska barocktypen från 1700-talets början, har tydligen vid något tillfälle försetts med 
nya armar och nytt kors samt vitmålats. Troligen var det detta krucifix, som 1829 
jämte nattvardstavlan utgjorde altarprydnad (INv. 1829). Nu placerat i altarnischen i 
vapenhuset. Bildens H 72, korsets 87,5. - Ytterligare ett litet krucifix, omnämnt i 
snabbinv. prot. 1917 och där daterat till 1600-talet (H 32). Sedan dess förkommet. 

Predikstol i enkel rokoko, marmorerad i blågrönt med brunmarmorerat ramverk Pn E0 1KsToL 

och förgyllda lister. I ljudtakets tre hörn samt under bokpallen polykroma änglahuvu-
den . Försilvrad duva under taket; på taket lamm med korsfana. Predikstolen skänktes 
i samband rried den stora kyrkoreparationen 1747 av jungfru Anna Christina Sölfver-
berg (se släkttavlan s. 300) på H ersby och uppsattes samma år (RÄK.). Sölfverbergska 



TIMGLAS 

KOHSKRANK 

BOKSTOL 

BX NKAR 

NUMMER

TA V LA 

ORGEL 

340 SJUHUNDRA HÄRAD 
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Fig. 308. Ritning till orgelfasad av J. A. Hawerman 1850. 
BST. 

Zeiclmung för eine Orgelfassade Drawing for organ front by 
von J. A . Hawerman 1850. ,J. A. Hawerma n 1850. 

vapnet skall också tidigare ha fun
nits på densamma (rNv. 1829), an
tagligen fäst vid takkanten. - 1769 
betalades klockaren för »Predike
stolens pålägning samt målning». 
1950 framtogs den gamla färgen un
der gul övermålning från 1888 och 
vit från 1852. - Den ersatte en 
äldre predikstol, som såldes på auk
tion 1750 (K I 1). Denna beskrives 
i synehandl. 1733: »Prädikestolen 
finnes af bräder odugelig.» 

Timglas av förgyllt trä i form 
av en obelisk med enkelt . blad
mönster på sidorna. Ställ av för
gyllt bleck för 4 glas. Skänkt sam
tidigt med predikstolen av samma 
givarinna (INv. 1749). H 65. 

Antydan om ett ännu 1710 kvar
stående korskrank finna vi san
nolikt i bänkdelningen av detta år, 
då kapten Sölfverberg (se släkttav
lan s. 300) tillförsäkrades bänkrum 
närmast koret »näst in til Skranc
ket» (jfr s. 350). 

Den ovan s. 316 omtalade bokstolen var en pulpet, från vilken texterna under 
medeltiden läst es (jfr Sv. MED. III, s. 371). Nu förkommen. 

Ny, sluten bänkinredning efter ritning av ark. Noreen tillkom 1950; målad i grå
grönt med rödbruna dörrspeglar. Den ersatte de öppna, gulmålade bänkar, som insatts i 
kyrkan 1888. - 1747 gjordes »nya bänckar öfwer hela kyrckan, som hwart bäncklag i 
församlingen påkostadt» (TEGMANS redogörelse i ST.PROT. 1747). De voro slutna och blå
målade (INv. 1829), men vitmålades 1852. Bänkarna foro mycket illa av den fukt, 
som uppsteg ur gravarna under kyrkgolvet, och måste upprepade gånger iståndsättas, 
bl. a. 1770 och 1852. Den gamla bänkdelningen av 1747 användes ännu 1860 (vrs .PROT.) 
och bänkinredningen fanns sannolikt kvar till 1888. 

Nummertavla på hög fot. Ramen förgylld, men foten är av omålad furu. Inköpet 
beslöts 1855 och tavlan förgylldes 1859; sannolikt var det för fotens förfärdigande som 
»Andersson i Ticksta» 1860 betalades. 

Orgeln är byggd 1851-52 av orgelbyggaren A. V. Lindgren i Stockholm (firma 
Blomqvist & Lindgren); orgelfasaden och läktaren äro utförda enligt ritning från 
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Ö IA av J. A. Hawerman t (fig. 308). Verket t ill
ökacles 1932- 33 med en and ra manual av or
gelbyggaren J. A . Jo hnsson, Duvbo, och reno
verades 195 1 enligt förslag av prof. Oskar Lind
berg. Ett proj ekt att borttaga läkta ren och 
stä lla orgeln på ett podium för att målning
arna i V d ~len av kyrkan skulle komma bät
t re till sin rätt utfö rdes icke, emedan - en
ligt prof. Lindbergs utred ning - el en gam la 
orgeln med dess vackra klang i så fa ll sk ulle 
ha spolierats. - Då orgelverket 1852 sk ulle 
sättas upp visade det sig, att den befintliga 
läktaren frå n 1747 icke mäktade bära det-
sa mma. Läkta ren måste därför helt ombyggas 
och härrör alltså i sin nuv. form huv udsakligen 
från 1852. Den var då vitmålad, men blev 1950 
målad i grågrönt med förgyllda lister. A ven 
före 1747 fan ns en läkta re, som nämnda år 
skulle ombyggas (sT.PHOT.). 

Dopfunt (fig. 309) av sa ndsten i två delar: 
1. cylindrisk cuppa med skränande botten 
(sprucken), mitt i cuppans botten ett rätt stort 
uttömningshål; 2. fot med kraftig v ulst upptill. 
1200-talets förra hälft. Total H 82, cuppans 
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Vi g. 309. Roma n sk dopfunt. F o t o 1954. 

Homani schcr Taufs lcin. Hollla ncsque fonl. 

D 70. Nytt pod ium av granit (1950). F unten påt räffades vid gravgrävning strax utan
för vapenhuset någon gång på 1800-ta let och är nu placerad i koret. Annu 1702 upp
tages i 1Nv. »Handkläde t il Funten», va rför den då måste ha stått inne i kyrkan. - I 
funten ett modärnt dopfat av hamrad mässing. 

