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FÖRORD 


Beskrivningen av kyrkorna i F ä r e n t u n a h ä r a d påbörjades av professor AnMIN 
TuuLSE år 1950, men slutredigeringen av här föreliggande häfte slutfördes 1955- 56. 
Tuulses medhjälpare i fältarbetet hava varit fil. lic. RAGNHILD BosTRÖM (Lovö 1955) 
och fil. kand. GuNNAR LrNDQVIST (Skå och Lovö 1956). 

Vid utarbetande av här föreliggande kyrkabeskrivningar har författaren haft för
månen av värdefullt bistånd av ett flertal specialforskare inom olika områden. Förutom 
de i företalet till första häftet av Färentuna härad nämnda forskarna, av vilka flertalet 
även rörande här föreliggande häfte ha bistått författaren, hava intendenterna vid 
Nationalmuseum K.JELL BosTnÖM (t), BENGT DAHLBÄCK och Bo WENNBERG i olika 
avseenden bidragit till bestämmande av tavlor och porträtt i Skå och Lovö kyrkor, 
fil. dr BERTIL WEsTER har granskat orgelbeskrivningarna, varjämte docenten ADOLF 
ScH ÖCK lämnat värdefulla historiska upplysningar. 

För utgivarna är det givetvis en högt uppskattad förmån att få åtnjuta dessa forskares 
värdefulla bistånd, för vilket vi bringa dem alla ett varmt tack. 

Till församlingarnas prästerskap, kantorer och kyrkabetjäning framföres även ett 
vördsamt tack för visat intresse och lämnad hjälp under arbetet i kyrkorna. 

Stockholm i januari 1957. 

SrGURD CunMAN JoHNNY ROOSVAL 

FÖRKORTNINGAR ANVÄNDA I DETTA HÄFTE 
övriga förekommande förkortningar i överensstämmelse med förkortningsregistret i 

Nordisk Familjebok, 3:e upp!. 

AFRITNINGAR = Afritningar af Kyrkor och Kyrko-vapen i Upland. Ms i KB, sign. F. l. 3:a och b. 
Teckningarna utförda åren 1680-1685 av Antikvitetskollegiets tecknare Johan Leitz och Petrus Helgo

nius. - I tryck utgiven av Erik Vennberg under titeln: Johan I--ladorphs resor: Afritningar av 
Kyrkor och Kyrkovapen i Uppland 1676-1685, Sthlm 1917. 

ARENlus = Johannes Arenius, Enfaldig Berättelse om Sånga och Skå socknar. Ms från år 1749 i Upps. 
domkap., sign. E V: 122. 

ATA = Antikvariskt-topografiska arkivet i VHAA, Sthlm. 
BST = K. Byggnadsstyrelsens arkiv, Sthlm. 
dep. = deponerad, deposition. 
Domkap. = Uppsala domkapitel och dess arkiv. 
ED hand!. = Ecklesiastikdepartementets handlingar i RA. 
HERDAMINNE = Upsala ärkestifts herdaminne 1-3, Upsala 1842-45; 4, 1893. 



lHRFORS = E. lhrfors, Uplandia sacra, 5 bd 1894- 99. Ms i VHAA. 
INV. = inventarieförteckning. 
KB = K. Biblioteket, Sthlm. 
KLINGSPOR = C. A. Klingspor, Anteckningar under resor i Uppland. UFT bd 1-11, Sthlm 1871- 1889. 
LST = K. Lantmäteristyrelsens arkiv, Sthlm. 
LÖFGREN = Alb. Löfgren. Det svenska kanngjutarehantverkets historia. Del. I, bd 1-3, Sthlm 1925 

-50. 
MANDELGREN, REsEBERÄTTELsE = N. M. Mandelgren, Reseberättelse, 1848, ms i ATA. 
ms = manuskript. 
Nat.mus. = Nationalmuseum, Sthlm. 
NoRDIN = Nordinska samlingen, ms i UB. 
PROT. = protokoll. 
RA = Riksarkivet, Sthlm. 
RABEN = Hans Raben, Träskulptur och snickarkonst i Uppsverige under renässans och barock, ak. 

avh., Sthlm 1934. 
RÄK. = räkenskaper. 
SBL = Svenskt Biografiskt Lexikon, Sthlm 1918-. 
SD = Svenskt diplomatarium 1-6 (t. o. m. år 1355) och [ny ser.] 1-4 (åren 1401-20). Sthlm 1829 

-1953. 
SHM = statens Historiska Museum, Sthlm. 
sn =socken. 
sT.-PROT. = sockenstämmoprotokoll. 
SvK = Sveriges Kyrkor, konsthistoriskt inventarium, utg. av S. Curman och J. Roosval 1912-. 
Sv. RuNINSKR. = Sveriges runinskrifter, utg. av VHAA 1900- . 
THAM = Wilh. Tham, Beskrifning öfver Stockholms län, Sthlm 1850. 
UB = Uppsala universitetsbibliotek. 
UFT = Upplands Fornminnesförenings Tidskrift, 1871- . 
ULA = Landsarkivet i Uppsala. 
UPMARK = Gustaf Upmark, Guld- och silversmeder i Sverige 1520-1850, Sthlm 1925. 
VHAA = K. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien, Sthlm. 
vis. = visitation. 
ÖIÄ = Överintendents Ämbetet (efter 1918 BST), Sthlm. 

I FÖRENING MED MÅTTUPPGIFTER 

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

Väderstrecken förkortas: N SöV. 

Silverstämplar tydda enl. UPMARK. 

Tennstämplar tydda enl. LöFGREN. 



Fig. 358. Skå kyrka från V. Foto 1956. 

Die Kirche Skå von W. Skå church from W. 
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ANNEX TILL SÅNGA 


Beskrivningen avslutad i febr. 1957 

TRY CK TA KÄLLOR: AFRITNINGAR Pl. 85 (Skå vid tiden 1676- 1680). - KLINGSPOR 2 S. 54 f. 
THAM, s. 124. - G. WESTIN, Några drag ur Skå kyrkas byggnadshistoria. Kulturhistoriska studier 

tillägnade Nils Åberg, Sthlm 1938. - J. CoLLIJN, Herr Hans Johannis' i Skå anteckningsbok 1502
1535, i UFT 46: 3 (1943). 
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HANDSKR. KÄLLOR OCH AVB.-SAML.: 

ATA: limFoRs II, s. 678 f. (med 2 akvareller); 
INV. 1829; handl. rörande kyrkans senaste res

taureringar, konservering av diverse föremål 
m. m. - BST: »Projeet till Nytt Torn å Skå 

Kyrka i Stockholms Lä11», gillat den 24111 
1854, undertecknat av LUDVIG HAWERMAN den 

718 1854 (kolorerad tuschritning); avskrift aug. 
ritning till tornbyggnad i registratur 1854; 
GUST. HERMANSSONS p. m. 1909 angående 

restaureringsarbeten jämte uppmätningsrit 
ningar (plan, sektioner mot S och Ö, nya 
bänkar); plan över kyrkogårdens utvidgning 

1927 av E. LALLERSTEDT; ritning till värmeled
ning 1937 av B. ScmLL. - UB: Nordinska 

saml. vol. 39: Upbörden 1531.1 

K YRKANS ARKIV ALlER (i ULA): RÄK. 
1597- 1858, ST.PROT. fr. O, m. 1597, !NY. 1620, 
1659, 1670, 1687, 1753, 1806, 1813, 1844, 1848, 

1857, 1864. - Berättelse om Skå socken av 
kb JoH. ARENlUs 1749, jfr Sånga, s. 285. 

I kyrkan förvaras bl. a. ett exemplar av L. 
HAWERMANS ritning från 1854 (se ovan) jämte 

hancll. rörande kyrkans restaurering 1909- 10. 

Kyrkan ligger vid vägen till Sånga från Malmön över Lullehovs bro. Platsen är belägen ungefär mitt 
emellan den omgivande Mälarens vatten; genom Svartsjö- och Törnbyvikarna och även genom de nu

mera uppgrundade Kersösund och sundet vid Linclöbro ha förbindelserna från Skå varit goda med 
nästan alla ö Mälarens farleder. Ett av Svartsjölandets största och ståtligaste forntida gravfält ligger i 

Skå socken i närheten av kyrkan. 
Ska visiterades 1303 av ärkebiskop Nils Allesson (SD nr 2218). 1314 nämnes Ska såsom hörande till 

Brohundaeri (SD nr 1946). Stavas seelan omväxlande Ska, Skå, Schawm och Slwa. Har haft egna kyrko
herdar under medeltiden men är nu annex till Sånga. 

Följande i texten nämnda gods, gårdar och byar ligga i Skå socken: Berga, Edeby, Eneby, Kumla, 

Mörby, Skoby (Skogby), Säby, Tuna, Törnby och Väsby. 

1 Från Skå lämnades: »Silff 1 krona 1 huith calch l 1 förgylt monstransum l om VIII lödernare VIII 

lodh l qarta. l Kopar II Skpd VII lisp l Stor Klockan förslogh l för IIII Skpcl l Penningar för tionden 

XXXIX marC.>> 

O 10 10 JO 40 SOM 
_l-- -1 - ~~eL-=± 

Fig. 359. Kyrkogårdsplan, 1: 2 000, uppm. J. Söder

berg 1948. 


Grundriss des Kirchhofs. P lan of churchyard. 
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KYRKOGÅRD 

K yr k o g å r d e n (fig. 359) består av en äldre del kring kyrkan och en utvidgning i V, KYRKoGÅRD 

utförd l 927 efter ritningar av professor E. Lallerstedt.l Den gamla delen är inhägnad av 
gråstensmur, delvis lagd i murbruk, utan täckning. Muren torde i huvudsak härstamma 
från 1739 (RÄK.); lagades 1789 och 1818. Vissa partier kunna emellertid härröra från en 
äldre mur som omtalas 1634 (RÄK.). Denna mur var täckt med brädtak och rappad. 
När kyrkogården l 927 utvidgades åt V, bibehölls delvis den äldre kyrkogårdens V-mur, 
som nylades i sin övre del. I övrigt omgärdades den nya delen med kallmur av spräng
sten. 

Huvudingången i gamla murens N del har vitrappade tegelstolpar med tak av järn- INGÅNGAR 

plåt, krönta av järnkors på kulor. Stolparna byggdes 1956 enl. ritningar av ark. B. 
Schill i stället för kantställda tegelstolpar från 1800-talets mitt, dekorerade med kors
blindering på varje sida. Enkla järngrindar från 1800-talet. Genomgången mellan gamla 
och nya delen har granitstolpar och granittrappa. Den nya kyrkogården fick 1956 en 
ingång åt N. 

Två stigluckor ha funnits, en i S och en i N, den sistnämnda möjligen på nuvarande 
ingångens plats. En av dessa stigluckor omtalas tidigast 1603 (RÄK.) i samband med 
reparation, den andra uppfördes 1650. S stigluckan betecknas 1674 som förfallen och 
reparerades. Lagning, murning m. m. omtalas även flera gånger senare, ända till 1848, 
då den nuvarande huvudingången i N torde ha tillkommit. Stigluckornas utseende 
obekant. 

Klockstapel har funnits. Enl. en uppgift från 1681 (RÄK.) låg den på kyrkogården, KLocKsTAPEL 

antagligen S om kyrkan. 1634 (sT.PROT.) köptes syllar, bräder och spån som behövdes 
>>till klåckstapelns bygie och uprättelse>>. 1636 tjärades den, 1681 uppges att en ny stapel 
måste uppföras. I stället för på kyrkogården placerades denna uppåt Väsby och Tuna 
kvarnbackar. Byggmästare kom från Stockholm. 1686 spånades och tjärades den nya 
stapeln, bjälkarna fodrades. Under 1700-talet genomgick stapeln flera reparationer, 
1806 säges den vara i gott stånd. När stapeln revs, är icke känt; troligen skedde det i 
samband med tornbygget 1858 (s. 386). 

ERIK LALLERSTEDT, arkitekt, professor, f. 1864, t 1955. Bland hans verk i Sthlm märkas ombyggna
den av Konstakademien (1892- 96), Tekniska högskolans byggnader vid Valhallavägen (1914-22), 
Stockholms högskolas byggnad vid Norrtullsgatan (1927) samt Mattenskyrkan (1902- 03 o. 1923- 24. 
Se SvK, Sthlm V, s. 201-240). Han härstammade från Edeby gård i Skå sn och ligger begraven på 
Skå kyrkogård. 
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Fig. 360. Skå kyrka vid tiden 1676-80 en!. AFIUTNINGAR. 


Die Kirche nach einer Zeichnnng von 1676-80. Pen and wash drawing of church, ca 1676-80. 
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Fig. 361. Kyrkan från S. Foto A. Tuulse 1950. 

Die Kirche von S. Church from S. 

KYRKOBYGGNADEN 

Kyrkan består av långhus med polygonalt kor, tvärarm i S, sakristia i N och torn i NuvARANDE 

V (fig. 363- 364). Långmurarna i kyrkorummets V del samt sakristian äro medeltida, KYRKAN 

koret och tvärarmen äro uppförda efter en brand 1695 (s. 394), tornet från 1858 (s. 386). 
Kyrkan är byggd av gråsten med tegel i dörr- och fönsteromfattningar, i sakristians 
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vägg mot kyrkan, i sakristians N gavelröste och i valven. Yttermurarna äro spritputsade 
med slät puts som omfattning kring fönster och dörrar. Cementsockel, tillkommen i 
samband med en grundförstärkning år l 909. 1789 (RÄK.) omtalas fogning av kyrkan. 
Om denna tidigare Yarit oputsad, vet man icke. 

FöNsTER Fönsteröppningarna ha fått sitt nuvarande utseende vid en ombyggnad av kyr
kan på 1600-talets slut och delvis vid en reparation under 1850-talet. Fönsterkarmar i 
koret, i tvärarmen och i långhusets S sida äro av smidesjärn, med små plåtrosetter i 
skärningspunkterna, varav några finnas bevarade (jfr Sånga kyrka, s. 292). 1700-talets 
början. Långhusets N fönster - tillkomna på 1800-talet - ha svartmålade träkarmar. 
Inre karmar överallt av vitmålat trä. Solbänkar av svartmålad plåt. - Före branden 
1695 hade kyrkan tre fönsteröppningar på S sidan, synliga på bilden i Afritningar (fig. 
360). Det nuvarande östligare långhusfönstret sitter på samma plats som långhusets 
fönster på Afritningar. 

INGÅNGAR Ingång e n i V är byggd 1858, då det nuvarande tornet kom till (s. 386). Omfattningen 
är rundbågig, profilerad och slätputsad. Dubbelportar av furu. Dörröppningen mellan 
tornkammaren och långhuset rakt avslutad, klädd med bräder. Ingång i S tvärarmen 
anlades 1858, ändrades l 909. Omfattningen har korgbågig avslutning och är slätputsad. 
Dörren på yttersidan klädd med gulmålad rutpanel av furu. På innersidan ett vindfång 
av gulmålade bräder, tillkommet l 909. - 1727 (nÄK.) inköptes 300 tegel, kalk och brä
der >>till uppbyggning av lilla kyrkdörren». Möjligen upptogs redan då en ingång i S 
transeptet, vilken dock senare igenmurats. Den ursprungliga kyrkan hade sin ingång i 
S, under den plats, där nu det västligaste långhusfönstret sitter. Denna ingång igen
sattes efter eldsvådan 1695 och en ny ingång anlades i V. 

I N TERiöR I n t e r i ö r e n (fig. 365- 66) har fått sitt nuvarande utseende efter eldsvådan 1695. Golv 
i tornkammaren av plansten jämte gravstenar; i långhuset och koret trägolv, omålat 
i långhuset, gråmålat i koret. Korets golv är två steg högre än långhusets. Brädgolvet 
omlades 1909 och 1937. sakristian har blåmålat trägolv jämte en gravsten (s. 424). 

Långhuset, koret och tvärarmen äro täckta av kryssvalv av tegel med ribbor, men 
utan sköldbågar. Valvens ribbor och gördelbågar växa direkt ut ur väggarna. Valvet i 
långhusets mellersta trave har ribbor med treklöverformad genomskärning och ett 
kors av halvstensbredd i hjässpunkten (fig. 368). Detta valv är medeltida. Det har även 
en något kupigare form än övriga valv. I västligaste traven har ribban i valvets SÖ hörn 
samma profil som det mellersta valvets och detta är synbarligen en rest av ett medel
tida valv. De övriga valven i långhuset och koret ha halvstensribbor med avfasade 
hörn samt cirklar i hjässpunkterna; i V traven en rund slutsten. De sistnämnda valven 
härröra från tiden omkr. 1700 (s. 394). Valvet i korsarmen har ribbor av kantställda tegel 
och ett kors av halvstenstegel i hjässpunkten. Omkr. 1700. 

Väggar och valv vitkalkade; runt väggarna en gråmålad sockel. Rappning och vit
limning av kyrkans inre omtalas tidigast 1641 (HÄK.). Inga spår av kalkmålningar ha 
påträffats, då valv och väggar renborstades och kalkades l 909 och l 930. 
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Fig. 362. Ombyggnadsförslag av Ludvig Hawerman 1854. BST. 


Umbauzeichnungen von 1854. Project for rebuilding, 1854. 
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F ig. 363. Plan, 1 : 300. Uppm. J. Söderberg 1948, rev. 1955. 

Grundriss. Plan. 

YTTEnTAK Takstolarna äro från 1800-talet; inga spår av äldre takkonstruktioner finnas be
varade. Yttertaken nu av svartmålad järnplåt från 1858 (vrs.). Dessförinnan hade kyr
kan spåntak, tidigast omnämnt 1600 (RÄK.). Därefter omtalas r egelbundet spånslag
ning och tjärning av taket. Takfoten inklädd med svartmålade bräder. 

TORN Det nuvarande tornet byggdes 1858, vilket årtal även står inhugget på en röd
aktig sandstensplatta ovanför V ingången. Ritningarna till tornet (fig. 362) utfördes av 
Ludvig Hawerman 1854 (BST).1 Tornkroppen är murad av gråsten med tegel i omfatt
ningarna, spritputsad som hela kyrkan. Upptill på alla sidor parvis ställda ljudgluggar, 
rödbruntmålade träluckor. Tornet krönes av en karnissvängd huv med åttkantig lan
ternin, försedd med luckor, jämte en åttkantig spira. Överst ett kors på ett klot. 

1 ALFRED LuDVIG HAWERMAN, f. 1821, t 1908, förste ark. i ö. I. Ä. och intendent för Kronans hus i 
Sthlm. Byggnader: Domkyrkan i Härnösand, Telegrafverkets hus i kv. Aeolus, Sthlm, Ore kyrka, Da. 



387 SKÅ KYRKA 

SKARN/NG A-A 

SKARNING 6-B 

10 D l 2 J 4 lO 1511 

Fig. 364. Längdsektion mot S samt tvärsektion mot Ö, 1 : 300. Uppm. J. Söderberg 1948. 

Längsschnitt gegen S. und Quersehnitt gegen O. Longitudinal seetian towards S. and transverse seetian 
towards E. 
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Fig. 365. Interiör mot ö. Foto 1950. 


Inneres gegen O. Interior towards E. 


Enligt Afritningar (fig. 360) har kyrkan i V haft ett runt torn, vilket sannolikt har till
hört den äldsta kyrkan (se vidare s. 390). Möjligen är det detta torn, som är avbildat på 
ett epitafium från 1585 i Sångakyrka över kyrkoherde Tynesson (fig. 348). Det är ovisst, 
hur länge det runda tornet stod kvar. I ett Kgl. Brev från 1854 (BST) säges, att ett nytt 
torn skall byggas >>i närmaste likhet med det nu befintliga>>, vilket rimligen torde an
tyda, att även föregångaren till det nuvarande tornet hade fyrsidig grundplan. Möjligen 
revs det runda tornet redan 1,1nder en i RÄK. omtalad större kyrkarenovering före bran
den 1695. Bl. a. betalas år 1680 tornbyggaren, som uppsatte korset och vad som felades 
på tornet. Efter branden genomgick tornet endast förankring år 1698 (RÄK.), eftersom 
tornmuren hade remnat på sex ställen ända ned till marken. Under 1700-talet genom
gick tornet flera grundliga reparationer och betecknas 1853 som mycket förfallet. 1864 
(rNv.) kröntes huven av >>l järnspira om 9 alnars längd efter gamla Tornet med till
hörande 3ne Kulor och l Hane utaf Koppar, samt en större Kula af Koppan>. Dessa 
finnas numera ej bevarade. Ej heller finnas några synliga murrester av det runda tornet. 
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Fig. 366. Interiör mot V. Foto 1950. 

Inneres gegen W. Interior towards W. 

sakristians (fig. 363- 364) förhållande tilllånghuset framgår av byggnadsanalysen SAKRISTIA 

nedan (s. 392). Inga fogar äro synliga på grund av den tjocka överrappningen på kyrkans 
ytterväggar. Sakristians ursprungliga gavelröste är numera synligt på vinden av en 
tillbyggnad N om sakristian (se nedan). Gavelröstet är uppfört av gråsten i oregelbundet 
förband med bredstrukna fogpartier. I röstets översta del en tegelskodd glugg. Under 
en viss tid har muren varit tunt överputsad. Kyrkans N vägg är med sin fulla tjocklek 
byggd över sakristians tunnare S vägg samt dess S valvkappa. Ingången från kyrkan 
rakt avslutad, med ekådrad dörr, antagligen från 1909. En genombrytning av muren för 
trappuppgång till predikstolen utfördes 1687 (RÄK.). Denna är dock senare ändrad. 
Dörren här klädd med vitmålad plåt. 

sakristian är täckt av tegelvalv med ribbor av treklöverformad genomskärning, vilka 
direkt växa ut ur väggen (fig. 367). 1300-talet? Golv av bräder troligen från 1909. Den 
utvidgade fönsteröppningen mot Ö försedd med järngaller. Väggar och valv vitkalkade. 
Takkonstruktionen ny, yttertaket av svartplåt. - N om sakristian och förenad med 
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Fig. 367. sakristians valv mot N. Foto 1956. 

Das Gewölbe der Sakristei gegen N. Vestry vaulting towards N. 

denna under gemensamt avvalmat tak en tillbyggnad av rappat tegel, som fanns 
där redan under 1800-talet. Sedan 1937 användes byggnadens Ö del som likbod, dess 
V del som pannrum för värmeledning. 

ÄLDSTA Kyrkans äldsta bevarade delar äro långhusets murar fram till sakristian i N 
KYRKAN 

och transeptet i S (fig. 363). Ä ven V gavelmurens hörnpartier på båda sidor om tornet 
härröra från denna period. Enligt Afritningar (fig. 360) anslöt sig i Ö till detta långhus 
ett smalare kor, ursprungligen dock sannolikt kvadratiskt och troligen försett med 
absid. Den urspr. ingången fanns helt visst på S sidan, där ett vapenhus senare uppför
des. Hur korets och långhusets innertak urspr. gestaltats är obekant, men troligen bestod 
det av plant trätak eller öppen takstol såsom i de övriga romanska kyrkorna på Svart
sjölandet. 

I V anslöt sig till långhuset ett runt torn, avbildat på Afritningar (fig. 360). Tornet 
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Fig. 368. Interiör mot V. Foto 1956. 


Inneres gegen W. Interior towards W. 


har inga motsvarigheter i Mellansverige, däremot finnas paralleller i Skåne (Hammar
lunda, Hammarlöv och Bläntarp) och i Ostholstein (Siisel, Neukirchen, Ratekau och 
flera andra). De rundtornsförsedda skånska kyrkorna fullbordades under 1100-talets sista 
fjärdedel. Tornen sakna emellertid förband med V-gaveln1 och kunna ha uppförts 
tidigare tillsammans med ev. äldre långhus av trä. Tornen i Ostholstein dateras till 
1100-talets andra hälft. Dessa visa tydliga försvarsanordningar, men deras nedre rum 
tycks ha haft kultiskt-liturgiska uppgifter.2 I Skå känner man ej till några detaljer, 
men tornets utseende på Afritningar (fig. 360) liknar de ovannämnda exemplen i Skåne 
och Ostholstein. Skå kan ha stått nära dessa torn både typologiskt och kronologiskt. 
Möjligen uppfördes även tornet i Skå med tanke på försvar och förenades sedan med en 

l M. RYDBECK, Skånes stenmästare före 1200, Lund 1936, s. 188 f. 
2 A. KAMPHAUSEN, Die Baudenkrnäler der deutschen Kolonisation in Ostholstein, Neumiinster in 

Holstein 1938, s. 182. 

2. Sveriges kyrkor. Uppland V I. 
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liten kyrka av vanlig typ i Uppland.1 Men dessutom kan tornet haft även några litur
giska uppgifter, liksom tornen i Ostholstein, de sistnämnda försedda med ett litet kapell 
i bottenvåningen. Dessa kapell användes vanligen av kyrkans patronus. Utvecklingen 
visar sålunda här vissa beröringspunkter med östtornförsedda gårdskyrkor. 2 

Såsom det stora gravfältet nära kyrkan och namnet på den omedelbart NÖ om kyrkan 
liggande gården Tuna visa, har Skå haft en central betydelse på Svartsjölandet. Tuna
gården i Skå för tankarna till Kol ))de Scm>, en inflytelserik herre från 1100-talets andra 
hälft, som möjligen hade sitt säte här, ej i det nuvarande Skokloster såsom tidigare har 
antagits. Kol var son av jarlen Johan Sverkersson. Efter tronskiftet 1167 har han sam
arbetat med sin svåger konung Knut Eriksson, men senare har en brytning inträtt 
mellan denne och Kol och den senare hyllades som motkonung. Då han och hans broder 
Burislev uppehöllo sig på Bjälbo, överfölls de av Knut Erikssons styrkor och dräptes. 
Detta skall enligt Adolf Schuck ha skett under 1180-talets senare hälft. 3 - Med det 
sagda som bakgrund skulle man kunna tolka den äldsta kyrkan i Skå som Kols gårds
kyrka, uppförd någon gång under 1170-talet eller på 1180·talets början, då läget var 
spänt och han behövde en stödjepunkt i maktkampen. 

Det långa koret som är avbildat i Afritningar (fig. 360) torde vara ett resultat av 
ändringar under senmedeltiden. Man har byggt ytterligare en kvadrat i Ö. Samtidigt 
med korförlängningen uppfördes sakristian iN (s. 389) och välvdes redan från början. 
Valvet med treklöversribbor ger dateringen 1300-talet. De medeltida valvresterna i 
långhuset (s. 384) visa samma ribbprofil som sakristivalvet och ha sannolikt tillkommit 
under samma period. Troligen har även koret varit välvt. Utom de ovan beskrivna 
valven togs alla valven bort efter eldsvådan 1695 på grund av lidna skador. - I Ö har 
funnits en strävpelare (fig. 360). Ä ven en annan pelare har funnits, möjligen på N sidan, 
ty 1634 köptes sågbräder till )>at täckia pellaren medh)> framför och bakom kyrkan 
(RÄK.). När dessa pelare uppförts, vet man ej. Det är icke omöjligt; att man här har att 
göra med en senmedeltida reparationsåtgärd. Från samma tid kan även korets stora 
fönsteröppning härröra (fig. 360), likaså tornets gotiska spira, såsom man ser den på 
Afritningar. I detta sammanhang kan nämnas, att enligt Arenius' berättelse 1749 har 
ärkebiskop Jakob Ulffson 1472 besökt Skå och mot vissa villkor utlovat 40 dagars avlat. 
Möjligen gällde det kyrkans renovering. Även triumfkrucifixet härstammar från 1400
talets andra hälft (s. 396). 

Kyrkan har haft ett vapen h u s i S (fig. 360). Av Afritningar att döma hade det ett för 
Uppland traditionellt utseende. 1654 köptes sågbräder att användas till panel i )>wakm> 
huset. Arbetet verkställdes dock först 1672. Vapenhuset revs efter eldsvådan 1695. Vid 
V delen av långhusets S sida finnas enl. uppgift under markytan ett par vinkelrätt mot 
kyrkan gående murar, vilka tydligen utgöra vapenhusets grund. Vapenhuset har ej 

1 M. OLssoN, En grupp runda kastaler från romansk tid på Sveriges östkust. Fornvännen 1932, s. 277. 

2 A. TuuLSE, Hossmo. En försvarskyrka med östtorn, Sthlm 1955, s. 102 f. 

3 A. ScnucK, Från Viby till Bjälbo, i Fornvännen 1951, s. 199 f. 
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Fig. 369. Altaruppsats frän är 1700. S. 394. Foto 1950. 

Altar 1700. Altar decorations, 1700. 

legat i förband med långhusets S mur och kan i likhet med de flesta vapenhus i Upp
land ha tillkommit under medeltidens sista skede. 

Kyrkan restaurerades grundligt under 1600-talets sista fjärdedel, varvid möjligen REsTAVRE

det gamla runda tornet ersattes med ett nytt (s. 388), eller åtminstone den höga gotiska R~~~s~r~:R 
spiran ändrades. Den 24 maj 1695, strax efter genomgången reparation (ARENms) blev 1695 
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kyrkan utsatt för brand, murar och valv fingo svåra skador, allt sparrvirke brann upp. 
En stor del av inredningen förstördes. Med hjälp av stora gåvor, bl. a. av Karl XI, 
änkedrottningen och handelsmannen P. Calvin (s. 395, not l) påbörjades genast byggnads
arbeten. 1696 (RÄK.) murade sex dalkarlar hela sommaren och grävde grundvalar. Nästa 
år var byggmästaren Michel Kobisoffski från Gripsholm1 arbetsledare. 1701 betalades 
mästaren And. Edman för fyra murargesäller som välvde kyrkan. Återinvigningen ägde 
rum den 13 januari 1702. 

Genom dessa arbeten fick kyrkan i huvudsak sitt nuvarande utseende. Det gamla 
koret revs och den polygonala koravslutningen kom till, varvid kyrkan förlängdes något 
åt Ö. I samband med detta måste en klippa under koret >>bortbrännas>> 1696 (RÄK.). 
Långhuset och koret förenades till en salkyrka, varför den gamla triumfbågen borttogs, 
sakristians S vägg ombyggdes och långhusets N vägg byggdes över denna sakristians 
vägg mot kyrkan. I S tillbyggdes en tvärarm (under 1700-talet även kallad för >>kårs
kyrkan»), vapenhuset bottogs och den gamla S ingången igenmurades. Ny ingång i V. 
Tornet, som hade fått svåra brandskador, förankrades. Ä ven senare under 1700-talet 
genomgick tornet en grundlig renovering. 

SENARE Kyrkans nuvarande torn (s. 386) uppfördes 1858. Vid samma tillfälle undergick kyr
REsTAURE kan en allmän restaurering, varvid bl. a. fönsteröppningarna upptogas mot N och ytterRINGAR 

taket förnyades. 1909 utfördes en stor reparation under ledning av ark. Gust. Hermans
son.2 Kyrkan grundförstärktes, inredningen ombyggdes (öppna bänkar) och ommålades. 

UPP 1937 anlades varmvattenvärmeledning med pannrum N om sakristian. Tidigare hade 
VÄRMNING kyrkan järnkaminer, av vilka en var placerad i en halvrund nisch i korets N vägg. 

INREDNING OCH LÖSA INVENTARIER 

ALTAn- Altare av putsad sten med skiva av vitmålade bräder. Altarring med enkla fyll-
ANORDNING ningar, vitmålad. 1700-talets början, senare ändrad (fig. 365). 

Al tar u p p sa t s (fig. 369) av rikt skulpterat, målat och förgyllt trä. Ramverket består 
av en arkitektonisk uppställning, vars nedersta våning har vridna kolonner, den övre 
pilastrar. Rik ornering med guirlander, akantus, m. m. Huvudpartiet flankeras av 
Petrus (fig. 370) och Paulus i träskulptur, däröver änglabarn med Kristi pinoredskap, 
överst Kristus. Mittavlan - olja på duk - framställer Kristus på korset med sör
jande Maria, Johannes och Maria Magdalena (H 88, B 60). I mellersta avsatsen en 
oval tavla framställande Gravsättningen, i översta fältet namnet Jehovah med hebreiska 
bokstäver. På listen ovanför mittavlan en oval kartusch med >>Ao 1700>> målat med guld 

l Jfr P.-0. WEsTLUND, Gripsholm under den karolinska tiden, Sthlm 1953, s. 32, 43. 
2 GusTAF HERMANssoN, arkitekt i ÖIÄ, f. 1864, t 1931. Har bl. a. ritat Oscars och Sofia kyrkor i 

Sthlm, kyrkobyggnader i Sundsvall, Hälsingborg m. m. samt restaurerat ett flertal kyrkor. 
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Fig. 370. Detalj av fig. 369. Foto 1956. 


Ausschnitt aus Abb. 369. Deta il of fig. 369. 


på svart fält. På nedersta listen svart fält med följande i guld målade inskrift: GUDZ 

NAMPN TILL ÄHRA, DENNA l SKÅ KYRCKIA TILL PRYDNAD SAMT FORDOM HANDELSMAN I 

STOCK l HOLM CLAS DEPKEN WÅR SAL. FADER OCH SWÄRFADER TILL ÅMINNELSE l ÄR 

DENNE TAFLA FÖRÄHRT AF HER JACOB COLWIJN1 BOHGH: J FAHLUN HEH PETTEH l COLWI.JN 

1 JAcon CoLWIJN var borgmästare i Falun på 1680-talet och g. m. Catharina Depken, dotter till 
Clas Henriksson DEPKEN (t 21 dec. 1695), förmögen handlande i Sthlm (K.-G. Hildebrand, Falu stads 
historia till år 1687, 1-2; SBL XI, s. 96; Örnberg, Sv. ättartal, 10, s. 499). Uppgiften lämnad av SBL. 
- E nl. INV. 1691 ägde Petter Colwijn 3 hemman i Tuna och 1 Y2 i Berga, Skå sn. 

http:COLWI.JN
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Fig. 371. Triumfkrucifix från 1400-talets 
andra hälft. Foto L. af Petersens 1956. 

Triumphkreuz, Jetzte Rood, seeond half of 
Hälfte des 15. Jhts. 15th cent. 

OCH HER JOHAN DEPKEN, HANDELSMÄN J STOCK

HOLM. - Altaruppsatsen är en provinsiell över
sättning av det hamburgska silveraltaret i Stor
kyrkan från tiden 1631- 54 (SvK, Stockholms 
kyrkor I, s. 367 f), som sannolikt varit norm
givande för ett stort antal svenska landsorts
kyrkors altarprydnader (SvK, Värmland I, s. 
13 f.). 

Inv. 1687 upptager en )>duuk af lärfft på Kaak
altareb>. Närmare uppgifter om detta s. k. offer
al t are fattas, men antagligen låg det på kyrko
rummets N sida (SvK, Uppland V, s. 16, not 1). 

Triumfkrucifix av krederad och målad ek 
(fig. 371-372). Endast den korsfäste finns kvar. 
Vänstra armen samt båda benen strax nedanför 
knäna avslagna och borta. Även i övrigt skadad. 
Figuren är bra modellerad, ansiktet uttrycks
fullt. 1400-talets andra hälft. Ett liknande ar
bete finns i Hållnäs kyrka, Uppland, antagligen 
utfört av samme mästare.! H 135. Konserverades 
av S. Dalen 1956. 

Predikstol av snidat, målat och förgyllt trä, 
bestående av korg och ljudtak (fig. 373). Korgen 
är polygonal, fälten flankeras av vridna kolon
netter mellan förkroppade lister. I varje fält en 
nisch med musselformad avslutning och akantus
ornament i svicklarna. I nischerna skulpturer 
framställande de fyra evangelisterna med sina 
attribut samt Kristus som Salvator mundi. Varje 
figur har sitt namn på ett inskriptionsfält på 
övre listen. På nedre listen fält med bibelspråk 
samt på fältet under Kristusfiguren: )>Anno 1700 j 
d. 24 sept.>> och initialerna CHL kombinerade som 
bomärke eller mästarmärke (fig. 374). Vid listens 
nedre kant pinjekottar samt blomster- och blad
verk. - Ljudtaket har samma ornamentala ut
styrsel som korgen och krönes av Guds lamm 
på en bok med 7 insegel, ställd på ett stjärn

1 Uppgiften lämnad av fil. lic. RuNE NoRBERG. 
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Fig. 372. Detalj av fig. 371. Foto L. af Petersens 1956. 


Ausschnitt aus Abb. 371. Detail of fig. 371. 
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Fig. 373. Predikst ol från å r 1700. Foto 1950. 


Kanzel 1700. Pulpit, 1700. 


belagt klot. Listen krönes av gavlar med svarta mittfält samt av eldurnor. - Under 
taket hänger en förgylld duva. 

Såsom årtalet på korgen antyder, är predikstolen tillverkad 1700 och enl. uppgift i 
1 v. skänkt av samma donatorer som altaruppsatsen. Även stilen överensstämmer och 
säkerligen har man att göra med arbet en från samma verkstad. Vem mästaren var, vet 
man ej direkt. En liknande predikstol finns i Häverö kyrka, utförd av snickarålderman
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Fig. 374. Detalj av fig. 373. Foto 1956. 


Ausschnitt aus Abb. 373. D etail of fig. 373. 


nen i Uppsala mäster Erich Hellner 1691 (SvK, Uppland II, s. 51; Raben, a. a., s. 234). 
Måhända åsyftar bomärket på korgen denna mästare. 