Dops k å 1 av silver, inuti förgy lld . R und skål på fot. Har att döma av märken haft 
nu borttagna handtag. E nligt stplr tillverkad 1811 av N. H ellberg i Norrtälj e. Gåva 
av prostinnan Christina E lisabeth Tegmann (s. 284, not 1) 1811 (inskr.). H 17, D 21. -
Dops k å 1 av t enn, nmcl, dekorerad med pun sade svä ngda linj er (im iterande drivna 
svä ngda åsar) . Två gjutna handtag med rocailledekor. Enligt stplr (Sveaskölcl, trestärn
pel som LöFGHEN I: 3 s. 432, fig. 2) utförd av P eter Gill man, mästare i Stockholm 
1770- 98. Årsboksta ven otydlig. Inköpt 1781. H 9, D 22, 5. 

OH GEL-

LXl<TAHE 

DOPHEDSJ.\AP 

K a 1 k av silver (fig. 310), helt förgylld (om förgylld 1854). Skålen enl igt stplr omgjord 1' ATTVA Hns-

1816 av Joh. L ud v. Klint i Norrtä lj e. Foten och skaftet med nod och holk höra samman K ;\HL 

(sakna stplr). Starkt framspringand e noclknappar med 11-1 Esus i ve rsa ler, en bokstav på 

1 IfAWEHMA,..; , J o 1·1A:-1 .-\ uoLF, r. 1812, t 1885, Y. professo r v id 1.;011s l a k a rl e mien, för s te a rkitekt i 

öIA. 
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Fig. 310. Kalk, omkr. 1600 eller kort därefter. S. 341. Foto 1956. 
l(clch, um 1600 odcr kmz danach. Chalice, circa 1600 or shortl y a[ter. 
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F ig. 311. Graverat vapen (Mansfelds) på pat en från 1605. 
S. 344. Foto 1956. 

Grav ierter W appenschild 
(;\lansfeld) auf Patenevon 1605 . 

Coat-of-arms (~lansfeld) 
engraved on pa ten from 1605. 

Fig. 312. Detalj av fig. 310. Foto 1956. 

Ausschnitt a us Abb. 310. D eta il of Fig. 310. 
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varje knapp. Fotens sarg gjutet arbete, dess ovansida har svagt uppdrivna bladornament 
och prydes av två små fastnitade bilder av den Korsfäste. Omkr. 1600 eller kort därefter. 
Gåva av borgmästaren Hans Nilsson1 till Näs och hans andra hustru, Sigrid Simonsdotter 
(INv. 1650), sannolikt före 1639. H 21,5; fotens D 15. 

Paten av förgyllt silver (fig. 311). Å brättet ett graverat likarmat kors. Å baksidan 
är graverat ett vapen och bokstäverna r · F· G· z· M· E· H· z· H· B. · s· o samt årtalet 1605. 
Vapnet tillhör den tyska ätten Mansfeld. 2 Initialerna kunna tydas såsom I(oakim) 
F(redrik) G(raf) Z(u) M(ansfeld) E(rb-) H(err) [el. E(dler) H(err)] Z(u) ........ . . 3 Pate
nen upptages i rNv. 1650 och följande INV. tillsammans med kalken såsom en gåva av 
borgmästaren Hans Nilsson. I INV. 1648 däremot nämnes kalken, men ej patenen, vilket 
dock kan bero på ett förbiseende. Möjligen överlämnades den av Gustaf Taubenfelt4 

1650 (jfr not l nedan) i hans avlidne faders namn. D 15. 
En förgylld silverpaten och en förgylld silvermonstrans med oförgylld mässings

(el. koppar-)fot konfiskerades av Gustav Vasa 1554.5 

1 HANS NrLSSON BENICK erhöll N äs i förläning 1624 och köpte Ösby jämte skatteräntan i Ticksta 
från kronan 1627. Borgmästare i Stockholm 1624- 36, t 1639. G. m. 1. BRITA CARLSDOTTER KuuTH, 
t 1626; 2. SIGRID SrMONSDOTTEH BERCI-IELT, som begrovs 9/3 1679 (brev 13j9 1679 i Domkap.). Om 
Hans Nilsson se vidare STOCKHOLMS RÅDHUS OCH RÅD, Festskr. 1915, II S. 32. 

De äldsta inventarierna äro icke entydiga. En räkenskapsbok inköptes 1648 och i den infördes sanno
likt omedelbart dels äldre RÄK. (fr. o. m . 1627), dels en inventarieförteckning, som emellertid icke var 
fullständig. Då Gustaf Taubenfelt (se not 4 nedan) kom hem efter \Vestfaliska fredens avslutande var 
han tydligen icke nöjd med denna förteckning, ty efter en sockenstämma 1650, där han var närvarande 
och där man >>Wdhi ransachningh togh sochnekyrkiones förrådh>>, gjordes dels några tillägg i densamma, 
dels upprättades ett nytt och utförligare rNv., enligt vilket Taubenfelts avlidne fader, borgmästaren i 
Stockholm Hans Nilsson, och hans styvmor skulle ha skänkt flera föremål till kyrkan. Vilka föremål, 
som avses med randanteckningen »Thetta alt ähr foräradh worclit aff fordom BorghMästar Saligh Hans 
Nilson till Nääs och hustru Sigri Simonsdotter», kan nu ej med säkerhet avgöras, men kalken hör dock 
utan tvivel elit, liksom ljuskronan i koret (se s. 348). De uppräknade textilierna äro för längeseelan för
komna. Vidare uppräknas i detta INV. vissa äldre föremål med randantecknin gen: >>thetta är aff kyr
kiones wpbördh acqweraclh•>. Senare ha ytterligare tillägg gjorts i båda INV. Taubenfelt lät även om
skriva uppgiftern a beträffande •>Wthståndhl) giälcl » fr. o. m. 1631 och införa vissa förtydliganden 
rörande faderns och styvmoderns skulder till kyrkan. 

2 Se J. SrEBMACI-IER, Grosses u . allgemeines Wappenbuch: Fnrsten des heil. römischen Reiches II, 
Nl1rnberg 1887, Taf. 180. 