Uppgången genom muren från sakristian tillkom 1687 (RÄK.), således under en äldre 
predikstols tid, dock är trappan ändrad efter eldsvådan 1695. Om gamla predikstolen 
vet man endast, att den lagades 1632 av en M2:. Thomas (RÄK.). 
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Fig. 375. Timglas från år 1700. Fig. 376. Nummertavla från 1700-talets mitt. 
Foto 1956. Foto 1956. 

Sinndenglas Hom·-glass, Verstafel, Mitte des 18. Hymn board, mid-18th 
1700. 1700. Jhts. cent. 

Timglas på predikstolen står på en förgylld järnståndare, krönt av Karl XII:s 
monogram (fig. 375). Torde ha tillkommit samtidigt med predikstolen 1700. Lagades 
1777 (RÄK.). H 68. - Ett äldre timglas skänktes 1632 av Carl i Tuna. Finns ej kvar. 

BÄNKAR Öppna bänkar med gotiserande detaljer (gavelkrönen avsågade 1955), målade i 
ekimitation. Tillkomna vid kyrkans restaurering 1909 efter ritningar av Gust. Hermans
son. Då avlägsnades en sluten bänkinredning med enkla fyllningar från 1701, vilken 
föregicks av bänkar byggda före branden 1695. - Om bänkinredning i sakristian står 
det i INV. 1687: >>Vthj Sacer Stygan äro bänckiar kring innan medh Pall widh.>> Av dessa 
bänkar finns ingenting kvar. 
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Fig. 377. Kalk av förgyllt silver. Foten omkr. 
1500, cuppan troligen från 1700-talet. S. 404. 

Foto 1950. 

Kelch ans vergoldetem Silvergilt chalice. Foot ca 
Silber. Fuss um 1500, 1500, cup probably 18th 
Kuppa vermutlieb ans cent. 

dem 18. Jht. 

Nummertavlor:- l. I förgylld träram med rokokoöverstycke (fig. 376). Antag NUMMER

TAVLORligen en av dem som omnämnas 1753. H 75. - 2. Med förgyllda schablonerade gips
ornament på ramen. 1800-talet. H 72. 

Orgelläktaren vitmålad, med enkla guldlister på barriären, vilar på två fyrkantiga ORGEL

LÄKTAREpelare. 1800-talet, ändrades 1909. En äldre läktare omnämnes tidigast 1654 (RÄK.), då 
en svarvare gjorde >>spålar för Lectem>; 1657 ,köptes sågade bräder till panelen under 
läktaren eller >>skullen>>. 
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Fig. 378. Detalj av fig. 377. Foto 1950. 


Anssclmitt ans Abb. 377. Deta il of fig. 377. 
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Orgeln, som har sju stämmor, byggdes 
ursprungligen för Blidö kyrka år 1837 av 
orgelbyggaren Gustaf Andersson, Stock
holm. Inköpt till Skå kyrka och uppsatt 
1893. Sju stämmor, en manual och pedal. 
Renoverades 1902 av organisten J. A. 
Lindberg och Son, ombyggdes 1910 av or
gelbyggaren C. H. Löfvander, Stockholm. 
Fasaden tredelad, vitmålad med förgyllda 
ornament. Den har initialerna B. W. M. 
och årtalet 1893 målade i guld på mitt
partiet. Initialerna åsyfta trädgårdsmäs
taren Birger Wilhelm Modeer i Hjertnäs 
(f. 1829, t 1897), som enl. ett brev från 
1897 i kyrkans arkiv testamenterade 500 
kronor till orgelns förbättring och lika 
mycket till kyrkans värmeledning. Initi
alerna och årtalet torde ha målats dit vid 
orgelns renovering 1902, varvid man med 
1893 angav den tidpunkt, då orgeln kom 
till Skå kyrka. - Före denna orgel fanns 
ett litet verk om sex stämmor, uppsatt i 
Skå år 1761 av orgelbyggarna J onas Gren 
och Petter Stråhle, Stockholm. Denna orgel 
hade tidigare använts i en annan kyrka. 

D o p skål av silver, rokokoform, oval 
(fig. 381). I bottnen stplr: kontroll, S. Erik, 
årsbokstav G ( = 1765), initialerna I. Å. 
och A. Lundberg (= Abraham Lundberg, 
Stockholm 1762-1769, Upmark, s. 136). 
H 6, L 20. Inköpt 1787 (RÄK.). Betecknas 
i INV. 1804 såsom >mog lite m. - En d o p
f u n t har funnits. 1620 (rNv.) omtalas >>Een 
Kittiii j funten>>, som senast nämnes 1753 
(INv.). 1659 (INv.) upptages en ny dopskål 

Fig. 380. Kanna av silver, skänkt 1720. S. 404. 
Foto 1950. 

Silberne Kanne, 1720 Silver ewer, presented 
geschenkt. in 1720. 

Fig. 379. Oblatask (nr l) av försilvrad mässing, 
omkr. 1700. S. 405. Foto 1950. 

Oblatenbl'lchse ans versil Wafer box, silverplated 
berten1 lVlcssing, tun 1700. brass, ca 1700. 

DOPREDSKAP 
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Fig. 381. Dopskäl av silver, tillverkad av Abraham Lundberg, Stockholm 1765. S. 403. Foto 1950. 

Taufschale aus Silber, verfertigt 1765 von Abraham Baptismal bowl, made 1765 by Abraham Lundberg, 
Lundberg, Stockholm. Stockholm. 

av tenn och >>Döpelse kaar af malm>>. 1753 hade man dessutom en större skål med fot 
under. Intet av dessa föremål finnes kvar. 

NATTVARDs Kalk av förgyllt silver (fig. 377-378). Foten sexpassformad, ovansidan med ge

KÄRL 

nombrutet masverk i svängda lober. På no

den sex runda utsprång med bokstäverna 

I h e s v s (f. n. sitter noden upp och ned); 

mellan utsprången ha druvklasknoppar varit 

pånitade, nu endast en kvar (mellan bok

stäverna e och s). Omkr. 1500 (jfr kalken i 

Pärenluna kyrka, s. 138). Cuppan antagligen 

från 1700-talet. H 20,5. -Paten av för

gyllt silver. I mitten i runt skrafferat fält 

graverat ett Guds lamm. I bottnen inskrift: 

>>Tillhörig Skå Kjorka 1824.>> Stplr: kontroll, 

S. Erik, Årsbokstav S 3 (= 1823) samt 
G M (= Gustaf Möllenborg, Stockholm 
1823 -, Upmark, s. 201). Detta år om
gjordes patenen (INv.). D 15,5. 

K a n n a av silver, päronformad, locket 
med bladknopp (fig. 380). Inskrift på livet: 
GVDI TILL ÄHRA OCH KYRCKIAN TILL PRYD

NA ÄR DÄNNA KANNA FÖRÄRD AF JOWELE-

Fig. 382. Oblatask (nr 2) av försilvrad mäs
sing, sengustaviansk. Foto 1950. 

Oblatenbiichse aus ver- Wafer box, silverplated 
silbertern Messing, Ende brass, late 18th cent. 

des 18. Jhts. 
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RAREN j HINRICH RICHTER1 TILL SKÅÅ KYR
KIA I FÄRENTUNA HÄHAD DEN 27 NOVEMBER 
AO 1720. Stplr på nedre kanten: S. Erik, 
åldermansranka, initialerna I. N.(= Jonas 
Nyman, Stockholm 1709- 1726, Upmark, 
s. 92). H 26, 5. - Enl. RÄK. 1635 såldes ett 
silverstop till Hans Olufsson i Törnby. 

Oblataskar: -l. Av försilvrad mäs
sing, oval (fig. 379). Drivet arbete, växt
ornament samt på locket en allegorisk 
figur med brinnande hjärta i handen och 
en flygande amor. I bottnen inristat N C. 
Omkr. 1700. Upptages fr. o. m. 1753 (INv.). 
H 6,5, L 13,5. -2. Av försilvrad mässing, 
med lock och fyra fötter (fig. 382). På 
kanten lager och bandornament. Sengusta
viansk. Omnämnes sedan 1844 (INv.). H 14, 
L 14,5.- 1670 (INv.) fanns en >>målat trä 
aflatz ask>>. Nu borta. 2 

Sockenbudstyg, bestående av kalk 
(fig. 384), paten (och nu förkommen oblat
ask) i kalkliknande träfodral, överdraget 
med brunt skinn. Kalken (H 14) och pa
tenen (D 9) av förgyllt silver, stplr lika 
på båda: årsbokstav I ( = 1767), kontroll, 
S. Erik, initialerna J T R (= Jonas Tho
masson Ronander, Stockholm 1749- 1781, 
Upmark, s. 124). 

HENRIK HANSSON RICHTER, f. 1680, blev mäs
tare i Sthlm 1709, uppsade ämbetet 1728 (Up
mark, s. 92). Bodde sedan i Skoby i Skå sn. 

• Utom de 1531lämnade silverföremålen (s. 380, 
not 1) rekvirerades 1545 en stor och två små för
gyllda monstranser, två förgyllda kalkar med pa
tener samt ett förgyllt kors och ett •>hwitt chris
mekar» (ULA, E V: 122). 

Fig. 384. Sockenbudskalk och paten av förgyllt 
silver, 1767. Foto 1950. 

Reisekelch und Hostien Chalice and paten for 
teller ans vergoldetem parish visits, silvergilt, 

Silber, 1767. 1767. 

Fig. 383. Brudkrona av förgyllt silver, 1700-talets 
andra fjärdedel. S. 406. Foto 1950. 

Brautkrone ans vergolde Silvergilt bridal crown, 
tem Silber, 2. Viertel des seeond quarter of 18th 

18. Jhts. cent. 
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Fig. 385. Ljusarm av brons, 1700-talets slut. S. 409. Foto 1956. 

Bronzcrner Wandleuchter, Ende Candie bracket, bronze, end of 
des 18. Jhts. 18th cent. 

Brudkrona av förgyllt silver (fig. 383). Dekorerad med gjutna kerubhuvuden, häng
ande löv m. m. På ringens insida ristat: >>Gifven till Skå Kyrckia af Brigita Hiertstedt>>.1 

Omnämnes första gången 1753 (rNv.). Stplr: Nyköpings stadsstpl, C B M (=Gustav 
Björkman, mästare i Norrköping och Nyköping 1734- 45, Upmark, s. 595 f). D 11 resp. 8. 

Vinbehållare av tenn, 8-sidig, med skruvlock (ändrat, nytt handtag). I bottnen 
otydlig stpl. Antagligen den som 1770 (HÄK.) anskaffades genom byte med en gammal 
tennflaska. H (med locket) 27. - 1620 (rNv.) upptages en tennkanna, vilken var förbytt 
>>ytj en flaska, hwilken Nils J Säby Lätte bortkomma J Siön medh wijn emillan Stock
holm och Skåå>>. 

LJusnEosKAP Ljuskronor av malm:- l. Sex ljusarmar i en krans. Staven krönt av dubbelörn, 
avslutad av en kula. Inskrift på kulan: IOHAN EHHICKSON l SWAHT: l BARBRO ÖRTH. l 

1 BRITA HELENA EsBERG, g. m. notarien Nils Håkansson HJERTSTEDT, f. 1674, t 1748. Han blev så 

småningom bankokommissarie, ägare av Tuna gård 1724 och dog där. Änkan bodde kvar på samma 
gård en längre tid under 1700-talet (K. G. Oden, Östgötars minne, 1902, s. 99 f.; A. Setterdahl, östgöta 
nation i Lund 1668-1913, Linköping 1913, s. 210) . Uppgiften lämnad av SBL. 
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Fig. 386. Ljusplåt av försilvrad mässing (nr 1), Fig. 387. Detalj av en pendang till ljusplåt fig. 
1600-talets slut. S. 409. Foto 1950. 386. S. 409. Foto 1956. 

VVandleuchter aus ver Brass sconce, end of 17th Ausschnitt ans einem Ge- Dctail of a counterpart of 
silbertcm Messing, Ende cent. genstUck des Viiandleuch·· the sconce fig. 386. 

des 17. Jhts. ters Aub. 386. 

ANNO 1678.1 H 70. - 2. Åtta ljusarmar i en krans. staven krönt av en dubbelörn, 
avslutad av en kula. På en hängplåt inskrift: NILS NILS = /SON SVART / KIERSTIN / 

PÄRSDÅTER l LIN 1693. H (med plåten) 60. - 3. sexton ljusarmar i två kransar. staven 
krönt av en mansfigur, sittande på en örn, avslutad av en kula. Inskrift på kulan: 
GUDS NAMPN TILL ÄHHA OCH SKÅ / KIÖHKIA TILL PHYDNAT ÄH DENE CRONA FÖR-/ÄHHAT 

1 JoHAN SwART kallas i RÄK. 1678 för vinskänk; för ljuskronan lovade församlingen honom gravplats 
i kyrkan. Sonen Johan Schwartz (s. 418, not l) föddes samma år. 

4. Sveriges kyrkor. Uppland VI. 
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Fig. 388. Ljusplåt 
t alet s slut. 

av 
S. 4

mässing (nr 2), 
10. Foto 1956. 

1600 Fig. 389. Ljusstake av mässing (nr 3) från 
1701. S. 410. Foto 1956. 

Wand
sing, 

leuchter aus Mes-
ende des 17. J hts. 

Brass sconce, end 
cent. 

of 17th Leuchter aus i\Icssing, 
1701. 

Brass ca ndlestick, 
1701. 

AF SAHL: BORGMEST: HR: ANDERS GERNERS l ÄNCKIEFRU F: ELIESABET PFEIFF: AO 1700.1 

H 95. - 4. Tio ljusarmar i en krans. Rikt ornerad med eldurnor, reflexblommor m. m. 
Profilerat skaft utan kula. På en hängplåt inskrift: GUDS NAMN TIL ÄHRA l OCH DENNE 

1 ANDERs GERNER, borgmästare i Sthlm, adlad med samma namn, f. 1632, 'J 1683. - G. 1669 m. 
Elisabet Pfeif i hennes 2:a gifte (f. 1643, j· 1729), dotter av biskopen i Reva! Johannes Jacobus Pfeiffius 
och Anna Grunde!. Innehade efter mannens död Edeby gård i Skå sn. 
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SKÅÅ KYRKIA l TILL PHYDNAT ÄR DENNE 

CRONA l FÖRÄRD AF ASSISTENTEN l UTI JUS

TITIA GOLLEGIO = l SAMT HANDELS = MAN

NEN ( I STOCKHOLM l l-IEB HANS HIOLMAN l 
OCH DES K: HUSTRU j DYGDESAMMA l MA

THONA H : U l HELENA FURUBOHM l AO 

1700.1 H (med plåten) ca 120. - 5. Sex 
ljusarmar i en krans. Krönt av en dubbel
örn, prydd med reflexblommor, avslutad 
med en kula. Köptes 1753 (rNv.), är dock 
möjligen äldre. H 43. - 1620 (INv.) fun
nas två ljuskronor av järn, av vilka en 
fanns kvar 1687 och säges vara av )>gl~

modell)>, möjligen medeltida. 
Ljusarmar: - l. Fem st. lika (en med 

inskriftsplåt utan inskrift), av driven och 
punsad mässing. Väggplattor 8-sidiga, de
korerade med bucklor; vridet skaft med 
skaftringar. Omkr. 1700. Upptagas 1753 
(rNv.). L 50. - 2. Av driven och punsad 
mässing. Med rund väggplatta, dekorerad 
med ingraverade akantusornament. Om

Fig. 390. Ljusstake av 
1700. S. 410. 

Lcuchter aus Messing, 1700 
gestiftct. 

massmg (nr 2), skänkt 
Foto 1956. 

Brass candlestick, prcsen
ted in 1700. 

kring 1700. L 32. - 3. A v gjuten mäs
sing, för två ljus, dekorerad med reflex
blommor och prydnadsarmar. 1600
talstyp. Möjligen den, som 1753 (INv.) 
nämnes såsom skänkt av )>gutarn Rich
ten>. L 25. - 4. Av gjuten mässing, ett 
par, för två ljus (fig. 385). Sengusta
vianska. H 31. På orgelfasaden. 

L j u s plåtar: - l. Ett par, av driven, 
punsad och försilvrad mässing (fig. 386 
- 387). Allegoriska figurer i mitten, 

HANS HANSSON HIOLMAN blev rådman i 

Sthlm 1704, t 23/12 1724 och begr. i Stor
kyrkan. - G. 1684 m. Helena Furubohm, 

t 1726, dotter av rådman J ohan Eriksson Fu
rubom, som ägde flera egendomar i Uppland 

(Stockholms rådhus och råd. Festskrift, Il, 
Leuchter aus Marmor und Candlcsticl<. marble and silSthlm 1915, s. 200 f.). Uppgiften lämnad av 
versilbertem :Metall, Anfang verplated meta!, carly 19th 

SBL. des 19. Jhts. cent. 

Fig. 391. Ljusstake (nr 5) av marmor och försilvrad 
metall, 1800-talets början. S. 410. Foto 1956. 



FÄRENTUNA HÄRAD410 

omgivna av akantusornamentik kring kanterna. Runt överstycke med en mussla i 
mitten. Enligt Arenius (a. a.) tillverkade av tenngjutaren Rouchos (Mårten Kasper 
Rochus, kanugjutare i Sthlm 1683- 1714, Lötgren I :2, s. 127 f.). Av profan härstam
ning. H 65. - 2. Ett par, av driven och punsad mässing, med överstycke (fig. 388). 
Buckel- och blom-ornament. 1600-talets slut. Antagligen de som 1753 (rNv.) hängde 
i >>kårs kyrkan>>. H 75. 

Ljusstakar: - l. Av gjuten mässing, med tre pipor på balusterformat skaft. An
tagligen den som 1670 (rNv.) kallas för ny. H 35. - 2. Lik föreg. (fig. 390). Runt fo
ten inskrift: GUDZ NAMPN TILL ÄRA OCH KYRKIONES PRYDNAT ÄHR DENNA LIUSTAKAN 
FÖRÄHRAT AF HANDELSMANN l STOCKHOLM HR JACOB FUNTH OCH HANS KIÄRE HUSTRO 
DOROTHEA DRENCKLER AO 1700. H 34. - 3. Ett par, av gjuten mässing, med baluster
dockformat skaft (fig. 389). Tillverkades 1701 (RÄK.) av styckgjutaren Meyer1 av kyrkans 
material. H 47.- 4. Ett par, av försilvrat tenn. Empire. I bottnen stpl: M. ARTEDIUS. j 
NORI~KÖPING 1800. - Skänkta 1955 i testamente av fröken Elin Dalström. Hennes 
föräldrar ägde Väsby gård i sn. H 29.- 5. Ett par för två ljus, av marmor och försilvrad 
metall (fig. 391). Empire. H 29, 5. 

Lykta av kopparplåt. Av nyare datum. Hänger i tornkammaren. H 35. 

TEXTILIER Antependier: - l. Består av olika äldre textilier, nämligen italiensk 1300-tals
brokad, florentinsk sidendamast från 1400-talet, besättning till en senmedeltida kor
kåpa och en knypplad uddspets från 1600-talet. Dessa delar sammankomponerades till 
ett antependium år 1753 (INv.). Såldes till SHM 1915 tillika med nr 2 (inv. nr 15336). 

Antependiets mitt- och sidostycken bestå av sidendamast i rödviolett och rödbrunt 
(ursprungligen rött?) i ett ovanligt och rikt granatäpplemönster med inkomponerade 
former från Medicivapnet (ring och krona, fig. 393). Florentinsk tillverkning, 1400-talets 
senare del? - Bårder vid antependiets sidor och nederkant äro av italiensk 1300-tals
brokad i kinesiserande stil med fåglar och språkband. Mönstret står i nu glanslös tarm
guldtråd mot lackröd botten. - På antependiets mittstycke är applicerad besättningen 
till en korkåpa, bestående av ryggsköld och bårder, med broderi i olikfärgat silke och 
nu mörknat guld på linne (fig. 392- 393). Grovt senmedeltida arbete, sannolikt tyskt. I 
ryggskölden Petrus och Paulus, i bårderna sex apostlar, av dessa t. v . överst apostel med 
svärd, t. h. överst apostel med yxa (Mattias), i mitten en ung apostel (Johannes?), 
nederst Andreas med snedkors. - En knypplad uddspets av silvertråd från 1600-talets 
mitt markerar altarbrun. Rödaktigt linnefoder, som även bildar överkant på ante
pendiet. H 98, L 289. 

2. Av >>silverduk» (moire) i blekt turkosgrön färg med de infällda, nedan beskrivna 
bårderna i >>opus anglicanum>> uppdelade på tre samt kantad med samma slags 1300-tals
brokad som antependium nr l. De silverband som omramat broderierna torde stamma 
från ca 1700. Denna ändring dock sannolikt gjord samtidigt som på föregående, dvs. 

1 GERHARD MEYER d. ä., mästare 1695, t i pesten 1710, son till Johan Meyer, Kungl. styckgjutare. 
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Fig. 392. Antependium (nr 1), sammansatt av olika äldre textilier. Foto SHM. 

Antependium aus mehreren älteren Textilien zusam- Altar hanging, made-up from several antique textiles. 
n1engesetzt. 

1753. Själva antependiet av silverduk möjligen identiskt med >>it Altarkläde .. . aff 
Silffuer duk omkringh med hwijth silffuer knytning>> som enl. INV. 1659 skänktes till 
kyrkan av >>Her Johan Leyon Crona1 och hans Frw>>. H 96, L 282. 

De märkliga och sällsynta broderierna (fig. 394- 397) ha ursprungligen utgjort bräm 
till en korkåpa, möjligen i övrigt gjord av den italienska 1300-talsbrokad som finns på 
antependiets kanter. 2 Sedan SHM förvärvat antependiet ifråga, löstogs bårderna och 
sammanfogades såsom de ursprungligen torde ha suttit samt kompletterades med tyg i 
form av en korkåpa, nu utställd i SHM (inv. nr 15336). 

Broderierna äro utförda i guld, silver och flerfärgat silke. Nio figurscener finnas be
varade, av en tionde scen återstår endast ramverkets övre del. Scenerna äro följande: 
Nattvarden, Judaskyssen, Kristus inför Pilatus, Gisslingen, Korsbärandet, Gravlägg
ningen, Uppståndelsen, Kvinnorna vid graven, >>Noli me tangere>>. Den tionde scenen 
har enl. Andreas Lindblom möjligen varit Kristus i Emmaus. Varje figurscen omgives 
av en kölbåge, tvåkopplad och med svickelfält överst. I svickelfältet pelikanen med sina 
ungar. Bakom bågen en krenelerad balustrad, å vilken stå tvenne änglar. 

Ur teknisk synpunkt representera Skåbroderierna det yppersta exempel som bevarats 
av engelska broderier. Under benämning >>opus anglicanum>> var denna konst prisad 
över hela världen. I fråga om stygnens jämnhet och finhet äro dessa arbeten fullt jäm
förbara med det mest berömda broderiverk som finnes inom opus anglicanumgruppen, 

1 JoHAN HoLM, adlad LEIJONCRONA, hovskräddare och kammartjänare hos drottning Kristina 1642, 
kammarräntmästare 1652, hovintendent 1653, adlad s. å., t 1687. Fick 1650 Törnby i Skå sn som dona

tion och lät där bygga ett säteri, färdigt 1658. - G. 1646 m. Barbara Dorotea Crumbygel, f. 1627 i 
Dresden, j· 1691 på Söderfors. 

2 A. LINDDLOM, De engelska broderierna från Skå, i Fornvännen 1915, s. 176 f.; A. BRANTING-A. 

LINDBLOM, a. a. II, s. 32 f.; A. G. CHRISTIE, English Medieval Embroideries, London 1938, No. 97. 
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The Syon cope i Victoria & Albert Museum, London. Även figurstilen är typiskt engelsk 
och tillåter en datering till tiden omkr. 1325- 1350. Hur broderierna resp. kåpan, som 
de smyckat, kommit till Skå kyrka, därom har man inga direkta uppgifter. Agnes 
Branting och Andreas Lindblom ha framkastat möjligheten, att Svartsjö slott haft en 
förmedlande roll och att några av de kungligheter som tidvis vistades på Svartsjö 
kungsgård kunna ha varit donatorer. 

3. Antepen.dium av vitt siden, med guldpaljetter kring kanten. Trasigt, i flera bitar. 
Möjligen ett av de antependier som uppräknas i INV. 1659. - 4. A v svart sammet. 
I mitten J L 1756 i silverpaljetter samt paljetter kring kanten. Trasigt. H 85, L 300. 
5. Av >>brunt etamin» (rNv. 1806). I mitten inom en blomkrans Abrahams offer, broderat 
i mångfärgat silke (fig. 398) samt årtalet 1785 och initialerna B W S i silverband. Enl. 
INV. skänkt av fru Hjertstedt på Tuna 1785 (jfr brudkronan, s. 406). H 103, L 330. 

Mässhakar: - l. Av röd italiensk sammet i granatäpplemönster (fig. 399--400). 
1400-talets andra hälft. På ryggsidan applicerat kors med krucifix omgivet av Maria, 
Johannes samt Maria Magdalena vid korsets fot; längst ned Andreas. Broderi i mång
färgat silke och guld på linnebotten. Svenskt arbete från omkr. år 1500, möjligen från 
Albert pärlstickares verkstad. Vid konserver;ng 1957 avlägsnades störande gula 
band (från 1753?). På framsidan kors av knypplad guldspets. Blått linnefoder. Om
nämnes tidigast 1659 (rNv.) som >>een Messe Haka aff rödt Sameth med Kårs och 
Christi Crucifix aff pärlstickare arbete>>, sedan 1753 (rNv.) som >>förbättrad af 3 andra 
obruklige>>. H 118, resp. 75. - 2. A v vitt damastartat siden med guldbroschering; 
mönster av ornamentala ränder och rankor från omkr. 1700 (fig. 408 A). På framsidan 
IHS i guldband. Rött foder. Sannolikt den >>av vit atlas med guldblommon som 1729 
(rNv.) skänktes av H. Rikter (Hichter) i Skoby (s. 405, not 1). H 115, resp. 95. - 3. Av 
ljusgrön sidenrips, kantad med spets av silvertråd. Dessutom besättning av silverband. 
Rött foder. 1700-talet? Upptages 1806 (rNv.). H 118, resp. 80. - 4. Av svart bomulls
sammet ornerad dels med kors och IHS av breda silverband från 1700-talets mitt, 
dels med en törnekrona och initialerna I C I M E utförda av smala band av guld
och silverlan samt med guldspetsar från 1700-talet. De breda silverbanden höra till 
en 1700-talsmässhake, men sammeten och övriga tillsatser stamma säkerligen från 
1860, då en svart mässhake uppges ha gjorts med >>tillhjelp av 2ne gamla>>. H 118, 
resp. 105. 

Kalkduk av rött, numera urblekt siden. I mitten kors i strålkrans, kring kanten 
rankornament, allt i guldbroderi. Kantad med guldspets. Nämnes 1806 (INV.). 53 x 63. 

B o k d y n o r: - l. A v svart sammet, i mitten B H S j 1798 i silverband. Kring 
kanten silverspets. Möjligen donerad av Birgitta Hjertstedt (s. 406, not 1). - 2. Av 
svart sammet. Initialerna M C L i silver på framsidan åsyfta fru Maria Christina 
Lagus i Kumla, som skänkte dynan 1852 (rNv.). 36 x 25. 

D u k till bokbräde av turkisk brokad, rikt blommönster i silver, gult m. m. mot röd 
grund (fig. 402). Silkesfrans kring nedre kanten. Upptages 1659 (INv.). 48 x 33. 
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Fig. 393. Florentinsk sidendamast med Medici-vapen (ring och krona). 1400-talets 
senare del. Ingår i antependiet fig. 392. S. 410. Foto 1950. 

Floreutinischer Seidendamast mit Medici Florenline silk damask, with coat-of-arms of 
Wappen (Ring u. Krone). Letzte Hälfte des the Medici family (ring and crown). seeond 
15. 	Jhts. Aus dem Antependium Abb. 392. half of 15th cent. Part of altar hanging 

Fig. 392. 
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Håvar: - l. Av vitt siden med reliefbroderier 
över hela ytan i guld och silver (fig. 401). Över 
sömmarna smal silverspets; silvertofs. Brunt skinn
foder. Runt kanten upptill en broderad inskrift: 
M. A. D. HAGEN 1700 ANNO. Svarvat skaft med 
silverhylsa. Renoverad 1934 (Libraria). - 2. Av 
svart sammet med silverband, frans och tofs. 
Brunt skinnfoder. Svart svarvat skaft med silver
hylsa. 1700-talet? Henoverad 1934 (Libraria). 
Silverklockor, 2 st., tillhörande håvar, förvaras nu 
i skåpet i sakristian. H 4,5 resp. 3. - 1659 (INv.) 
upptages >>een pung af pärlstykare wärk med 
silffuer klåeka myckit waken>. Finns ej kvar. 

Enl. nÄK. 1658 har pastor Sveno Nicolajil för
ärat ett av guld och silke virkat >>insignium illud 
regale som ståår öffuer Högkorn in sui comme
morationem et reminiscentiam, quod ille hic mul
tas transegit annos>> (= till åminnelse av honom 
och till minne av de många år han genomlevat 
här). 

INv. 1620 upptager följande textilier: >>Een Koor
kåpa af Dammask l En rödh Messhake af Sam
mett l Item 4 Gamble Messhakar l Item en uth
gamall Koorkåpa l Een Messesärk någott så när 
Ny l Stoolaljnor - 2 l Handliner (s. 485, not l 
- 3) - 2 l Hyende - 4 st. l Antependium medh 
Rysswärk. l Handkläden - 3 l Ofwerkläde til 
Altaret - l l Hwfwdliner - l paar l Dwckläde 

1 SVENO NICOLAI BOTHNIENSIS, kh j Skå, riJ<sdagsman, 
t 1667. Flera klagomål riktades mot honom. År 1649 no
teras: »D. Sveno beviste K. Hof Rättens bref, det han vore 
frigjord för det sqvaller, som han var råkad uti.•> Beskylldes 
1665 att han >>farer illa och obetänksam fram, samt är emot 
sin Capelian mycket elak ... >> (Herdaminne 3, s. 73). 

Fig. 394. Broderier till en korkåpa, engelskt arbete från 
omkr. 1325- 50. S. 410. Foto H. Andersson 1928. 

Stickereien fUr einen Chonnan- E1nbroidery for a cope, English 
te!, Englische Arbeit um work ca 1325- 50. 


1325-50. 
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Fig. 395. Korsbärandet, detalj av fig. 394. Foto H . Andersson 1928. 

Kreuztragung, Ausschnitt aus Ab b. 394. Christ carry in g the cross, dctail of 
Fig. 39<1. 
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Fig. 396. Gravläggningen, detalj av fig. 394. Foto H. Andersson 1928. 


Grablegung, Ausschnitt aus Abb. 394. Entombment, detail of fig. 394. 
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Fig. 397. Noli me tangere, detalj av fig. 394. Foto H. Andersson 1928. 


Noli me tangere. Ausschnitt aus Abb. 394. Noli me tangere. Detail of Fig. 394. 
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Fig. 398. Abrahams offer, broderi p å antependium (nr 5) från 1785. 
S. 412. Foto 1950. 

Das Opfer Abraha ms, Stickerei auf An- Abraham's sacrifice, embroidery on al
tependium von 1785. tar hanging, 1785. 

- l st.>> - Av dessa föremål finnas numera endast en ovan beskriven äldre mässhake 
(s. 412) och delar av korkåpor kvar. 

TAVLOR Oljemålningar p å d u k: - l. Kristus begråtes (fig. 403). I bakgrunden text med 
vita bokstäver, ordnad som en gravinskrift på en stele: >>A: 1701 factum. Dedit J. D. 
Schwartz.l l Detta måleriet är Til Guds ähra och den Ähre l borne och wälachta l de 

1 JonANN DAviD ScnwARTZ (SwARTz), målare, f . 1678 i Sthlm, "i" omkr. 1740. Efter studier hos 
David von Krafft företog S. en studieresa till Tyskland 1701-08, varunder han gästade även Karl 
XII:s läger i Altranstädt. Efter en studieresa till Berlin och London 1713-14 verkade han till 1730
talets slut huvudsakligen i Sthlm. Som porträttist anslöt sig S. till D. v. Kraffts maner. Han har även 
utfört talrika små >>Ecce-homo>> bilder. 
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Fig. 399. Mässhake (nr 1), med broderier från 1500-talets början, möjligen från Albert Pärlstickares 
verkstad. S. 412. Foto 1957. 

Messgewand, mit Stickereien aus dem Anfang des 15. Chasuble, with early 16th cent. embroidery, possibly 
Jhts., möglicherweise aus dem Werkstatt des »Albert from the workshop of »Albert the Pearl Embroideren. 

des Perlenstickers•>. 
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Fig. 400. Maria. Detalj av fig. 399. F oto 1957. 


l\!aria. Ausschnitt ans Abb. 399. ll!ary. Deta il of F ig. 399. 
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nu Sal: Herren l Hr Johan Schwartz 
(s. 407, not l) l Döda krops och min: l 
nes ihugkomelse Som j wylar i sin grafs l 
Kiöpte ewerddiga egendom.>> I förgylld 
ram. Dagermått 142 x 120. - 2. Kristi 
gravläggning (fig. 404). Mörka färger. 
Kopia av en 1600-talstavla? Omtalas 
1753 (rNv.) som skänkt av hattstof
ferare Vibom i Stockholm. Ram med 
förgyllda lister. Dagermått 135 x 160. 
Båda tavlorna konserverades av S. Da
len 1940. 

Relief av brons, framställande Kristi 
begråtande (fig. 409). På nedre kanten 
inristat: »Restaurerad av L. K. Pieti
lainen.>> 1800-talet. 15 x 13,5. Enligt ett 
bifogat kort gåva till Skå kyrka av 
byråsekr. hos Diakonistyrelsen Ivar H. 
R. Widegren 1955. 

Medalj ong av bronserad gips, rund 
Fig. 401. Håv (nr 1) av vitt siden med guld- och(fig. 405). Framställer enl. uppgifter i 

silverbroderier. 1700. S. 414. Foto 1956. 
INV. statssekreteraren Eric Crispin Se

Kollektbeutel , weisser Seide Collection bag, white silk 
gercrona, f. 1709, t 1795.1 På nedre mit Gold-und Silbersticke- with gold and silver ein

delen står i relief: >>85 år gammab 
Medaljongen härstammar således från 1794. 
Till kyrkan kom den först 1808, då det 
meddelas i ST. PROT., att assessor Odhelius2 

låtit i Skå kyrka uppsätta framlidne stats
sekreteraren Eric Crispin Segercronas me
daljong - >>hvilken är honom mycket lih. 
Sammastädes säges, att salig statssekretera

1 ERIK CHISPIN W AGNE H, adlad OCh adopterad 
Segercrona, f. 1709 (el. 1711), t 1795. Revisionssekr. 
1756, statssekr. titel 1775. - G. 1744 m. Hedvig 
Norberg, f. 1726, t 1787, dotter av kh i Klara för
saml. dr Göran Norberg. 

2 EmK OnHELIUs, f. 1760, t 1834. Med. dr 1785, 
assessorsfullmakt 1790, sedan 1812 intendent vid 
Lunds hälsobrunn i Västergötland. Ledamot av 
K. Vetenskapsakad. 1809. - G. 1804 m. Elisabeth 
Christina Ruden, brukspatronsdotter från Dalsland. 

reien. 1700. broidery. 1700. 

Fig. 402. Turkisk brokad, 1600-talet. Detalj av 
bokpallskläde. S. 412. Foto 1950. 

Tiirkischer Brokat. 17. Turkish brocade, 17th 
Jht. Ausschnitt ans cent., detail of bookrest 
Buchgestell-Tuch. cloth. 
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Fig. 403. Kristus begråtes. Oljemålning av J. D. Schwartz 1701. S. 418. Foto 
s. Dalen 1941. 

Beweinigung 	Christi. Ölgemälde von J. D. Deploration of Christ. Oil painting by 
Schwartz 1701. J. D. Schwartz 1701. 

ren har över 50 år bott i Skå socken. Arbetet är utfört i Sergels stil. Hänger i sakri
stian, men har förr haft sin plats på korets N vägg. D 58. 

GRAvsTENAR Gravstenar: - l. Fragment av rödaktig kalksten, med årtalet 1674. I tornkammu
ren.- 2. Fragment av grå kalksten. Inskrift: ... (To)MAS l BYLA l HVSTHV l . .. DÅTER j 
1685. I tornkammaren.- 3. Av grå kalksten, i sakristian (fig. 406). Inskrift: HÄR UNDEH 
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Fig. 404. Kristi gravläggning. Oljemålning skänkt 1753. 
S. 421. Foto s. Dalen 1941. 

Grablegung. Ölgemälde, 1753 Entombment. Oil painting, 
gestiftct. prescnted 1753. 

Fig. 405. Medaljong av bronserad gips, framställande Eric 
Crispin Segercrona, 1794. S. 421. Foto 1956. 

Porträt Relief ans bronziertem Portrait relief, bronzed plaster, 
Gipz, 1794. 1794. 

4. Sveriaes kyrkor. Uppland V I. 
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LIGEH UYHDI l GE HEHHEN HEH ISHAEL l 
JOHANNIS LIGZELIUS1 TIL l LIKA MÄD SIN 

KÄHE HUSTHU l KARIN ANDEHSDOTTER l 
GRANDÄG MED SINE l BAHN BEGHAFUNE. 