3 Tydligen avses Karl IX:s fältherre i Livland, som just år 1605 kom i svensk tjänst (t 1620). Om 
honom se BERTIL C:soN BARKMAN, Kungl. Svea Livgardes historia, II (1560- 1611), Sthlm 1938- 39, 
och Generalstabsverket om SvERIGEs KRIG 1611- 1632, I, Sthlm 1936, s. 624.- För t ydning av vapnet 
och anvisningar ang. Mansfeld har jag att tacka intendenten SrGURD WALLIN och fil. dr HANS GrLLING-
STAM. ;> 

4 GusTAF HANssoN TAUBENFELT till" bl. a. Näs, son till ovan omtalade Hans Nilsson. Kanslist vid 
westfaliska fredsförhandlingarna 1640, legationssekreterare därstädes 1648, adlad med namnet Tauben
felt samma år, hovråd, häradshövding i Rasbo o. Olancls härader 1671, t 1674. G. m. SIBYLLA L u cRETIA 
CLARA V. KNESEBECK, t 1687. 

5 O. KÄLLSTRÖM, Medeltida kyrksilver från Sverige och F inland förlorat genom Gustav Vasas 
konfiskationer, Ups. 1939, s. 238. 
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F ig. 313. Sockenbudstyg, 1642. Foto 1954. 

J(rankcnkclch, 1642. Cha licc a nd p aten Ior parish v isits, 1642. 

En paten av t enn skänktes jämte »en tenkappe» (= tennstop) år 1662 av löjt
nanten Lars Falk.1 De voro säkerligen identiska med »1 t enstop och 1 gl paten», som 
såldes på auktion 1750. 

Sockenbudstyg (fig. 313); kalk och pat en av silver, den senare med blek förgyll
ning ovanpå. Stplr saknas. Sannolikt den »sochenbodhz kalk», som inköptes för 17 daler 
1642 (RÄK.); upptagen i INV. 1650, där två smärre kalkar uppräknas bland det, som är 
»aff kyrkiones wpbördh acqweradh». Vinflaska av glas. Oblatask saknas. Nuv. läder
klädda fodral var nytt 1885 (1Nv.). Kalkens H 8. 

Silske d av silver, slät. Enligt stplr stockholmsarbete från 1850. Mästarstämpeln är 
otydlig, men är möjligen IET (= Jacob Engelbert Torsk). 

Kanna av silver, cylindrisk med profilerad fot och handtagsknapp i form av en mussla . 
Locket graverat med lagerbär(?) och frukter samt med två tomma sköldar. Två stämplar 
i bottnen: LN och tre torn. Den senare skulle kunna vara Hälsingborgs silverstämpel; 2 

1 Troligen den LARS GÖRANSSON FALCK, som var löj t nant vid Upl. reg:te 1661 (0. BERGSTRÖM, 
Bidrag till Kongl. Uplands regementes historia, Sthlm 1882, s. 106). 

2 Man skulle snarast gissa på Hamburgs silverstämpel, om någon guldsmed med initialerna LN fun
nits i Hamburg i äldre tid. Så är emellertid ej fallet. Se KoNRAD HtiSELER, Meisterliste d. H amburger 
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F ig. 314. Oblatask, skänkt 1687. Foto 1954. 

Obla tenblichse, gestiftet 1687. vVafer box, presented 1687. 

den förra torde i så fall avse Lauritz guldsmed, som omnämnes 1639 och 1645. 1 Gåva 
av Gustaf Taubenfelt2 1663. Att de graverade sköldarna äro tomma tyder på att kan
nan ej beställts, utan köpts färdig. Meningen var väl, att köparnas vapen skulle in
graveras efteråt, vilket emellertid ej skett, kanske beroende på att förlagor saknades, 
då Taubenfelt var nyadlad och hans fru av tysk släkt. Gåvan av kannan omtalas minst 
tre gånger i kyrkböckerna . I HÄK. 1650 säges, att Gustaf Taubenfelt och hans fru gi
vit en »skiänkokanna af sijlfwer om ... lodll» för det Gud hjälpt honom hem till fäder
neslandet efter 10 års vistelse utomlands. Att tomrum lämnats för siffran betyder 
sannolikt, att kannan endast utlovats, men ej överlämnats då. I HÄK. 1663 omtalas 
nämligen på nytt, att Taubenfelt givit en silverkanna till kyrkan, och eft er I NV. 1648 
är tillskrivet: »Wälb. Gustaf Taubenfelt gifwitt till kyrkian första Store böndagen anno 
1663 SilfwerKanna - 1 sty(cke)» H (handtagsknappen inräknad) 23, D i botten 13,2. 

Kanna av t enn, päronformig. 4-stpl av Lars Löfgren, mästare i Uppsala 1820 -
(fanns 1852). Årsbokstav otydlig. Kannan inköptes 1842. H 35. 

Oblatask (fig. 314) av försilvrad (koppar?-)plåt, oval, med krusad kant runt lock 

Goldschmiede vom 14. bis zum 18. Jht. (Nordelbingen, Beitr. zur Heimatforschung, Bd 19, 1950, s. 136). 
Ej h eller finns m ästarstämpeln i RosENBERG, Der Goldschmiede Merkzeichen, Frankfurt a ./M. 1923. 

i UPMARK s. 359. Något arbete av honom är dock ej tidigare känt och alltså ej h eller hans stplr. 
2 Se s. 344, not 4. Taubenfelt blev assistensråd i Skåne 1659 och innehade gods i Skåne. 
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1 

F ig. 315. Brudskrud från 1700-talet. 1. Krona . - 2. Spänne. - 3. Örhängen . -
4. Kors. - 5- 6. Arm- och b alssm ycken . - 7. Ring. S. 348. Foto 1954. 

Bra utau sriistun g, 18 Jht. 1. K rone. -
2. Spange. - 3 . Ohrgehängen. - 4. Kreuz. 
- 5-6. Arm- und Halsband. - 7. Ring. 

B ridal array, 18th cent . 1. Crown. -
2. B uckle. - 3. Ear drops. - 4. Cross. -

5--6. Bracelets. - 7. R ing. 
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O ~CM 

Fig. 316. Sköldar med bomärke och initialer överst på ljuskronan fig. 317, 1:2. Uppm. 1955. 