Därunder en oval försänkning med en kalk 

i relief och årtalet 1685. 180 x 110. Grav

stenen skänktes till kyrkan 1731 (INv.) 

av klockaren Anders Israelsson, son till 

Israel Lingzelius. - 4. A v grå kalksten. 

Inskrift: HÄHUNDER LIGER BEGRAWEN l 
SALIG PÄR STAFANSON l ENEBY l BLEF DÖD 

ANNO 1687 MED l SIN KÄRE HUSTHU IUER

STIN PÄHSDOTTER. I tornkammaren. L 135. 

- 5. A v rödaktig kalksten. Profilerad ram 

med rosetter i hörnen. I mittfältets övre 

del bibelspråk, i dess nedre del inskrift: 

HÄH UNDEH l HVILAS FOHDOM l FÖHSTÅN

DIGE OCH l BESKEDELIGE MAN KAHL l JO

HANSON BLEF DÖD DEN l OCH UT

BARS. F. MÖR- l BY DEN l ITEM HANS 

FOHDOM ÄLSK = l ELIGE KÄHE HUSTHU 

KEHSTIN ERIKS l DOTTER. BLEF DÖD DEN l 
UTBARS AF MÖRBY D. AO . I torn-

kammaren. 208x170. - 6. Av grå kalk

sten, fragment. A v inskriften kan endast 

ANDERs läsas. 1600- eller 1700-talet. I torn

kammaren. 

DIVERsE Karl XII:s bibel 1703 i läderband med beslag. - 1753 (INv.) fanns dessutom 

Gustav Adolfs bibel från 1618, Psalmbok, Handböcker 2 st. och Luthers Postilla. 

Kungatal i sakristian, i förgyllda ramar: - l. Gustav III:s tal 1771 och 1772. 

2. Karl XIII:s tal 1810. 

Minnestavlor (Hedengranstavlor) omtalas 1704 (INv.) 3 st., 1753 hade antalet 

ökat till 6. Finnas ej kvar. 

Votivskepp omtalas 1687 (>>l Lijtet Skepp>>). Finns ej kvar. 

B o c k b o r d i sakristian, av furu. Skivan svartmålad, nedre delen ekimiterad. 1700

talet, 	övermålningen antagligen från 1909. 

Förvaringskista av furu, med järnbeslag. Köpt 1844 (nÄK.), brun övermålning 

1 IsRAEL JoHANNIS LINGZELIUs, komminister i Skå 1668, t 1685 (en!. Herdaminne 1684). - G. m. 
Karin Granbärg, dotter till Anders Granbärg från Kumla by i Danmarks sn, Uppland. 

Fig. 406. Gravsten över kyrkoherde J ohannes 
Li[n]gzelius, t 1685. Foto 1956. 

Grabplatte 1685 eines Tombstone of a vicar, 
Pfarrers. 1685. 
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KLOCKOR 

från 1909. H 65, B 63, L 120. ~Kistan innehåller en mindre, 
järnbeslagen kista med två hänglås. 1700- eller 1800-talet. 

Klockorna hänga i tornet. storklockan (fig. 407) är en 
inskriptionslös medeltidsklocka utan märke eller ornering, 
bortsett från fyra rundstavar runt halsen och en vinkelstav 
i övergången mellan kroppen och slagringen. Klockan är tro
ligen gjuten omkr. år 1400. På grund av vissa detaljer i 
formgivning och proportioner kan ett samband med stock
holmsgjutaren Magister Hedenricus icke anses vara uteslutet. 
D 102,2, H med krona ca 112, utan krona 84,3. ~ Lillklockan 
har runt halsen inskrift: sou · DEO · GLOHIA. ~ På N sidan: 
En Kristusbild, däröver i halvcirkel: SALVATOH, därunder: ll!!illll!l l l l l l l 

O 10 20 50 !,Ocr" 
HEGE · CAHOLO · XI l GVBEHNATOHE · CAHOLO l GVLLENSTIEHNA1 j 

Fig. 407. 
AHCHIEPISCOPO · OLAO l SVBILI02 (sic!) l PASTORE · NICOLAO storklockan, omkr. 1400. 
CRVCELIO (s. 316, not 2). På slagringen: ME · FVNDEBAT · HOL .Möjligen av magister He

denricus i Stockholm.MIAE · MICHEL BADEH. 3 ANNO 1692. ~ D 80, H 70. Klockan 1 : 20. Uppm. L . M. Holm
köptes 1693 (n.ÄK.) hos ovannämnde Bader. bäck 1950. 

En handklocka omnämnes 1620 (INv.): >>ähr hos Carl i Grossglocke, um 1400. Mög
licherweise von dem Gloc

Tuna>>. Finns ej kvar. kengiesscr 1-Icdenricus ans 
Stockholm. 

Great bell, ca 1400. Proha
bly by the bellcas ter I-Ieden

ricus of Stockholm. 

SAMMANFATTNING 

I. Långhus med smalare (absidförsett?) kor (fig. 408, A); platta trätak eller öppna takstolar; ingång i 
S. Runt V-torn, troligen avsett även för försvarsändamåL Kyrkan möjligen uppförd på 1180-talet som 
gårdskyrka till en närbelägen stormansgård. Det runda tornet är unikt i Mellansverige, men har mot
svarigheter i Skåne och ö Holstein. 

II. Koret förlänges åt Ö; sakristia uppföres i N (fig. 408, B), täckt av kryssvalv med ribbor av päron
formad genomskärning. Liknande valv inslås även i långhus (och kor?). 1300-talet. 

Inv.: korkåpa med utomordentliga engelska broderier (fig. 394- 397); storklockan från omkr. 1400 
(fig. 407), av Magister Hedenricus (?). 

III. 1400-talets senare hälft: möjligen en större reparation. Vapenhus (fig. 408, C) i S kan ha upp
förts under denna period. 

Inv.: Triumfkrucifix (fig. 371- 372), kalk omkr. 1500 (fig. 377- 378), florentinsk sidendamast i ett 
sammansatt antependium (fig. 392, 393), mässhake från Albert pårlstickares verkstad (fig. 399- 400). 

IV. Restaurering under 1600-talets sista fjärdedel. Rundtornet ersättes möjligen med ett fyrkantigt 
torn. 

1 CARL GYLLENsTIERNA af Ulaborg, greve G. af Steninge, f. 1649, t 1723. Guvernör över änkedrott
ning Hedvig Eleonoras hovstat och livgeding 1680; generalguvernör över nämnda livgeding samt änke
drottningens överstemarskalk och rikskammarråd 1687. 

2 0LAUS SVEBILIUS, f. 1624, ärkebiskop 1681- 1700. 
3 MICHEL BADER, mästare 1680, t 1694, Kungl. styckgjutare. 
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V. Restaurering efter en stor eldsvåda 1695. Kyrkan får därvid sin nu
varande plan (fig. 363). Koret förlänges och höjes. korsarm i S, vapen
huset rives. 

Inv.: altaruppsats (fig. 369- 370), predikstol (fig. 373- 374), tavlor (fig. 
403-404), ljusredslwp från omkr. 1700 (fig. 386-390). 

V I. Nytt torn uppföres 1858 efter ritningar av arkitekt Ludvig Hawer········ .• ~.....•rgJ···....... ·..~ ... L 
man (fig. 362). Allmän restaurering.··~ 

VII. Restaurering Hl09 under arkitekt Gustav Hermanssons ledning. 
Grundförstärkning. 	Nya bänkar, nytt golv m. m. 

Varmvattensvärmeledning, nytt golv, 1937. 

l\;: 	 ZUSAMMENFASSUNG 
': "\L: 

l. 	Langhans mit schmaJerem (apsisversehenem?) Chor (Abb. 408, A),Fig. 408. 
flacher Holzdecke oder offenen Dachstuhlen. Eingang im S. Runder W

Kyrkans tillväxt, 1 : 1 000. 
Turm, wahrscheinlich auch fiir Verteidigungszwecke gedacht. Die KircheA. 	Tuulse 1956. 
vermutlichin den 1180er Jahren als Eigenkirche eines nahgelegenen GutesBauliche 	Entwicklung der 

Kirche. aufgefiihrt. Der runde Turm steht in Mittelschweden vereinzeit da, doch 
Growth of the church. gibt es Gegenstiickc in Schonen und Ostholstein. 

II. Das Chor wird nach O vcrlängert, während man im N eine Sakri
stei (Abb. 408 13) anbaut, und mit einem Kreuzgewölbe mit Birnstabrip

pen iiberdeckt. Ähnliche Gewölbe werden im Langhans (und Chor?) eingezogen. 14. Jht. 
Ausstattung: Charmantel mit bcdeutendcn englischen Broderien (Abb. 394- 397), später zusammen

gefiigt mit anderen Textilien zu einem Antependium. Hauptglocke (Abb. 407) von Meister Hedenricus (?), 
um 1400. 

III. Zwcite Hälfte des 15. Jhts: grössere Instandsetzung (?). Im S baut man ein Waffenhaus (Vor
hane, Abb. 408, C). 

Ausstattung: Triumphkruzifixus (Abb. 371- 372), Kclch um 1500 (Abb. 377- 378), florentinischer 
Seidendamast in dem zusammcngestiickten Antependium (Abb. 392- 393), Messgewand aus der Werk
statt »Alberts des PerlenstickerS•> (Abb. 399-400). 

IV. Umgestaltung im letzten Viertel des 17. Jhts. Der Rundturm wird wahrscheinlich hierbei durch 
einen vierecldgen Turm ersetzt. 

V. Restaurierung nach ciner grossen Penersbrunst 1695. Die Kirche erhält damit ihren jctzigen 
Grundriss (Abb. 363). Der Chor wire! verlängert und erhöht, ein neuer Kreuzarm im S angelegt, das 
Waffenhaus abgerissen. 

Ausstattung: Altar (Abb. 369- 370), Kanzel (Abb. 373- 374), Gemälde (Abb. 403-404), Leuchter
ausstattung aus der Zeit um 1700 (Abb. 386- 390). 

VI. Ein neuer Turm wire! 1858 nach Zeichnungen des Architekten Ludvig Hawerman im Zusammen
hang mit einer allgemeinen Restaurierung aufgefiihrt (Abb. 362.) 

VII. Restaurierung 1909 unter Architekt Gustav Hermanssons Leitung. Fundamentverstärkung, 
neue Bänke, neuer Fussboden usw. 
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Fig. 408 A. Vitt siden med guldbroschering fr. omkr. 1700. 

Detalj av mässhake (nr 2). S. 412. Foto 1957. 


Weisser Seidenstoii mit Go!dbroschierung, um 1700. White silk brocaded with go!d, circa 1700. Detalj of 
Ausschnitt ans einer Kase!. chasuble. 

SUMMARY 
I. Nave and narrower chancel (with apse?) (fig. 408, A); flat timber ceilings or open roof trusses. 

Entrance to S. Round W. tower, probably intended also for defence purposes. Church possibly built 
in the 1180's to serve the estate of a big landowner. The round tower is unique in central Sweden, but 
has prototypes in Scania and East Holstein. 

II. Chancel lengthened to E.; vestry built to N. (fig. 408, B) and provided with cross-vaulting, the 
ribs having pear-shaped profiles. Similar vaulting installed in nave (and chancel?). 14th cent. 

Inventory: cope with very beautiful English embroidery (figs. 394- 397), later m1de-up with other 
textiles into an altar-cloth. Great bel! circa 1400 (fig. 407), east by Magister Hedenricus (?). 

III. Major repairs. Porch built to S. (fig. 408, C). Possibly latter half of 15th cent. 
Inventory: rood cross (figs. 371-372), chalice (figs. 377- 378), FlorenUne silk damast in made-up 

altar hanging (tigs. 392-393), ehasuble from the workshop of •Albert the Pearl Embroiderer>> (figs. 
399-400). 
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IV. Restorations during last quarter of 17th cent. Round tower replaced by a four-sided one? 

V. Restorations following great fire 1695. The church then acquired its present plan (fig. 363). Chancel 
lengthened and heightened, new transept to S.; porch pullecl clown. 

Inventory: altar-piece (figs. 369- 370), pulpit (figs. 373- 374), pietmes (figs. 403- 404), lighting 
equipmcnt circa 1700 (figs. 386- 390). 

VI. New tower erectecl 1858 from designs by architect Ludvig Hawerman (fig. 362). General restora
tions. 

VII. Restorations 1909 clirectecl by architect Gustav Hermansson. Foundations strengthened. 1\ew 
pcws, floor etc. 

Fig. 409. Kristus begråtes. Relief av brons, 1800
talet. S. 421. Foto 1956. 

Bcwcinigung Christi. Deploration of Christ. 

Bronzrelicf, 19. Jht. Bronzc relief, 19th cent. 




Fig. 410. Lovö kyrka från Ö med det Dalin-T<lingenstiernska gravmonumentet i för
grunden. S. 432. Foto A. Tuulse 1950. 

Die Kirche Lovö von O. In der Vordergrund ein Lovö church from E. In the foreground a sepul
Grabmonu1ncnt iiber den Lehrern des jungen clu·al monument for the teachers of the young 
Kronprinzen Gustaf (später Gustaf III), nähm crownprince Gustaf (later Gustaf III) i.e. the 
lich dem Historiker Olof von Dalin und dem historian Olof v. Dalin and the matematician 
Matematiker S. Klingenstierna. Nach Entwur S. Klingenstierna. Executed 1769 after designs 
fen von Jean E. H.ehn und au f Kosten der Kö- by Jean E. Rehn and at the expense of Queen 

nigin Lovisa Ulrika 1769 errichtet. Lovisa Ulrika. 

LOVÖ I(YRI(A 

UPPLAND, STOCKHOLMS LÄN, FÄRENTUNA HÄRAD 


STOCKHOLMS STIFT, SVARTSJÖ KONTRAKT 


Beskrivningen avslutad i febr. 1957 

TRYCKTA KÄLLOR: KLINGSPOR 2, S. 36 f. - BERIT WALLENBERG, Lovö kyrka genom tiderna, 

Sthlm 1935. - DENS., Gammal är kyrkan ..., i: Julhälsnif'g till församlingarna i ärkestiftet 1936 
s. 24 f. - DENS., En kunglig prästgårdsbyggnad firar 200-års jubileum, ibidem 1940, s. 32 f. 
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J 

* 
JTOW!OLM-> 

r 
-~ l··· ·-~~,~.. ~l .• 

HANDSKR. KÄLLOR OCH AVB.-SAML.: ATA: 
V. DAHLGREN, Antiquarisk-Topografisk Beskrit 
ning öfver Färentuna Härad 1851; InnFoRs Il, 
s. 692 (med 3 akvareller); INV. 1829; brev och tid
ningsurklipp rörande kyrkans restaureringar, kon
servering av inventarier m. m.; flera p. m. av 
BERIT W ALLENBERG angående kyrkans restaure
ring 1935. - BST.: »Orgelfacad till Lofö kyrka•>, 
kopia i tusch, stadf. 27 febr. 1885, sign. A. LIN
DEGREN 1884; skisser utvisande sprickbildningar i 
kyrkomurarna, av N. RovEN 3 mars 1927; följande 
ritningar av E. FANT 1934- 35: plan, sektioner mot 
V och S, inredningsdetaljer; plan över kyrkogår
dens utvidgning; förslag till restaurering och el. 
uppvärmning (plan och inredningsdetaljer); rit 
ning till innanfönster och sakristiskäp; ritning till 
ny orgel, läktare och bänkinredning; ritning till 
vapenhusdörr; ny begravningsplats, uppmätnings
ritning och ritning till indelning; ritning till in
skriftsplatta på sockeln till Dalins och Klingen

o 10 20 30 40 50 60~ •• stiernas grav av E. FANT 1948; ritningar till bär
~-1- 1=:-J~f--= --/ 

hus av O. GRUNDELL 1950-51. - UB: Palm


Fig. 411. Kyrkogärdsplan, 1: 2 000. Uppm. J. skiöldska sam!. 275, s. 503, 510 f.; Nordinska 

Söderberg 1948, rev. 1955. sam!., vol. 39 fol.: Upbörden 1531, bl. 87.1 - NAT. 


Grundriss des Kirchhofs. Plan of churchyard. Mus.: Uppmätningsritningar frän omkr. 1670 i 

Tessinska sam!. - LUNDS UNIV. KONSTMUS.: Man

delgrenska sam!. (anteckningar). 

K YRKANS ARKIVALIER (i ULA): RÄK. fr. O. m. 1601 (med Vissa luckor), ST.PROT. fr. O. m. 1663, 
däribland 1797 och 1798 med beslut och beskrivning av en större reparation, INV. frän 1596 (upptager 
flera nu bortkomna föremål), 1618, 1640, 1643, 1648, 1687, 1713 (med allmän beskrivning av kyrkans 
tillstånd), dessutom flera fullständiga inv. från 1700-talets andra hälft och 1800-talet, fört. över större 
gåvor fr. o. m. 1601; beskrivning och kontrakt om tornbygget 1727, memorial över reparationer 1700
1724 och angående kyrkohandlingar m. m. 1750, beskrivning över kyrkan 1807. 

Ar 1285"nämnes en dominus johannis rector ecclesie logo (SD nr 989). Han var son till Godeke van 
Memel, medlem av stadsstyrelsen i Stockholm. 1298 förekommer en dominus nicolaus de logho (SD 
nr 1237). 1314 och senare räknas Lovö till >>Prouincia brohundaeri», var före 1409 eget skeppslag, men 
torde 1440 förenats med Faeringö tingslag.2 Under 1600-talet var kyrkan en viss tid annex till Storkyrkan 

Stockholm, därefter ända till 1922 patronelit under Drottningholms slott. Bildar nu eget pastorat. 

Följande i texten nämnda slott, gods, gärdar och byar ligga i Lovö socken: Bråtan, Drottningholm, 
Hogsta, Lugnet, Lunda, Malmuik, Rinkaby och Vilan. 

1 Frän Lovö lämnades: •>Penningar XXII mark, Silff II !ode mark och 1111 lodh, II Klockor 11 skpd 
X lispd.>> - Dessutom levererades 1545: kalk med paten, oljekar 3 st., monstrans, kors, krona, strö
ningar, ax (votivgåva). Jfr O. KÄLLSTRÖM, Medeltida kyrksilver frän Sverige och Finland förlorat 
genom Gustav Vasas konfiskationer, Uppsala 1939, s. 216. 

2 C. G. STYFFE, Skandinavien under unionstiden, Sthlm 1911, s. 377. 
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F ig. 413. Klockstapeln från S. F oto R. 13oström 1955. 


Gloekentunn von S. Bell tower from S. 


t WCfWJ!fl 
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Fig. 412. Klockstapeln, plan och tvär
snitt, 1:300. Uppm. J. Söderberg 1955. 

s. 438. 
Glockenturm, Grund- Bell tower, plan and 

riss und Schnitt. section. 