Schilde mit I-Iandzeichen und Initialen am Kron- Shields with owner's mark a nd initials on top o f 
leuchter Abb. 317. chandelier in Fig. 317. 

och fot. Drivna blad- och blomornament, på locket en genie, uppstickande ur en blom
kalk. Slutet av 1600-talet. Skänkt 1687 av >>lngenieur Johan Holm på Nääs>>1 (RÄK.) . 
L 12,3, B 10,2, H 5,5. 

nnu o sKnuo Brudskrud (fig. 315), bestående av: - l. Krona med 6 spetsar av ofärgade och 
kulörta slipade glas i infattning av vit metall. Mellan spetsarna nedhängande kristall
(glas?-) kläppar. Kronspetsarna böjda något inåt, så att övre D är ca 10, medan den 
nedre är ca 11. H 10, 5. Inuti kronan en kalott av metall. Sex tillhörande nålar med 
kulörta glas i samma enkla fattning som kronan. - 2. Spänne med ofärgade slipade 
glas. - 3. Örhängen med ofärgade och röda slipade glas. - 4. Kors, likarmat, med 
ofärgade slipade glas. - 5- 6. Smycken, tre st., med ofärgade, röda och gula folierad e 
glas, monterade på röda sidenband för att knyta dem om hals och armar. - 7. Ring 
med stor njurformad, slipad, gul halvädelsten (glas?), omgiven av två små ofärgade. 
8. Två smala armband? (ej avbildade) med ofärgade, violetta, blå, gula och gröna foli
erade glas. - Samtliga dessa föremål äro liksom kronan infattade i vit metall, utom 
möjligen korset och ringen, vilkas fattningar kunna vara av silver. Flertalet av föremålen 
torde härröra från 1700-talets mitt eller senare hälft, några äro svåra att med säkerhet 
tidsbestämma. l 945 renoverade a v Erik Fleming. - Brudskruden upptages första 
gången i rNv. 1813 såsom skänkt till fattigkassan av baron Mannerheim på Näs (se s. 
306, not 2). Inkomsten av dess användande skulle alltså gå till fattigkassan. Enligt fa
miljetraditionen på Näs medförde Mannerheim vid sitt giftermål (1787) en del lös
egendom till Näs, bl. a. just denna brudskrud. Ringen (nr 7) skall vara avsedd att bäras 
av brudgummen uneler vigseln. 2 

LJ US- Ljuskronor av malm eller mässing: - l. Fig. 317. Fem släta armar med runda ljus
HEDSI~AP manschetter. Kraftigt profilerad stav, avslutad av ett nedåt gapande lejonhuvud och 

l stadsingenjören i Stockholm JoHAN HoLM (t 1693) innehade Näs från 1685 en kortare tid (Sv. 
BYGDEn årg. 4, 1907, s. 181; A . GRAPE, Ihreska handskriftssamlingen i Uppsala universitetsbibliotek 
II, Upps. 1949, s. 745). 

2 För upplysningar ang. brudskruden tackas doktorinnan ANNIE SrLVERSTOLPE, Näs, samt fil. dr 
ANNA-MAJA NYLEN och fru GuNNEL HAZELIUs-BEna, Nord. mus. 
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Fig. 317. Ljuskrona av malm, 1600-talets förra hälft. Foto 1954. 

Kronleuchter aus Messing, erste Chandelier of bronze, first half 
Hälfte des 17. Jhts. of 17th cent. 

krönt av ett sittande lejon, som håller två sköldar. Å den ena skölden är ingraverat ett 
monogram, innehållande bokstäverna HNS, å den andra bokstäverna ssn (fig. 316). 
Skänkt av borgmästaren Hans Nilsson (s . 344, not 1) och hans andra hustru, Sigrid 
Simonsdotter (INv. 1648 o. 1650), vilkas initialer den bär.1 1600-talets förra del. Var 
1650 kyrkans enda ljuskrona. Hänger nu i koret. H ca 50, B ca 50. - 2. Sex armar 
med små S-formade prydnadsarmar emellan. Profilerad stav, ovanligt kort, avslutad 
av en rund kula och krönt av en dubbelörn. Godronnerade ljusmanschetter. Skänkt 
1698 av »H:. Capitein Silfwerbergh».2 Ingen inskr. H ca 65. Ljuskronan skänktes jämte 

1 I vissa senare rnv. uppges denna ljuskrona vara given av Gustaf Taubenfelt (s. 344, not 4), vilket 
dock är ett misstag. 

2 SvEN LARSSON SöLFVERBERG, se släkttavlan s. 300. 
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F ig. 318. Evangelisten Johannes, det alj av 
det broderade gaffelkorset å mässhaken 

fig. 319. Foto SHM 1926. 

Der Evangelist Johan- St. John the Evange
ncs, E inzelheit des ge- list, detail of embroi
stickten Gabelkreuzes d ercd fork cross on 
am l\1cssgcwand Abb. chasuble in Fig. 319. 

319. 

en kalk, omgiven av vinrankor, ax 

ett kalkkläde för att tillförsäkra kapten Sölfver
berg det bänkrum i kyrkan han önskade för sig 
och sin familj ( BÄN KDELN . 1710). - 3. Sex armar. 
Ingen inskr. Hänger nu i sakristian. Första 
gången upptagen i INV. 1702, men var då söndrig. 
H ca 35. - 4. Tjugo armar i två kransar. Ingen 
inskr. Modern barockimitation. Skänkt 1888 av 
godsägare E. Åkerlund, Lovisedal.1 H ca 140. 

Lj usarm av driven och punsad mässing med 
två pipor. Troligen densamma som 1755 (se I NV . 

1749) skänktes till predikstolen av jungfru Anna 
Christina Sölfverberg (s . 300) . L ca 40, fäste
plattans D ca 23. 

Ljusplåta r, ett par, av driven och punsad 
mässing, barockstil. Skänkta av major Uggla på 
Beateberg (s. 317, not 1) 1888. H ca 51. 

Ljusstakar: - 1. Trest.,avmalm,trepipiga. 
Senempire. Skultunaarbet e? Skänkta av baron 
Mannerheim på Näs (s . 306, not 2) 1832. H 55. -
2. Två par, sinsemellan något olika, av driven 
koppar. Gåva av E. Åkerlund, Lovisedal, 1896. 
H 38. 

I äldre tider hade kyrkan t ennstakar, som 
emellertid vid olika tillfällen försålts, senast 1850 
(ST.PROT .). 