KYRKOGÅRD OCH KLOCKSTAPEL 

Kyrkogården (fig. 411) består av en äldre del i S och en nyare i N, den sistnämnda KYRKOGÅRD 

tillkommen genom utvidgningar på 1840-talet och 1917. Inhägnad av gråstenskallmur 
är uppförd i olika perioder, i övervägande delar dock under 1700- och 1800-talen. 
Tidigast omtalas muren kring gamla delen år 1647 (RÄK.), då klockaren )>vpslogh bräderna 
på bogårdem>. Följande år förklaras att % av muren var upprättad och täckt med tak 
av bräder. År 1713 (rNv.) var kyrkogården )>wähl med gråstensmur omstängd, muren 
på den östra Sidan betäckt med bräder och Spånslagen de andra 3~ sijdorne med brä
der täckte)>. A v denna anordning finns numera ingenting kvar. 

Under åren 1835- 37 företogs trädplantering på den gamla, 1851 på den nya delen. 
En del av lönnarna på den gamla kyrkogården kunna härstamma från ovannämnda 
tidpunkt. Utvidgningen i N fick ny indelning år l 935. 

Den gamla kyrkogården har två ingångar åt Ö och en åt V. Vitrappade grindstolpar INGÅNGAR 

av gråsten och tegel täckta med svartmålade plåttak; enkla järngrindar. Grindstolparna 
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DALIN
KLINGEN

STIEI\NSKA 

GRAVMONU

MENTET 


byggdes 1796-97 (RÄK.), varvid de två Ö 

ingångarna - en på vardera sidan om Da

lin-Klingenstiernska graven (se nedan) 

anlades helt på nytt. - Tidigare hade kyr

kogården två s t i g l u c k o r, >>den öst södra 

stegluckan uppmurad af Tegell med en 

wacker färgad brädhuv of::. och twenne 

Portar dubbla som sluta sig emot hvar

andra ... den wästra optimbrad och med 

Portar och Låås förwarad>> (INv. 1713). Av 

dessa stigluckor byggdes den V 1610- 12, 

den SÖ 1643 (RÄK.). Under 1700-talet ge

nomgingo stigluckorna flera omfattande 

reparationer. 

Strax Ö om kyrkan reser sig ett grav

monument över Olof von Dalin1 och Sa

muel Klingenstierna2 (fig. 410, 415). Monu

mentet består av en ringformad sockel ca 

10m i diam., därpå en gräsbevuxen konisk 

kulle, krönt av en obelisk på tre basplat

tor. Obelisken är gjord av slipad kolmårds

marmor i två block och krönes av en för

gylld stjärna. Inskrift på Ö sidan över Olof 

VOn Dalin: IUBENTE l LUD. ULRICA l RE

GINA l CONGESTUS TUMULUS j UBI QVIESCAT 

l VIR A FORTUNA j MULTUM IACTATUS l ET 
Fig. 414. Gravvärd från 1693 på kyrkogården. LITERIS NOBILIS l OLAV. DALINUS l EQUES

S. 434. Foto 1956. 
AUR. l AUL. REG. CANCELLAR l GUSTAVI l

Grabmal von 1693. Memorial stone from 1693. 
PRINCIPIS IUVENT l QUONDAM MAGISTER l 
QUIQUE l BENE MERENDO CIVES l FEC. SUI 

MEMORES ARGO OCULATIOR l NEC TRISTIS TAMEN l MORUM CENSOR l IDEM POETA l APOL

LINE IPSO l ET PATRIJE HISTORICUS l VERITATE DUCE l NAT. MDCCVIII OB. MDCCLXIII SIC 

ILLI SIT TERRA LEVIS l UT SALE ET LIBERALl IOCO l REG. CURAS LEVAVIT (= På drottning 

1 OLoF voN DALIN, före adlandet Dahlin, skald, historieskrivare, f. 1708, t 1763. Bibliotekarie vid 
Kungl. Bibi. 1737, lärare för prins Gustav 1750-56, adlad 1751, Vitterhetsakademiens förste sekre
terare 1753, rikshistoriograf 1755, kansliräd 1759 och hovkansler 1763. Ogift. -Under 1750- och 1760
talen vistades D. länga tider vid hovet på Drottningholm; se vidare K. W ARBURG, Olof von Dalin, 
ha"s verk och gärning, Sthlm 1884. 

2 SAMUEL KLINGENSTIERNA, matematiker, fysiker, döpt 1698, t 1765. Professor i Uppsala 1728- 52; 
1756- 64 lärare för kronprins Gustav efter Dalin. - Se vidare S.K:s levnad och verk, biogr. skildr. utg. 
av Vetenskapsakademien (1919- 25). 
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Fig. 415. J. E. Rehn, ritning till det Dalin-Klingenstiernska gravmonumentet fig. 410. 

Hochschildska sam!., Bellinga. 


J. E . Hehn, Entwurf zum Dalin-Klingenstierna J. E. Rehn's design for the sepulchral monu-
Grabdcnkmal 	(vgl. Abb. 410). ment for O. von Dalin and S. KUngensticrna 

cf. fig. 410). 

Lovisa Ulrikas befallning är denna gravhög uppkastad över en man, som under växlande 
öden gjorde sig frejdad genom vittra idrotter, riddaren av nordstjärneorden och hov
kanslern Olof von Dalin, en gång lärare åt den unge prins Gustav. Genom sina förtjänster 
vann han ett rum i sina medborgares hågkomst. Han var en sedernas granskare, mer 
skarpögd än Argus och dock ej trumpen, en skald ledd av Apollo själv, en fäderneslan
dets hävdatecknare, ledd endast av sanningen. Han var född 1708 och dog 1763. Må 
torvan vara honom lätt, liksom han lättade de kungliga mödorna med sitt fina och ädla 
skämt). - Inskrift på V sidan över Samuel Klingenstierna: IACET l coMMONI l suB LAPIDE l 
S. KLINGENSTIERNA l MATHEMATICORUM l EXIMIUM DECUS l GUSTAVO l SOLII REG. HJEREDI l 
AD l SUPERIORA STUDIA SUBSTITUTUS COMES l HINC l PLAUDENTIBUS BONIS l SECRETARIUS 

STATUS l ET l EQUES AUR. FACTUS l IISDEMQ(UE) MOEHENTIBUS l DECEDENS A. MDCCLXV 

AETAT. LXVII l ADVORTE VIATOR l QUANTULO COLLE l GLADDATUR l QUI l MAXIMA MENTIS 
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VI l TERRARUM ORBEM l METATUS l NOMINE SUO LITERATUM l IMPLEVIT ( = Under Samma 
sten vilar S. Klingenstierna frejdad bland den matematiska vetenskapens idkare. Han 
utsågs till handledare åt kronprinsen i högre studier. Därpå utnämndes han till stats
sekreterare och riddare av nordstjärneorden under de välsinnades bifall och avled sörjd 
av dem 1765 vid 67 års ålder. Vandringsman, betänk, vilken liten kulle som döljer den 
man, som med sitt snille mätte jordens och med sitt namn fyllde den lärda världens 
krets). 

Monumentet (fig. 415) upprättades 1769 på bekostnad av drottning Lovisa Ulrika efter 
ritningar av Jean Eric Hehn. 1 Vid dess högtidliga avtäckning 1769 framträdde drott
ningen, >>fällde ymniga tårar, tog sin bröstbukett och beströdde med rosor dessa för
tjänte mäns kistor». Gravvården är ett vackert prov på antikinspirerad sepulkralkonst 
under 1700-talets andra hälft i den stilriktning, som Jean Eric Hehn representerade (jfr 
även Oxenstieruska gravmonumentet i Harg, SvK, Uppland Il, s. 667 f). Monumentet 
iståndsattes senast 1948 under ledning av ark. E. Fant2 på bekostnad av Svenska Aka
demien, Vetenskapsakademien och Vitterhetsakademien. Vid detta tillfälle uppsattes 
vid sockeln en bronstavla upprepande de ovan angivna latinska inskrifterna, försedda 
med här återgivna översättningar. 

På den gamla kyrkogården kan två små steleformade gravvårdar från 1693 särskilt 
nämnas. Den ena (H 65) har en av broskverk omgiven kartusch på framsidan (fig. 414), 
den andra (H 75) är enkelt huggen. Strax Som tornet märkes den Hålarobska graven, 
en låg, bred stele av grå kalksten på vilken står ett kors. Omgiven av gjutjärnsstaket 
i nygotik. Inskrift på stelens framsida: HÄR HVILA l EN AF RIKETS HERRAR ÖFVERHOF

STALLMÄSTAREN l R.O .K. AF K. M. O. FBIHERRE CLAES RÅLAMB3 l I 34 ÅH STÅTHÅLLAHE 

PÅ DHOTTNINGHOLM F. 1750 D. 1826 j DESS I LIFSTIDEN ÄLSKADE THEDJE MAKA l ULRICA 

ELEONOHA V. DUBEN F. 1769 D. 1847 l SONEN KAMMAHHERHEN OCH LEGATIONS SECRE

TERAREN l FRIHERRE ÅKE WILHELM F. 1798, D. 1833 l DOTTEHN AUGUSTA ULRICA F. 

1801, D. 1821 l PS. 468 V. 14. 

BÅRHus Bårhus av rappat tegel NV om kyrkan, på kyrkogårdens nya del. Uppfördes 1951 
efter ritningar av ark. O. Grundell. - Innan detta bårhus tillkom, fanns ett äldre 
sådant av liggtimmer, 1700-talet, senare flera gånger ombyggt. 

1 JEAN Enrc REHN (1717-1793), arkitekt, grafiker och tecknare. Började med sin arkitektverksam
het 1753. Blev 1757 hovintendent och prof. vid Konstakademien. Han var sin tids mest anlitade herr

gärdsarkitekt och inredningskonstnär. Närmare om honom se M. OLssoN, Jean Erik Rehn, i: Fem stora 
Gustavianer, Sthlm 1944. 

2 EnrK JOHAN FANT, f. 1889, t 1955, arkitekt. Har lett restaureringen av ett stort antal kyrkor, 

bl. a. Gamla Uppsala, Solna, Vendel , Stockholms Storkyrka, Johannes' och Katarina kyrkor m. fl. och 
åtskilliga herrgårdar. Bland nybyggnader, till vilka F . utfört ritningar, märkas statens växtskydds
anstalt och krematoriet på Stockholms S begravningsplats. 

a CLAES RÅLAMB, f. 1750, t 1826, friherre. Hovstallmästare 1774, ståthällare på Drottningholm och 

Svartsjö slott jämte underlydande län, samt på Ulriksdals, Karlbergs och Haga slott 1792. 1 :e direktör 
för K. Majts hovkapell och spektakler s. ä. 
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Fig. 416. Kyrkan från SÖ. Foto 1950. 


Die Kirche von S. O. Church from S.E. 
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Fig. 417. Kyrkans V och S fasader. Ritningar omkr. 1670, ca 1 : 300. Nat.Mus., Tessinska sam!. nr 2560. S. 452. 

\V.- und S.-Fassaden. Zeichnungcn um 1670. \V. and S. facades, Drawings c:a 1670. 
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Fig. 418. Tornet från V och S (alternativa förslag, jfr fig. 417) samt plan av hela kyrkan. Ritningar omkr. 1670, ca 1: 300. 

Nat.Mus., Tessinska sam!. nr 2561. S. 452. 


Turm von W . und S. (alternat iver Vorschlag, vgl. Abb. 417) und Tower from W . and S. (alternative project, cf. Fig. 417) and p lan 

Grundr iss der Kirche . Zeichnungen um 1670. of church. Drm\'ings c:a 1670. 
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lNv. 1713 upptager >>En Been karnar på Södersijdan om Kyrkian af Bygningz Skrifwa
ren Sahl. Johan Lindel upbygb>. Anges 1739 (rNv.) som alldeles förfallen och borttogs 
sedermera. 

KLocKsTAPEL En ytterst enkel klockstapel (fig. 412--413) ligger NV om kyrkan. Den är konstru
erad som klockbock, som möjligen från början har varit högre. Brädfodrad, rödfärgad 
och täckt med spåntak. Den drakhuvudformade vindflöjeln av järnplåt bär årtalet 1868. 
Under detta år fick stapeln troligen sin nuvarande form. I konstruktionen torde emeller
tid ingå delar av en äldre stapel, vilket även bekräftas av sT.PnOT. 1845, då man beslöt 
att skaffa virke för stapelbygget utom vad som kunde användas av den gamla stapeln. 
Denna äldre stapel torde vara identisk med den som uppfördes av byggmästaren K irstein 
år 1795 (nÄK.). Den äldsta uppgiften om en stapel härrör från 1649 (RÄK.). ~År 1791 
beslöts efter lång diskussion att överflytta klockorna till kyrktornet, vilket dock ej 
verkställdes, likaså år 1845. 

KYRKOBYGGNADEN 

KYRKANs Kyrkans äldsta bevarade delar (fig. 420- 421) äro V-tornet och långhusets V del, vilka 
HuvuDDELARhärstamma från 1100-talet; långhusets Ö del och sakristian i N äro från 1200-talets slut-

MATERIAL '

skede. Det nuvarande högkoret byggdes omkr. 1670 som gravkor för Lorens von der 
Linde (s. 452). Kyrkans äldsta delar äro uppförda av vald och kluven gråsten och av 
rödaktig sandsten i fönsteromfattningarna. Även utvidgningen åt Ö är byggd av gråsten. 
Tegel förekommer i tornets översta del, i nyare omfattningar, i tornvalvet, i sakristians 
gavelröste och i senare ilappningar och reparationer. Högkoret (gravkoret) har sockel 
och fönsteromfattningar av gotlandssandsten, väggar av spritputsat tegel med slät
putsade hörnlisener och listverk. År 1732 (nÄK.) rappades kyrkan utvändigt och av
färgades (åtminstone delvis) i röd tegelimiterande färg i stil med Drottningholms slott, 
som då var rött. Sedan rappades kyrkan svagt gul år 1801. Rappningen borttogs på 
kyrkans torn- och långhusmurar vid senaste restaurering l 935. 

FöNsTER Av de nuvarande fönsteröppningarna på långhusets S sida upptogos de tre öst
ligare 1675~76, då kyrkan i samband med gravkorets tillkomst genomgick en partiell 
modernisering (fig. 416). Fönstren försågos med järngaller och små rutor, vilka 
funnos kvar ännu 1884. När vapenhuset 1798 togs bort, anordnades i stället för S in
gången en fönsteröppning, den västligaste på S sidan. Under samma byggnadsperiod 
upptogs det östligaste fönstret åt N, de två övriga på samma sida tillkommo 1801. 
Fönsterkarmar av gjutjärn från 1884, då kyrkan genomgick en hård restaurering. Sol
bänkar av kopparplåt. 

Redan under 1600-talets förra hälft hade man gjort en del ändringar i den medeltida 
fönsteranordningen, vilka ändringar jämte de ursprungliga fönsteröppningarna delvis 
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Fig. 419. Kyrkan från N. Foto 1955. 


Die Kirche von N. Church from N. 


ha blivit frampreparerade under kyrkans restaurering år 1935.1 Sålunda finns mitt på 
var och en av den äldsta kyrkans båda långhusmurar ett litet romanskt gluggliknande 
fönster (a) med smyg endast inåt (fig. 425- 427). Omfattningen är av rödaktig sandsten. 
Strax Ö om S gluggen har man senare byggt en större fönsteröppning (b), av vilken 
tegelomfattningen synes på ytterväggen (fig. 425) och nischen på insidan, som är prydd 

1 Nischerna framtogas och målningarna konserverades 1935 under ledning och på bekostnad av fil. 
lic. BERIT W ALLENBERG. 

5. Sveriges kyrkor. Uppland V l 
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med målningar från 1600-talet (s. 458). Av de övriga tre 1935 återupptagna fönsternischer
na äro två (c och e) försedda med målningar från samma tid, medan den tredje (d) har 
smyg av oputsat tegel (fig. 434-435). Det sistnämnda fönstret torde ha igenlagts redan 
under medeltiden, medan de övriga fönstren (med målningarna) säkerligen kommo ur 
funktion i samband med arbeten på 1670-talet. Det skall nedan redogöras för hur 
nischerna förhålla sig till kyrkans byggnadshistoria i övrigt. 

INGÅNGAR Kyrkans ursprungliga ingång låg på S sidans V del. Denna ingång igensattes i sam
band med vapenhusets rivning 1798 (s.452), då kyrkan även i övrigt genomgick en reno

* 
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Fig. 420. Plan, 1 : 300. Uppm. J. Söderberg 1948, rev. 1955. 

Grundriss. Plan. 

vering under ledning av slottsbyggmästaren H. Edberg. Av portalens omfattning finnas 
några spår kvar i S innermuren. - Samtidigt med S portalens slopande öppnades en 
ny ingång i V genom tornet (fig. 423). Portalen är på insidan tegelskodd, vid ytterom
fattningen förekomma några huggna sandstensblock, av vilka några kunna härröra från 
S portalen. Porten av furuplankor, beklädd med svartmålade järnlameller. Dörrar 
mellan torn och långhus gråmålade, tillkomna samtidigt med väggen mellan tornrum
met och långhuset 1935. 

INTERIÖR Kyrkorummet (fig. 428-429) är långt och smalt, dess nuvarande helhetsprägel här
stammar huvudsakligen från 1600- och 1700-talen, medan medeltiden lever kvar endast 
i de ovan omtalade fönstersmygarna och sakristiang ingång. - Golv av tegel med grav
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PLAN AVTOQNU VID J-I 

lKAQNING g ·B 

5KAQNING A-A 
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Fig. 421. Längdsektion mot S, plan av tornet vid I- fsamt tvärsektion mot ö, 1: 300. Uppm. J. Söder
berg 1948, rev. 1955. 

Längsselmitt gegen S., Grundriss des Turmes bei I-I Longitudinal seetian towards S., plan of tower at I- I, 
und Querschnitt gegen O. a nd transvei·se seetian towards E. 

stenar inlagda i gången och tornkammaren; i bänkkvarteren trägolv, i koret kalk
stensplattor. Det nuvarande golvet lades 1935, varvid ett trägolv från 1884 borttogs. 
Undersökningar 1935 ha visat, att den äldsta kyrkan hade lergolv, vilket låg 60 cm un
der det nuvarande tegelgolvet. Dessutom påträffades flera skikt av äldre tegelgolv, 
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Fig. 422. Von der Lindeska gravkoret från Nö. S. 452. Foto R. Boström 1955. 

Begräbniskapellc d es F eldmarschalls Lorens Mortuary chapel of the Field Marshal L orens 
von der Linde. Um 1670. von der Linde. Circa 1670. 

däribland ett golv av bjälkar och tegel, lagda skiftvis (två skift tegel, en bjälke). År 
1603 (RÄK.) lades tegelgolv över hela kyrkan och vapenhuset. Innan kyrkan fick trägolv 
1884 var golvet i koret och på gångarna av huggen sten, omnämnda i en beskrivning 
från 1807. 