Antependier: - 1. Av grönt siden. Broderat 
och skänkt av fru Eva Lindgren 1944. - 2. Av 
vitt handvävt siden med broderi i guldtråd och 
silke. Komponerat av konstnären Nils Aron Berge, 
utfört på Ersta diakonissanstalts paramentav
delning. Gåva av Sparbanken i Norrtälje 1954. -
Altarduk, knuten och trädd av justitierådinnan 
Karin Silverstolpe2 och skänkt av henne 1905. 

Kalkk läden: - 1. Av vitt ripsiden, kantat 
med guldfrans. I mitten broderi med korsstygn: 
och vallmo(?). Gåva av friherrinnan Fredrika 

1 ERIK GABRIEL ÅKERLUND, t 1932. Riksdagsman. Om honom se SVERIGES BEBYGGELSE, Lands

bygden, Stockholms län 111, s. 619. 
2 KARIN S1LVERSTOLPE, f. W estin, f. 1854, t 1945. G. m . justitierådet C. F . SILVERSTOLPE, f. 1854 , 

t 1921, ägare till Näs. 
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Fig. 319. Mässhake, omkr. 1500. S. 352. Foto SHM 1926. 

l\Iessgewand, um 1500. Chasuble, circa 1500. 
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Fig. 320. Strömönster med initialerna J ( = 

Jesus) och m ( = Maria), broderat å tyget i 
mässhaken fig. 319. Efter A. Geijer i Viking 

1953. 
Streumuster mit den Fattern with the ini

Initialen J ( = Jesus) tials J(= Jesus) and m 
und m ( = Maria), in ( = Mary), embroif!ered 
den Stoff des Messge on fabric of chasuble in 
wandes Abb. 319 gc- Fig. 319. 

stickt. 

Silverstolpe på Näs (s. 306 not 5) kort före 1837. 42 x 44. - 2. Av vitt ripssiden med 
broderi. 1894. 34 x 34. 

Mässhakar: - l. (fig. 319). Fragmentarisk (nästan endast ryggsidan återstår) . Av nu 
grågult (urblekt rött?) sidentaft, förstärkt med grovt linne. Ytan fylles av strömotiv 
(strålknippen, strödda, ornamentalt behandlade minuskelinitialer: i[esus] och m[aria], 
se fig. 320), broderade med grov mässingsguldtråd, sparsamt konturerad med grönt 
yllegarn. På detta underlag är monterat ett gaffelkors av blått ylletyg (kypert), å vilket 
äro applicerade på lärft broderade figurer, insatta under bågställningar. Ett liknande 
kors har troligen funnits på den förstörda framsidan. Arkitekturen är utförd med olik
färgat tyg, yllekypert i rött, grönt och blått. Figurerna framställa troligen apostlarna, 
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F ig. 321. Begravningsvapen för överstelöjtnanten Sven Lars
son Sölfverberg (t 1727) och två hans söner. S. 355. Foto 1954. 

Totenwappen, 1727. Funeral hatchment, 1727. 
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men endast Johannes med kalk (fig. 318) och Andreas med snedkors kunna identifieras.1 

Mässhaken härrör enligt AGNES GEIJERS undersökningar (a. a. s. 81, 84) från en verkstad 
i Trondhjem, verksam ca 1475- 1525. Den användes på 1700-talet till brudstolsklädnad 
(vilket räddade den!) . Gåva av församlingen 1925 till SHM (inv.nr 17888: 1). De mycket 
smutsiga och trasiga fragmenten · konserverades 1926 av Pietas. Ryggstyckets H 126. 
- 2. Av grovt halvsiden i gult och vitt (damastteknik med linneinslag) i symmetriskt 
1600-talsmönster. Å rygg- och framsida infälld bård av halvsiden (silke med bomulls-

1 Denna beskrivning huvudsakligen efter AGNES GEIJER, En trendersk broderiverkstad från medel
tiden, i tidskr. Viking 1953, s. ?4. 
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Fig. 322. Nattvarden, oljemålnin g, skänkt 1745 till altar
tavla. S. 356. Foto 1955. 

Das h eilige Abendma hl , Öl- The Last Supper, oil painting 
gemälde. Fllr den A lta r um presented as a ltar piece 1745. 

1745 gestif tet. 

inslag) med mörkt (urspr. grönt?) 
mönster på ljus botten. De båda stof
ferna samtidiga. V-formad halsring
ning med smalare bård (katolsk mo
dell). Runt alla kanter kort silkes
frans, urspr. röd. Foder av nu grå
aktigt, urspr. rödaktigt lärft. Om
nämnd i INV. åtminstone sedan 1744, 
troligen tidigare. Mässhaken, som 
är fragmentarisk och illa medfaren, 
skänktes 1925 till SHM (inv.nr 
17888: 2). H (fram) 81, (bak) 110. -
3. Två st. av svart sammet med 
silverbesättning, den ena anskaffad 
1819, den andra skänkt av bröderna 
N. och J. Nilsson i Lisinge 1904. -
4. Av grönt siden med applicerade 
guldband , sidenbårder och broderier. 
Komponerad av Märta Gahn, Li
braria, och skänkt 1953 av kyrkliga 
syföreningen. 

Håvar: - 1. Av svart sammet 
med silvergaloner. Holk av vitmetall 
med märke efter en håvklocka. Gåva 
1758 (tillägg efter I NV. 1749) av fru 
Gardemein och hennes svägerska 

jungfru Sölfverberg (s . 300). L 205. - 2. Av röd sammet, förfärdigad 1929 av disparata 
delar; holken har klyka för en håvklocka. L 195. 

Kormatta (rya), komponerad av Märta Gahn, sign . MG. 243 X 173. - Altar
matta i rödlakan. 158 x 92. 