Långhuset är täckt med ett gipsat trätunnvalv, tillkommet i två omgångar. Den Ö 

delen uppfördes uneler 1670-talet i samband med gravkorets tillkomst, så att koret 
kunde bättre sammankomponeras med långhuset. I långhusets V del slogs valv av tegel 
- gränsen mellan t egel- och trävalv markeras tydligt av två väggpilastrar på en plan
ritning från omkr. 1670 (fig. 418). Tegelvalvet var färdigt 1676, då murmästaren Christo
pher får betalt för sitt arbete på )>Kyrkians Hwälfning)> och arbetarna fingo öl )>Thå the 
slöto hwalfwet ... effter gammal Seedh)> (RÄK.). Christopher är möjligen identisk med 
verkmästaren på Drottningholm Christopher Edther från Salzburg, som fick sin grav
plats i kyrkan 1687 (s. 496, gravsten nr 11). Vintern 1708/1709 rämnade valvet sönder 
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Fig. 423. Tornet från NV. Foto 1955 


Der Turm von N. W. Tower from N.W. 


på grund av den kalla vintern (Memorial 1724), men på grund av den svåra tiden efter 
Poltava-slaget kunde ej reparationen företagas. Vid en besiktning 1769 konstaterades, 
att valvrämnan icke var farlig och man skulle vänta med reparationen tills hela valvet 
förbättrades. År 1782 besiktigades valvet åter och befanns i synnerhet vid läktaren 
vara >>Uti en wådelig belägenhet, så at man ej med säkerhet trodde sig kunna sitta der
under>>. Det gällde sålunda tegelvalvet. Som ett resultat av denna besiktning företogs 
en omfattande reparation 1785, då enl. räkenskaperna att döma även V delen försågs 
med tunnvalv av gipsade bräder. I samband med dessa arbeten avlägsnades de ovan 
omtalade väggpilastrarna i kyrkorummets V del. 

Tunnvalvet föregicks av ett plant trätak, tillkommet efter 1603, då tidigare befintliga 
medeltida valv av tegel revs på grund av sprickor, som uppstått i samband med en 
eldsvåda. Sålunda förklaras i RÄK. 1603: »Om hösten tå läto wij omkull slå det Sundrigha 
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hualffuet i wår Kyrkia och sedan lätu wij upbyggia ett annat taak igen aff bräder och 
biälkar.>> Som stöd för trätaket användes de medeltida väggpilastrarna, vilka murades 
högre. Dessa väggpilastrar borttogos helt, när det nuvarande trätunnvalvet byggdes, 
utom de i långhusets V del, som i ändrad form även nu användes som stöd för taket. Om 
det medeltida valvets utseende och tillkomsttid se s. 452. 

Väggar och valv cremefärgades 1935. 1807 målades innerväggarna svagt blå, 1908 vit
limmades de. Om spår av medeltida målningar i långhusets V del samt målningar i de 
ovan omtalade fönsternischerna se s. 458. Liksom fönsternischerna vittna även mur
avsatser på långhusväggarna (fig. 420) om olika byggnadsperioder. Innan det nuvarande 
högkoret kom till, hade kyrkans koravdelning sin plats i långhusets Ö del. Bjälkhålen 
(fig. 420, h) efter triumfkrucifixets trabes i långhusets väggar markera den ursprung
liga gränsen mellan kor och långhus. 

YTTERTAK Takkonstruktionen över långhuset stammar från 1600- och 1700-talen, komplettera
des l 935, då även spånbeklädnaden förnyades. Tidigast omtalas spånslagning av taket 
1619- 20 (RÄK.). Takfoten på N sidan är av svarttjärade bräder, S sidan har svart
tjärad taklist av trä med vacker profil i samma stil som tornets (se nedan). Gravkorets 
tak är täckt med svartmålad plåt, dess lanternin med kopparplåt. Taklisterna äro av 
profildragen puts. 

TORN To r n e t s av gråsten byggda delar (fig. 420 o. 423) ligga i förband med långhusets V del 
och äro samtida med denna. Tornkroppen är uppåt något sammandragen, och avslutas 
upptill av ett tegelparti med trappfrisblinderingar. I denna påbyggda del finnas bjälk
hål, som sträcka sig genom muren och voro avsedda för ställningsbjälkar, när man 
byggde eller reparerade tornspiran (fig. 421. Jfr Adelsö, Ekerö och Billeshögs kyrkor, 
s. 12, 166 och 229). En del av dessa hål äro senare igenlagda. De nuvarande breda stick
bågiga ljudgluggarna byggdes 1801 (RÄK.) med tanke på att klockorna i framtiden 
skulle flyttas till tornet. A v uppgifter i RÄK. framgår att tornet ursprungligen hade åtta 
små gluggar, två på varje sida (jfr Hilleshög, fig. 198). Två av dessa gluggar äro även 
markerade på ritningen från omkr. 1670 (fig. 417). Av de övriga ljusöppningarna äro 
endast två små gluggar mot V oförändrade (fig. 423). Tegelpartier vid tornets kanter 
härstamma huvudsakligen från reparationerna 1603 och 1615- 16 (RÄK.). 

Såsom ovan sagts hade tornet från början ingen dörröppning i V, utan denna tillkom 
först 1798 (s. 440). Det runda fönstret över V ingången byggdes samtidigt med denna. 
Ej heller den tegelskodda bågen mellan tornrummet och långhuset är ursprunglig, utan 
har tillkommit i samband med andra ändringar i kyrkorummet, varom närmare s. 452. 
Från början fanns mellan tornet och långhuset en smal bågöppning, vars grundmurar 
upptäcktes l 935. 1798 byggdes en korsvirkesvägg mellan långhuset och tornrummet, 
en ny vägg uppfördes 1935. 

Tornrummet täckes av ett sekundärt tegelvalv med halvstensribbor (fig. 424). En tvär
ribba i S valvkappan innebär att där funnits ett hål som förbindelseled mellan botten
våningen och övre våningar. Om denna anordning beslöts 1728 (sT.PROT.) i samband 
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Fig. 424. Valv i tornkammaren. S. 452. Foto 1950. 


Gewölbe in dem Turmkammer. Vaulting above ground floar of tower. 


med en förestående reparation: >>så korner och under denna Reparat~ att begrijpas dhet 
owalfda stycket under Tornet som effter enhälligt sluut och samtycke skall igenwalfas 
och allenast ett lijtet håhllämnas till uppgång till Tornet, dher till en lijten tienlig Trappa 
sedan giöres och förfärdigas>>. Det finns inga direkta uppgifter, om trappan byggdes, 
ej heller vet man när valvhålet igenlades helt. Numera når man de översta våningarna 
genom en öppning i muren mellan långhusets vind och tornet. Denna öppning är ej 
ursprunglig, dock medeltida. I tornets mellersta del finnas hål i murverket efter gamla 
bjälklag. Hålen äro konstruerade så att bjälkar kunde läggas in efter murverkets upp
förande. 

Om tornhuvens medeltida utseende finnas inga uppgifter. Redan under 1600-talets 
andra hälft var spiran ganska förfallen och man ämnade 1663 (sT.PROT.) uppföra ett 
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Fig. 425. Länghusets S yttermur med en romansk fönsterglugg (vid a) och en igenlagd 
fönsteröppning från 1200-talet (vid b fig. 420). Foto 1955. 

Der S. Aussenmauer des Langhanses mit einer S. externa! wall with Romanesque aperture
romanischen Fensteröffning (bei a) und einem (at a) and a blocked-up 13th cent. window 
vermauerten Fenster a us dem 13. Jht. (bei b (at b fig. 420). 

Abb. 420). 

nytt tornkrön, till vilket bl. a. friherre Baltasar Gyldenhoff till Malmvik (s. 5l2) lovade 
virke. Man tänkte vända sig till en byggmästare för att denne skulle göra >>Schamplun 
till tornet». Möjligen kunna två alternativ till tornspiran på ritningen från omkr. 1670 
(fig. 417-418) anses som resultat av det ovannämnda beslutet. Arbetet blev emellertid 
ej realiserat i fråga om spiran, och den gamla tornavslutningen fanns kvar ända till år 
1701. Under detta år fick nämligen soldaten Anders Eskilsson betalt för att han tog 
ner >>thet usla och elendiga Tornet på wår Kyrkja och öfwertäckte muhren med en bräd 
Kuhn> (sT.PROT.). Arbetet genomfördes >>effter höga öfwerhetens godtfinnande>> (E V: 82), 
i detta fall med änkedrottningen Hedvig Eleonoras tillstånd. 

Även om man ämnade ganska snart efter den gamla spirans nedtagande förse tornet 
med en ny avslutning, blev detta ej av på grund av svåra tider (pest, Karl XII:s olyc
liga krig). Den nuvarande tornavslutningen uppfördes först 1727-28 på bekostnad av 
drottning Ulrika Eleonora d. y. och med sockenbornas bidrag. Avslutningen är vackert 
konstruerad och består av en barocksvängd huv, krönt av en åttkantig lanternin och 
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Fig. 426. Romansk fönsterglugg på långhusets N Fig. 427. Samma fönster sett inifrån. Foto 1955. 
sida (vid a fig. 420). Foto 1955. Dasselbe Penster von in- Same window from inside. 

Romanische Fensteröffnung Romanesque window on nen gesehen. 
an der N.-Seite des Lang N. side of, nave (at a fig. 

hanses (bei a Abb. 420). 420). 

en spetsig elegant spira. På spiran klot, krona, sol och tupp, alla förgyllda. Ritningarna 
upprättades och första etappen av arbetena leddes av byggmästaren, åldermannen i 
Stockholm Michael Sontag (SvK, Stockholms kyrkor II, s. 142 f.). Efter hans död av
slutades arbetena av verkgesällen Johan Sebastian Jacob. Mäster Daniel Adolph gjorde 
tuppen, solen, kronan och klotet på spiran (RÄK.). 

Den äldsta kyrkan bestod av tornet i V, långhus med trätak av obekant utseende samt ÄLDSTA 

KYRKANett kor i Ö, om vars planform man saknar uppgifter. Långhusets gräns åt Ö under denna 
byggnad~period markeras av muravsatserna i interiören (fig. 420, g). Kyrkan hade ingång 
på S sidan samt små gluggliknande fönsteröppningar åt S och N (fig. 425-427). Dessa 
fönster ha sina motsvarigheter i högromanska kyrkor både i Uppland (Frötuna, SvK, 
Uppland II, s. 253) och annorstädes (Gösslunda, SvK, Västergötland I, s. 118). Fönstrens 
placering påminner direkt om Eds kyrka. Ed var enligt grävningsundersökningar urspr. 
en s. k. absidsal med torn, dvs bestod av ett V-torn jämte ett långhus, till vilket en 
absid anslöt sig i Ö utan särskild markerad koravdelning. Typen hör främst hemma i 
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Fig. 428. Interiör mot Ö. Foto 1950. 


Inneres gegen O. Interior towards E. 


Medelhavstrakten, men förekommer även i Europas nordliga delar.1 Måhända var även 
Lovö från början en absidsal, eller också försedd med ett smalare absidkor. 

En terminus post quem för Lovö äldsta stenkyrkas tillkomst får man genom de två 
nedan beskrivna runstenarna, vilka legat som hörnstenar under kyrktornets N sida, 
där de tydligen nedlagts vid kyrkans byggande (s. 492). Dessa runstenar kunna enl. 
meddelande av prof. Sven B. F. Jansson ej dateras före 1100-talet. - Det breda V-tornet 
är mycket sällsynt i Mälardalen och för tankarna närmast till södra Skandinavien. 2 

Emellertid finnas även i Mälardalen enstaka exempel. Sålunda visa förbandstenar i 
V-muren på ömse sidor om det nuvarande tornet i Botkyrka, att man från början där 
ämnat uppföra ett brett V-torn.3 Botkyrka invigdes 1176. Detta kunde eventuellt ge 

1 E. BACHMANN, Kunstlandschaften in romanischen Kleinkirchenbau Deutschlands, i: Zeitschr. des 
Deutschen Vereins fiir Kunstwissenschaft B. 8, 1941, s. 159 f. 

2 W. ANDERsoN, Skånes romanska landskyrkor med breda västtorn, Lund 1926. 
3 E. LuNDBERG, Byggnadskonsten i Sverige under medeltiden, Sthlm 1940, s. 398; B. BERTHELSON, 

Botkyrka kyrka. Sörmländska kyrkor 21, Eskilstuna 1943, s. 4. 
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Fig. 429. Interiör mot V. Foto 1950. 


Inneres gegen W. Interior towards W. 


en utgångspunkt även för Lovö äldsta kyrkas datering. Kyrkan kan sålunda ha blivit 
uppförd under 1170-talets slutskede, vilket även skulle passa med den allmänna krono
logi, som hittills utförda forskningar bland Upplands kyrkor börjat utkristallisera.1 

Det är emellertid ingalunda omöjligt, att den nyss beskrivna stenkyrkan haft en före
gångare av något slag. Vid de grävningsundersökningar som i samband med 1935 års 
restaurering av kyrkan utfördes av fil. lic. Berit Wallenberg, påträffades gravar direkt 
under den äldsta kyrkans nordmur, vilket tyder på att en begravningsplats funnits 
här före stenkyrkans byggande. Möjligen har denna begravningsplats varit ansluten 
till en träkyrka som varit den första kyrkobyggnaden på platsen. Härom saknas dock 
varje uppgift. 

1 Enligt BERIT W ALLENBERG a. a. skulle Lovö kyrkas torn och länghusets V del ha uppförts i slutet 
av 1000-talet. Utvidgningen åt ö dateras till 1100-talet. Denna datering kan emellertid ej accepteras 
redan på grund av prof. S. B. F. JANssoNs datering av de i torngrunden liggande runstenarna, s. 492. 



FÄRENTUNA HÄRAD450 

UTVIDGNING 

ÅT Ö 

SAKRISTIA 

Såsom grundplan och murar visa, har stenkyrkan blivit förlängd åt Ö. Murarna i Ö 
delen byggdes tunnare än i V delen, gränsen mellan utvidgningen och kärnkyrkan 
markeras i kyrkans interiör av muravsatser i N och S långmurarna (fig. 420 vid g). Dess
utom synas på motsvarande ställen skarvar på yttermurarna, särskilt tydligt i N. Från 
utvidgningens tid torde de två långa fönstren på S sidan härstamma, av vilka numera 
endast inre högersmygar finnas bevarade (fig. 420, c och d). Antagligen byggdes samtidigt 
även en fönsteröppning Ö om den romanska gluggen åt S (fig. 420, b). Fönstrens placering 
i den nybyggda s-muren visar, att kyrkan ej var tänkt med stenvalv, då förlängningen 
skedde. Möjligen hade den ett tunnvalv av trä eller öppen takstol. I grundplanen anslu
ter sig Lovö utvidgade kyrka direkt till den allmänna typutvecklingen i Mellansverige 
under 1200-talets slutskede.! 

Sakristian i N ligger i förband med långhusets N mur och är byggd i direkt anslut
ning till kyrkans förlängning åt Ö. Ingången från kyrkan är rundbågig, tegelskodd 
(fig. 430). Den återupptogs 1935 efter att ha varit igensatt fr. o. m. 1801 (RÄK.), då en 
förbindelsegång av korsvirke Ö om sakristian anordnades till en sekundär dörröppning i 
korets N vägg. Denna kordörr igensattes 1935 och förbindelsegången borttogs. Sakristians 
ingång från Ö bibehölls dock och försågs med en ny dörr. Dörren mellan sakristian och 
kyrkan klädd med svartmålad järnplåt; insattes på sin plats 1935 efter att sedan 1801 
ha använts i den sekundära ingången. Fönsteröppning mot Ö utvidgad och försedd med 
järngaller. En annan fönsteröppning åt Ö - upptagen 1801 (RÄK.) - omändrades 
1935 till en väggnisch. I N väggen ett skåp, sedan 1935 använt som förvaringsplats för 
kyrksilvret. 

Golv av tegel, tidigast omtalat 1603 (RÄK.), omlagt 1935. Ursprungligen var sakristian 
täckt med tunnvalv av tegel med vederlag i N och S, som spår i V väggen visa. Valvet 
ersattes 1884 med plant brädtak. Över sakristi-ingången från kyrkan synas i lång
husets N vägg spår av en liten dörröppning. Därigenom kom man kanske från sakristi
vinden ut på en liten sångläktare, s. k. gapskulle, eller också har öppningen tjänstgjort 
som ingång till sakristivinden, som under medeltiden och även senare kan ha använts 
som förvaringsplats. 2 Att dörröppningen var i bruk t. o. m. under 1600-talets förra 
hälft, visa spår av kalkmålningar kring omfattningen från denna tid (s. 458). 

På ritningarna från omkr. 1670 (fig. 417- 418) är sakristian lika hög som långhuset. 
Om man får lita på denna detalj, skulle detta innebära, att övervåningen-förvarings
rummet har varit ovanligt stort. En viss motsvarighet finns i Färentuna kyrka (s. 113, 
fig. 92 A). Gavelröstet åt N av tegel har blinderingar i 1400-talstyp (fig. 419), vilket ger 
en antydan om, att sakristian kan ha blivit förhöjd under senmedeltiden. När sänk
ningen ägde rum, är obekant. Enligt en beskrivning från 1807 (ULA) voro sakristians 
murar 6 alnar höga till takfoten, vilket överensstämmer med nuvarande höjd. Murarna 

1 Jfr G. BOETHIUS, a. a., s. 43. 
2 Liknande öppningar voro ganska vanliga i träkyrkor med stensakristia (A. TuuLsE, Träkyrkor 

med stensakristia, i: Fornvännen 1951, s. 159 f.). 
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Fig. 430. Sakristians ingång från kyrkorummet. Foto 1955. 

Sakristeieingang vom Kirchen- Vestry entrance from church. 
raum aus gesehen. 

hade således då redan fått sin nuvarande höjd, långt innan tegeltunnvalvet revs (se 
ovan). 

Kyrkan har tidigare haft ett va p e n h u s i S, byggt av gråsten; gavelröste av tegel med VAPENHus 

en rund blindering eller ett runt fönster (fig. 417). Portalen rundbågig och ensprå:ngig. Av 
hörnpilastrarna på ritningen från omkr. 1670 att döma (fig. 418) var vapenhuset täckt 
av ett kryssvalv. Inga spår av vapenhuset synas på långhusets S yttermur, vilket an
giver, att vapenhuset icke legat i förband med kyrkan. Det var sekundärt. Igenmurning 
av den romanska fönsteröppningen (fig. 420, a), på långhusets S sida och upptagning av 
en större fönsteröppning strax Ö om denna under 1200-talets slutskede tycks hänga sam
man med anläggande av ett vapenhus som skymde den romanska fönstergluggen. Det 
kan dock sättas i fråga, huruvida det ovan beskrivna vapenhuset kan ha tillkommit 
under ett så tidigt skede. På grund av den allmänna utvecklingen i Uppland tycks det 
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vara troligare att man i samband med kyrkans förlängning under 1200-talets slutskede 
uppförde ett litet vapenhus av trä,l vilket sedan ersattes med en stenbyggnad. Möjligen 
uppfördes stenbyggnaden någon gång under 1400-talet. Vapenhuset revs 1798 och S 
ingången igensattes (s. 440). 