Rö kyrka har - utom de ovan omtalade mässhakarna 1- 2 - ägt ett stort antal 
märkliga och dyrbara textilier, som delvis funnos i behåll ända till 1850. Den fattiga 
församlingen var då i stort behov av kontanter till bestridande av utgifterna för orgeln 
och de omändringsarbeten i kyrkan, som dess uppsättande krävde. Detta år såldes 
därför ett antependium, en mässhake, fem kalkkläden och en altardyna. Som flera av 
dessa voro guld- och silverstickade och kunde säljas till guldarbetare gåvo de ett - vis
serligen ej särskilt betydande - tillskott till orgelkassan. Redan 1750 såldes textilier 
på auktion, bl. a. en brudpäll av »grön bast» (auktionsprotokollet; i RÄK. 1662: »tafft», 
alltså siden), som skänkts till kyrkan 1662. Den gången var det de stora utgifterna i 
samband med kyrkoreparationen 1747, som gåvo anledning till försäljning. Bland de 
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Fig. 323. De vise männens tillbedjan, oljemålning, skänkt före 1780. S. 356. Foto 1955. 
Anbetung der Könige, Ölgemälde, gestiftet vor 1780. Adoratiou of the Magi, oil painting presented prior 

to 1780. 

rika gåvor av textilier, som kyrkan under tidernas lopp erhållit, kan nämnas en upp
sättning av altarkläde, altarhyende och håv, allt av silverduk, samt kalkkläde med 
»sölfrknytning», som 1687 donerades av fröken Beata Oxenstierna1 på Beateberg (RÄK.). 
En tydligen medeltida grön mässhake med »armar av damast» ( dalmatica ?) skulle 
1749 upplagas med en annan gammal mässhake (INv. 1749). 

Gravhäll av kalksten i koret, mitt framför altarringen, liggande över den fordom i o11AvM1NNE:-1 
koret befintliga von Nolckenska graven (s. 318). Ornamenten och inskriften bortsli-
pade och järnringarna i hörnen borttagna, då en ny matta i början på 1900-talet skulle 
läggas i koret. 228 x 146. 

Begravningsvapen (fig. 321) för överstelöjtnanten Sven Sölfwerberg (t 1727), 
»begrafwen uthi dess med egen Kostnad bygg[ de] graf här uthi Röö Kyrckio», samt 
hans söner Sven och Petter (enl. inskr. på vapnet, jfr s. 300). Skulpterat, målat, för
gyllt och försilvrat trä (ommålat 1888). Hjälmtäcket utbildat till en rik omramning av 

1 BEATA 0XENSTIERNA AF KoRSHOLM OCH VASA, f. 1615, t ogift 1689 på Bealeberg, som hon ärvt 
efter sin far, riksskattmästaren Gabriel Oxenstierna. 
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mycket underskuren akanthus; inskrifttavlan omges av palmblad. H ca 185. - En 
officersbricka (ringkrage, fig. 324) av förgylld mässing med Karl XII:s krönta namn
chiffer (monogrammet i ljusblå emalj, kronan oemaljerad); stofferad på insidan med röd 
boj. 1717 års modell för löjtnant vid infanteriet!. Har tillhört Petter Sölfverberg (s. 300), 
som blev löjtnant år 1717. Tidigare fästad på begravningsvapnets hjälmprydnad, för
varas för närvarande i ett skåp i sakristian. 

TAvLoR Oljemålningar på duk: - l. Nattvarden, kopia efter venetiansk(?) mästare från 
1600- 1700-talen (fig. 322). Enkelt profilerad, förgylld ram med överstycke i rokoko, sku
ret i trä. Målningen skänkt till altartavla av fru Helena Welt på Ticksta 1745 (se härom 
s. 330). 102 x 81. - 2. Uppståndelsen. 127 x 89. - 3. De tre vise männen tillbedja 
Kristusbarnet (fig. 323), fri kopia av stick efter Rubens' Herdarnas tillbedjan i Louv
ren. 115 x 165. Nr 2- 3 i enkelt profilerade, förgyllda ramar. Tidigast upptagna i mv. 
1780, då de hängde i koret. 

Gustaf 	III:s tal 1772 och Carl XIII:s tal 1810, båda i illa medfarna förgyllda 
originalramar. 

nöcKEn 1618 och 1703 års svenska biblar. 
MönLER Ekskåp i sakristian, omålat. Dubbla dörrar med enkelt rektangulära fyllningar; 

under dörrarna lådor. Små profilerade kulfötter. Krönes av en starkt framspringande 
list. Inuti delat i två avdelningar och inrett med hylla att hänga skedar i. ·Tidigt 1700
tal. Gåva av fru Helena Welt (s. 330, not 3) 1745. 

Träkistor:- l. Helt plåtklädd och brunmålad, med två hänglås utom det vanliga 
låset och fyra hål i locket att stoppa ned penningar i. Beslagen med två järnband över 
plåten på locket. Inga fötter. Troligen samma kista, som tillverkades 1752 (RÄK.) och 
järnkläddes under förra delen av 1800-talet, men kan också vara äldre. L 98, B 48, 
H 29. - 2. Vitmålad (senare övermålning) med järnbeslag av 1700-talstyp i hörnen. 
Sannolikt den, som 17 45 skänktes av fru Welt. L 117, B 55, H 56. 

vonvsKEPP Ett kyrkskepp inköptes av kyrkan vid mitten av 1600-talet (rNv. 1650); det an
vändes i början av 1900-talet av barn som leksak och är nu förkommet. 

STEIAFFSTOCK straffstock med fyra hål, från 1820 (HÄK.). I klockstapeln. 
KLOCKOR 	 Klockorna hänga i stapeln. - l. Storklockan bär inskr.: SOLI DEO GLOHIA l A: 

MDCCXLIX l MED HÖGW: FRU HIKS GREFVINNANS l CATHARINA EBBA HORNS (s. 299) l 
OMKÅSTNAD ÄR DENNA KLÅCKA l OMGUTEN. AF IC STYKGUTARN l GERH: MEYEH2 I STOCK
HOLM. H 85, D 95. I denna klocka ingår malmen från en medeltidsklocka, som enligt 
uppgift (sT.PHOT. 1749) bar årtalet 1228 (se s. 316). Den medeltida klockan jämte en 
annan liten klocka sönderslogs, då klockstapeln blåste omkull 1725 (s. 306), varefter 
båda i Stockholm omgötos till en. Ett stycke av brädden i den nya klockan slogs emel

1 Medd. av chefen för Armemuseum fil. dr H. SEITZ. Se vidare en utkommande uppsats av dr Seitz 
i Medd. fr . Armemuseum, nr 17, 1956. 

2 GERHARD MEYER d. y ., f. 1704, t 1784 (L. M. HoLMDÄcK, Klockor och klockringning, Sthlm 
1951). 
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lertid snart ur, varför den måste ånyo omgjutas. - 2. Lillklocka n bär inskr.: KOM GUDS 

ORD ATT HÖRA, I OCH ATT BÄTTRING GIÖRA I KOM ATT LOFVA GUD. I NÄR DU HÖR MITT 

LIUD . På andra sidan : 1 RÖÖ SOCHN BODDE / RIKS RÅDET HERR GREFVE SVEN BUNGE1 / 

PÅ BEATEBERG. I FRIHERRE AUGUST MANNERHEIM I PÅ NÄS: I PROBST OCH KYRKOHERDE 

l RIMBO OCH RÖÖ . I TEODOR TEGMAN. I COMMINISTER PETRUS EDSTRÖM. I KYRKOVÄRDAR 

M:E:S:A:A:S: I EKE, I NÄR DENNA KLOCKA BLEF GUTEN I I STOCKHOLM ÅR 1791. I AF I G:S: 

ME Y E R. 2 H. 71, D 78. 

1 SVEN B UN GE, f. 1731 , t 1801, riksråd, greve 1782, g. m. ELSA BEATA \VREDE. Ägde Bealeberg. 
2 G. S. MEYER, t 1797 (HoLMBÄCK, a. a.). 

Fig. 324. Officersbricka (ringkrage) för löjt
nant, 1717 å rs modell . Foto Kgl Arme

museum 1956. 

Dienstzeichen flir Ober
Jeutnant, Modell von 

1717. 

Officer's badge for 
lieutenant, model of 

1717. 
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SAMMANFATTNING 


Fig. 325. Kyrkans 

planutveckling, 


1: 1000. 


Grundrissentwicklung 
der Kirche. 

Growth of the church. 

I. Möjligen fanns redan på 1100-talet en liten träkyrka eller ett kapell. Från denna tid stammar näm 
ligen den lilla madonnabilden fig. 303; sannolikt har även dopfunten fig. 309 stått i denna kyrka . 

II. I 1200-talets senare hälft uppfördes en rektangulär stenkyrka ( = V delen av den nuv. kyrkan) med 
sakristia, troligen under medverkan av gotländska byggnadsarbetare (fig. 325 A). Gavlarnavoro mycket 
branta, ca 2 Y2 m högre än nu (fig. 285). Den ännu bevarade ingången i S (fig. 283) har rundbågig, pro
filerad omfattning av tegel. Dörren med beslag är den ursprungliga; beslagen dock senare ändrade, 
kanske redan under medeltiden (fig. 284, 286). Ingången till sakristian, trång och rundbågig, omfattas 
på sidan mot sakristian av en triangelbåge. Kyrkafönstren voro små och högtsittande. - Inventarier: 

omkr. 1400 tillkom triumfkrucifixet (fig. 302) och under 1400-talets förra del 
bilder av S. Erik (fig. 305) och S. Olof (fig. 304). 

III. Sannolikt omkring 1470- 80 erhöll kyrkan tegelvalv (fig. 325 B). Valv 
och väggar pryddes med målningar av en bygclekonstnär (fig. 288-299). Ungefär 
samtidigt uppfördes vapenhuset. - Inventarier: altarskåp (endast en dörr be
varad, fig . 301), S. Slaffans bild (fig. 306). samt mässhake (fig. 318- 320). 

IV. Någon gång på 1500-talet eller under förra delen av 1600-talet härjades 
kyrkan av eld. Två grova strävpelare i NV och SÖ uppfördes därefter till murar
nas stöd. - Inventarier: kalk, paten, sockenbudstyg (fig. 310- 313) och vin
kanna, ljuskrona (fig. 316- 317). 

V. Redan i slutet av 1600-talet var kyrkan mycket förfallen , men först 1747 
genomgick elen en högst nödvändig reparation. Murarna förankrades. Hela ö 
gaveln revs och kyrkan tillbyggdes åt Ö med ett tresidigt kor (fig. 325 D). Tak
stolar och tak nygjordes, varvid V röstet sänktes 4 alnar. Sakristian revs och 
ombyggdes från grunden, varvid den försköts något åt ö. Dock bibehölls dess 
gamla ingång (se ovan). Kalkmålningarna överputsades. Även i övrigt förän 
drades kyrkans inre radikalt. Altarskåpet ersattes av en nyanskaffad altarprycl
nad. S. Olofs bild, som förut stått vid sidan om högaltaret, flyttades ned under 
läktaren och alla andra helgonbilder flyttades ut ur kyrkan. Förmodligen bort
togs korskranket vid samma tillfälle och dopfunten flyttades ut på kyrko 
gården. Ny predikstol ( = den nuv.) och ny bänkinredning tillkomma, läktaren 
ombyggdes. 

VI. 1806- 07 byggdes klockstapeln (fig. 274), vars bottenvåning av sten är anordnad som ingång 
till kyrkogården. - 1840- 41 uppfördes på kyrkogården ett gravkapell för familjen Silverstolpe på 
Näs (fig. 276). 

VII. Kyrkans senaste restaurering ägde rum 1950-51 under ledning av ark. Ä. Noreen, varvid bl. a. 
de medeltida kalkmålningarna framtogas och konserverades och golven omlades. Kyrkan , som sedan 
1888 haft öppna bänkar, erhöll på nytt sluten bänkinredning. Äldre föremål tillvaratogas och konser

verades. 

ZUSAMMENFASSUNG 

l. Möglicherweise gab es bier schon im 12. Jht. eine kleine Holzkirche, in der die Madonna (Abb. 303) 
und der Taufstein (Abb. 309) ihren Platz hatten. 
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II. Zu E nde des 13. Jhts. wurde eine k leine Feldsteinkirehe errichtet, welche den Westteil des j et zigen 
Bans bildet (Abb. 325 A). \Vahrscheinlich wiriden Bauhandwe rker von Gotland mit. Die gotischen 
St eilgiebel (Abb. 285) wurden erst bei einer Reparatur des 18. J hts. gesenkt während gleichzeitig die 
Sa kristei abgerissen und neu erbaut wurde. Im S h a lte die Kirche ein vo n Backst ein ein gefa sstes P orta l, 
das noch erhalten ist (Abb. 283). Die T Urbeschläge sind die ursprlinglichen , doch wurden sie spät er 
ve rä nclert (Abb. 284 , 286). Irgenclwelche Ausst attun gsstucke a us der Banzeit dieses Kirchenteils sine! 
nicht erh altcn, aber um 1400 wurde das Triumphkreuz a ngeschafft (Abb . 302) und etwas später im 15. 
Jht. ein St. Erik (Abb. 305) und St. Olaf (Abb. 304). Beso nders die letztgenannte Plastik ist wohler
halten mit ein er teilweise crhaltenen mittelalterlich en Fassun g. 

III. U m 1470- 80 erhielt die K irche cin Backstdngewölbe, das mit den Malcreien cines ländlichen 
J( i:m stlers geschmllckt wurde (Abb . 288- 299). Aus dieser Zeit oder kurz darauf rllhren Heste eines 
Altarschreins (Abb. 301) h er, ferner ein St. Stepha nus (Abb. 306) und ein bemerkenswertes Messgewancl 
(Abb . 318- 320), wahrscheinlich ans einer vVerkstatt in Trondhjcm, was nun in fragmentarischem Er
h altun gszu st and im Historischcn Museum in Stockholm aufbewahrt wird . 

IV. Aus dem 17. J ht . stamm en unter anderem ein Kelch mit Pa tene, J(rankenkelch (Abb. 310- 313) 
und \Veinkanne. Auf der Patene sind die Jahreszahl 1605 u nd das \Vappen des deutschen Geschlechts 
Ma nsfeJd ein gra viert. Die danebenstehenden Initialen weisen da rauf hin , dass sie Joachim F riedrich , 
Graf von i\Ia nsfcld , dem Felclherr Karls IX. in Livland, gehör t hat, de r 1605 in sclnveclische D ien ste trat. 

V . I m Zusammenhang damit, dass die Kirche in der Mittc des HL Jbt. grUncllich rep a riert wmdc, 
wurde der östliche Giebel abgerissen und ein neuer Chor angebaut, wobei eine neue Sakristei aufgefllhrt 
wu rde (Abb. 325 D). U ntcr dem Chor wurde ein Gruftgewölbe flir elen beka nnten Diplomaten E rich von 
Noleken und sein Geschlecht einger ichtet; von Noleken hatte te ilweise die Kosten des U mba us getragen. 
Die I<irche erhielt nun eine ausgesprochen protestantisehe Ausstattung, inclem der Altarschrein und 
die meist en Heiligenbilcler fo rtgenommen wurden und ein neuer, zeitgemässer Altaraufsat z sowie eine 
neue Kanzel (die h cutige) mit einer neuen Bankeinrichtung an die Stelle der alten traten. 

V I. Dei der lctzcn ncstaurierung der Kirche wurdc die miltclalterliche Ausmalun g frcigelegt und 

konscrv icrt. 

SUMMARY 

I. Possibly as early as the 12th cent., there was a sma ll limber church from which survive the Ci gurc 
of the Virgin (Fig. 303) and the fo nt (Fig. 309). The latter dates from the first ha l[ of the 13th ce nt. 

II. At t he end of the 13th cent . a small greys tone church ( = the vV. section of the presen l st ru cture, 
Fig. 325 A) was erectecl, and probably some Gotla nd building workers p articipatecl . The ga bles hacl a 
typically Gothic pitch (Fig. 285), but t hcy were lowered duringrepairs in t he 18th cent., when the ves try 
was pullecl clown a nd rebuilt. The S. cntra nce which still survivcs (Fig. 283) was given a brick surrouncl . 
T he door fittin gs are the original oncs, though they were subj ectecl to late r altera tion s (Figs. 284, 286). 
None of t he original co ntents su rvive, but the roocl was illSta lled a bout 1400 (Fig. 302). The figures of 
St. E rik (Fig. 305) and St. Olof (Fig. 304) a re 15th cent. The latter, with its mediaeval eolourin g to a 
!arge extent intact, is in a particularly goocl state of preservation. 

III. Around 1470- 80, the brick vaulting was installed, and clecorated by a local artist (Figs. 288- 299). 
Of the same period, or a little later, is a fragment of a triptych (Fig. 301), a figure of St. Stephen (Fig. 
306) and a remarkable chasuble (Fig. 318- 320) probably made in Trondheim. This is now a mere frag
ment however and is preserved in t he Stockholm Historical Museum. 
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l V. Objeets ciating from the 17th cent. in clucl e a chalice and pa ten , a chalicc and p aten for pa ri sh vis its 
(l'igs. 310~3 1 3) and a wine ewer. The paten bears the date 1605, the arms of th e Germanfa mily Mans
felcl, and initials indicating that it belonged to Joa kim Fredrik , Duke of iVlansfelcl. He joinecl the Swedish 
military forcesin 1605 and served as cummander for !(ar! IX in Livlancl. 

v ." Tb c church was subject ecl t o all-round repairs in the mid-18th cent. The eas t wa ll was pullecl clown 
and a new chan cel and vestry (F ig. 325 D) were built . Beneath the chancel, a burial cry pt was built for 
the wellknown cliplomat Erik von Noleken and his family . He paid part of the cost of the recon st ru c lion 
wo rk . \Vhen this work was complet ecl, the church h a cl a more pronouncecl P rotestant charader, inasmuch 
as the triptych and most of the figun~s of saints had been removed, and new in st a llation s in cluding a 
contcmporm·y altar c!ecoration , a new pulpit ~ the ,>resen t one ~ and new pews. 

VI. During the most recent restorations, the mediaeval wall paintings were revcalcc! and subj cc tecl 
to preservation treatmcn L. 
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handeln eller direkt från 

GENERALSTABENS LITOGRAFISKA ANSTALTS FÖRLAG 
Drottninggatan 20, Stockholm 16 


Tel. lokalsamtal 22 95 00, rikssamtal 22 95 40 




SVERIGEs KYRKOR 

UPPLAND 

BAND V .. HAFTE 3. 

PUBLICERAT 
o 

OM.RADE 

UNDER UT
ARBETNING 

• 

ESSELTE, STHLM 56 

602231 
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