KYRKoRuM- Långhuset har haft tegelvalv, vilket borttogs 1603 (s.443). Dess utseende är obekant. 
MET vÄLvEs Endast två pilastrar i långhusets V hörn finnas kvar, men tydligen har sådana funnits 

även vid långmurarna och i Ö delen. Om traveindelningen finns inga direkta uppgifter. 
Utgår man från långhusets mått, tycks det vara troligt att kyrkan var indelad i fyra 
traveer - två i kyrkorummets gamla och två i nya delen. Samtidigt med valvslagningen 
företogs även vissa ändringar i fönsteröppningarna, varom bl. a. de 1935 frampreparerade 
fönsternischerna i S vittna. Med tanke på traveindelningen tycks det vara sannolikt, att 
den mellersta fönsteröppningen på den utvidgade delens S sida (fig. 420, d) då igensattes. 
Fönsteröppningen i fråga återupptogs ej heller efter valvets rivning under 1600-talets 
början (s. 443), vilket även förklarar, att den blottade smygen saknar målningsdekor 
från 1600-talet. I stället för det igensatta fönstret upptogs i samband med valvslagningen 
ett nytt fönster i kyrkorummets SÖ hörn, varav numera vänster innersmyg finns kvar 
(fig. 420, e). 

Antagligen samtidigt med valvslagningen i långhuset byggdes valv även i tornkam
maren, och för att få större utrymme i kyrkan förenades kammaren i V (från början 
säkerligen ringkammare) med långhuset medelst en bred valvbåge. Detta var i Uppland 
en ganska vanlig åtgärd (jfr Ekerö, Billeshög och Sånga kyrkor, s. 166, 226, 299). Torn
valvet med enkla halvstensribbor torde ha tillkommit under 1400-talets förra hälft, 
vilket kunde ge dateringen även till de forna långhusvalven. Under samma byggnads
period höjdes tornet och försågs med tegelblinderingar (s. 444). Även sakristians gavel
röste genomgick en liknande förändring (s. 450). 

GRAvKoR Det nuvarande högkoret byggdes som gravkor för fältmarskalken Lorens von der Linde 
till Malmvik (s. 512) av hans svåger landshövding Baltasar Gyldenhoff (s. 512) med hjälp 
av de pengar som von der Linde testamenterade. Byggnaden var färdig 1671, då fält
marskalken von der Lindes kista nedsattes i gravvalvet. 

Byggnaden har karaktären av en enkel gravpaviljong (fig. 416, 422). Dess spritputsade 
tegelväggar livas av hörnlisener mellan listverk av slätputsat tegel. Byggnadskroppen 
är uppdelad i en huvudvåning med stora rundbågiga och en attikavåning med avlånga 
rektangulära fönster. Fönsteröppningarna ha vackert profilerade omfattningar av grå 
gotlandssandsten. Byggnaden täckes av en plåtklädd, svartmålad barockhuv, krönt av 
en 8-kantig, kopparbeslagen lanternin med blindarkader i varje fält. Lanternintaket 
krönes av ett kors. - Gravkorets minneshall, dvs. kyrkans högkor är täckt med plant 
tak av bräder, men rummet har från början varit välvt (se även nedan). Minneshallen 
öppnar sig mot kyrkan med en bred rundbåge. Under golvet ett numera otillgängligt 

1 Jfr ett liknande vapenhus i stockholms-Näs (SvK, Uppland VII, s. 172) samt i Torsvi kyrka 
(A. TuuLSE, Torsvi kyrka. Upplands kyrkor 70, Uppsala 1955). 
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Fig. 431. Romansk fönsterglugg och gotisk fönsternisch på långhusets S sida (a och b 
på fig. 420. Jfr fig. 425). Foto 1955. 

Romanische Fensteröffnung und gotische Romanesque window and gothic window
Fensternische an der S.-Seite des Langhan recess in S. side of nave (a and b in fig. 420 

ses (a and b, Abb. 420. Vgl. Abb. 425). Cf. fig. 425). 

gravvalv. Arkitekturen är stilren, dock tämligen enkel, vilket även överensstämmer med 
Lorens von der Lindes önskan i hans testamente: >>sedan skall en wacker slät murat graf 
och Cuppel wijd Kyrkian upmuras, uthan någon Huggen steen eller prål.>> Vidare vet 
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Fig. 432. Ö sidan av fönsternischen fig. 431. S. 458. 
Foto 1955. 

O. 	 Seite der Fensternische E . embrasure of the win-
Abb. 431. dow-recess in Fig. 431. 
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Fig. 433. V sidan av fönsternischen fig. 431. S. 458. Foto 
1955. 

W. Seite der Fensternische Abb. W. embrasure of the window
431. recess in Fig. 431. 

6. Sveriges kyrkor. Uppland VI. 
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man genom beskrivningar från 1600- och 1700-talet, att byggnaden redan från början 
hade dubbelt syfte- som gravkor och kyrkans högkor, uppförd till kyrkans >mtvidgelse, 
Zijrat och prydnad>> (Memorial från år 1726). Byggnadssättet har anor från 1600-talets 
förra hälft, då man ofta monumentaliserade hela kyrkan, genom att inordna stormanua
graven i en enhetlig kyrkoanläggning, t. ex. i Esterna, Sollentuna och Jäder.1 Jämfört 
med dessa kyrkor visar Lovö en annan variant, med gravpaviljongen i exteriören sär
skilt markerad, en utveckling som har en viss beröring med kupoltempel-liknande 
gravkor (t. ex. i Spånga och Veckholm). 

Om gravkorets arkitekt har man inga direkta uppgifter. Ortstraditionen nämner 
Nie. Tessin d. ä. som arkitekt och i själva verket ansluter sig även byggnaden med sin 
enkelt klassicerande stil till Tessins linje.2 Vidare kunna de ovan omtalade ritningarna 
i Tessinska samlingen (fig. 417- 418) mycket väl härröra från tiden omkr. 1670, då 
man började med gravkoret och samtidigt även med kyrkans renovering. Om ritningarna 
äro utförda av Tessin själv eller av en medhjälpare till honom, den frågan måste tills 
vidare stå öppen. 

Gravkoret har genomgått flera reparationer och ombyggnader, vilka främst förorsa
kades av gravvalvets bristfälliga konstruktion. Sålunda säges det 1699 (sT.PROT.) att 
>>pelaren i graven tillenstoor deel är nedersuncken så att hwalwet å alla sijdor och rundt 
omkring Pelaren är spruckit och löst rämnat att man med alt som största fahra gåår 
dher öf.E.. till Altaret». En annan bristfällighet var taket mellan gravkoret och långhuset, 
såsom det var konstruerat från början (fig. 417). Detta beskrives 1700 (sT.PROT.) sålunda: 
>>war på takket tillförende en afdelning, och wijd footen på deelningen en ränna emellan 
Kyrckjomuhren och grafwen inlagd, hwilcken af rööta heel mureken och förrutnad war, 
dher af begge Muhrarna medelst dropp och lääkja togo en stoor skada hälst hööst och 
wåhr ... hwilcket att i tijd förekomma, man med försambl~ enhälliga eonsens och 
samtyckje slutades att byggia taaket rätt fram in till grafen som det och nu är». Det 
var sålunda omkr. 1700 taket mellan gravkoret och långhuset fick sin nuvarande form. 
Men konstruktionsbristerna voro därmed ej avlägsnade och tillståndet blev särskilt all
varligt efter den kalla vintern 1708/1709, som icke allenast skadade kyrkorummets 
valv (s. 442), utan även koret, där valvet och väggarna rämnade, så att de måste stödjas 
med stockar, varför man ej kunde komma fram till altartjänst. Ett provisoriskt altare 
framför koret anordnades. Änkedrottningen lovade hjälp, men sedan kom katastrofen 
vid Poltava och pesten, vilket gjorde att man ej genast kunde sätta igång med repara
tionen. År 1713 har man dock kommit så långt, att det spruckna valvet i koret ersatts 
med plant tak av gipsat trä. Under de följande åren genomgick även yttertaket en 
grundlig reparation. Vidare berättar RÄK. om stora reparationer under 1760-talet, då 
bl. a. gravvalvet förnyades, golv av ölandssten lades och taket täcktes med järnplåt 

1 M. LILJEGREN, Stormaktstidens gravkor, Sthlm 1947, s. 129; A. TuuLsE, Mörby, en adelsborg i 
Uppland, Sthlm 1952, s. 114. 

2 M. LILJEGREN, a. a., s. 174. 
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Fig. 434. ö sidan av fönsternischen e å Fig. 435. V sidan av fönsternischen 
fig. 420. S. 458. Foto 1956. c fig. 420. S. 458. Foto 1956 

O Seite der Fenster E. embrasure of the W. Seite der Fens W. embrasure of 
nische e Abb. 420. window-recess at e ternische c Abb. the window-recess 

fig. 420. 420. c in fig. 420. 
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RESTAURE


RINGAR 


UPPVÄRM


NING 


(dessförinnan spån). År 1829 måste korets innertak ånyo göras om, möjligen härstam
mar det nuvarande taket av bräder från denna tid. 

Utom de ovan beskrivna större ändringarna under 1600- och 1700-talen genomgick 
kyrkan år 1884 en mycket hård restaurering under ledning av arkitekten Agi Lindegren 
varvid huvudsakligen interiören och inredningen ändrades (nytt golv, öppna bänkar). 
Senast restaurerades kyrkan 1935 under ledning av arkitekten E. Fant med A. Nilson 
som konservator och fil. lic. Berit Wallenberg som Riksantikvarieämbetets kontrollant. 
Under denna restaurering avlägsnades i huvudsak de ändringar, som utförts 1884, de 
ovan omtalade gamla fönstren och fönsternischerna framtogos, sakristians medeltida 
ingång återöppnades, den sekundära förbindelsegången mellan koret och sakristian togs 
bort. Rappningen på kyrkans torn- och långhusmurar avknackades. Inventarier och 
inredning konserverades. 

Från 1851 hade kyrkan en kakelugn. 1884 insattes Gurneyska ugnar vid korets Ö-vägg, 
flyttades till långhusets mitt 1901. Avlägsnades 1935, då kyrkan fick elektrisk upp
värmning. 

KALKMÅLNINGAR 

Under restaureringsarbetet 1935 blottades följande rester av kalkmålningar: - l. Fem 
röda invigningskors från medeltiden i kyrkans V del (fig. 431). Ett hål för ljushållare fin
nes i varje kors. Två solformade gulröda invigningskors utan ljushål torde härstamma 
från 1400-talet, då kyrkan fick tegelvalv (s. 452). Dessutom finnas i kyrkans V del röd
aktiga färgspår i obegripligt sammanhang. Dateringen oviss. - 2. I de medeltida fönster
nischerna på S sidan (utom en, vid d, som igensattes då kyrkan valvslogs, s. 440) finnas 
målningar utförda i grisaille. Bäst äro dessa målningar bevarade i nischen Ö om det 
romanska fönstret (fig. 431-433), framställande två putti jämte broskverk och överst 
Kristi monogram i blomkrans. Ä ven de övriga målningarna ha haft en liknande kom
position (fig. 434- 435). - Utom i fönstersmygarna finnas spår av målningar från 
samma tid runt om fönstersmygarna och vid dörröppningen ovanför sakristiportalen, 
s. 450. Dessa målningar bestå endast av enkelt broskverk. 

Målningarna i fönstersmygarna och de därmed sammanhängande dekorationsspåren 
på väggarna torde säkerligen ha tillkommit som avslutning till en stor restaurering 
under 1600-talets förra hälft (s. 443). Bl. a. reparerades alla fönster och ett stort fönster 
gjordes >>främst i kyrkan>>, dvs. i koret. Enl. RÄK. bekostade Erik Larsson från Malmvik 
(s. 512) år 1629 målning av hela kyrkan. Han betalade arbetslönen, medan sockenmännen 
höllo målare med kost och kyrkan köpte lim, krita och annat som behövdes. Med stor 
sannolikhet tillkom även då den ovan beskrivna målningsdekoren i fönsternischerna 
och på väggarna. Erik Larsson var en konstälskande man, han uppförde bl. a. under 
1620-talet en ståtlig gård på Malmvik i Lovö socken1 och något därefter ett vackert 

1 S. KARLIN G, Trädgårdskonstens historia i Sverige intill Le Nötrestilens genombrott, Sthlm 1931, s. 260. 
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Fig. 436. Koret med altartavla, Kristus välsignande barnen, av C. G. Plagemanu 1866. 
S. 460. Foto 1955. 

Inneres des Chores mit dem Altargemälde, Interior of chancel with altar painting, Christ 
Christus die Kinder segnend, von C. G. Plage blessing the children, by C. G. Plagemanu 1866. 

manu 1866. 
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hus vid Västerlånggatan 68, Stockholm.1 Broskverkdekoren i detta hus står nära Lovö
målningarna, vars mästare troligen har tillhört den krets av konstnärer, vilka under 
1620- och 30-talen voro verksamma i Stockholm. Puttifigurerna ha dock inga mot
svarigheter i Stockholms målningar, 2 ej heller i kyrkorna på landsbygden. Däremot 
påminna de om skulpturer vid portaler, på gravmonument m. m. från 1600-talets förra 
hälft. Förebilderna till denna dekorationsstil har man att söka i samtida tyska och 
nederländska mönsterböcker. 3 Portalänglarna och putti buro ofta emblem, som skulle 
symbolisera de olika dygderna, så t. ex. Fortitudo med en kolonn, vilket man även kan 
avläsa på Lovös målningar (fig. 434, där kolonnen är omändrad till ett språkband). 

Lovömålningarna kunna betraktas som tämligen unika i ett kyrkorum och präglas av 
en ganska profan karaktär. De prydde kyrkan endast några decennier. När man i sam
band med gravkorets-högkorets tillkomst under 1670-talet renoverade hela kyrko
rummet (s. 442), försvunna även målningarna, vilka med sin naiva dekorationsglädje 
föga passade med den nya strama karolinska stilen. · 

INREDNING OCH LÖSA INVENTARIER 

ALTAR- Altare av murat tegel härstammar från 1935. Medeltida altarskiva av kalksten med 
ANORDNING nio inhuggna kors; låg före 1935 i korgol vet. Al tarring med svarvade balusterdockor 

och gråblå marmorering från 1884. - Altartavlan, oljemålning på duk, framställer 
Kristus välsignande barnen (fig. 436). Ljusa, glada färger. Förgylld ram. Dagermått 
300 X 190. Signerad C: Plageman4 1866. Tavlan skänktes samma år av M:llerna Nor
stedt å Lugnet (rNv.). 5 Ovanför tavlan en snidad och förgylld sol med Jehovah på 
fönsterglaset i mitten. 

Den nuvarande altarprydnaden har föregåtts av flera äldre, av vilka ingen är bevarad. 
Sålunda upptager INV. 1739 >>En wacker Altar-Tafla af Träd med Bilthuggning förgylt, 
hwarpå Listen nedan omkring är till en dehl förlorad ... Den andra Taflan är och i 
behåld, hänger på wäggen öfwer Sakrestige dören>>. Den sistnämnda tavlan anges enligt 
en senare tillskriven anmärkning i samma INV. som >>försålt på auctiom, medan den förra 
ännu fanns kvar under 1800-talets början. Troligen identisk med en >>altartafla aff trää 

1 GöRAN AxEL-NILssoN, Dekorativ stenbuggarkonst i yngre vasastil, Lund 1950, s. 212. 
2 Jfr ToRD O:soN NoRDBERG, Rydholms fastighet vid stora Nygatan, i: Samfundet Sankt Eriks 

Årsbok 1948. - Förf. har även att tacka dr Nordberg för en givande diskussion om dessa frågor. 
3 Jfr t. ex. R. BERLINER, Ornamentale Vorlageblätter II, Leipzig 1925, PI. 248: 2. 
4 CARL GusTAF PLAGEMANN (1805-1868), målare, fick sin utbildning vid Konstakademien i Sthlm. 

Var under ett par årtionden bosatt i Rom, återkom till Sverige 1854, men utvandrade åter till Rom 1867. 
6 Mamsellerna NoRSTEDT voro döttrar till bokförläggare P. A. Norstedt ; Louise N. var f. 1798, t 1878, 

Carolina N. f. 1809, t 1894. Jfr för övrigt C. G. LAURINS Minnen 1868- 88 och 1888-98 (Sthlm 1929, 
1930), där de ofta nämnas. - Uppgiften lämnad av SBL. 



461 LOVÖ KYRKA 

Fig. 438. Detalj av fig. 437. Foto 1956. 


Ausschnitt der Abb. 437. Detail of Fig. 437. 


Fig. 437. Apostel. Träskulptur från 1460-talet. S. 462. Foto 1956. 

Apostel. Holzskulptur, wahr Apostle. Wood carving, 1460's, 
scheiulich aus der Werkstatt Bernt probably from the workshop of 

Notkes. 1460- 70. Bernt Notke. 



462 FARENTUNA HARAD 

MEDELTIDA 

TRÄ

SKULPTUR 

med skiöön bilthuggningh förgylb>, som enl. INV. 

1687 skänktes av landshövding Baltasar Gylden
hoff (s. 512). Dessförinnan fanns en altartavla 
skänkt 1621 av Erik Larsson till Malmvik (s. 512). 
Denna i sin tur har föregåtts av ett medeltida 
altarskåp. 

Apostlabild, snidad av trä (fig. 437). Spår av 
blå och röd färg samt kredering. Baksidan ur
holkad, händerna avslagna. Antagligen ett arbete 
av den i Bernt Notkes verkstad arbetande mäster 
Bertil,l som dels signerat Boglösa-altarskåpet, 
dels gjort skulpturerna på det 1468 daterade 
Österåker-altarskåpet från Storkyrkan, numera i 
SHM (SvK, Stockholms kyrkor I, s. 393 f). H 145. 
Konserverades 1935 av A. Nilson. Möjligen härrör 
skulpturen från det ovan omtalade altarskåpet, 
eller också från ett helgonskåp. - År 1419 skänkte 
Ulff Staffansson i Munsö >>tw lyws aff eth pund 
wax, thet ena til Wara frwa och thet andra til 
thet haelghe kors i Logho kirkiae>> (SD nr 2664). 

Krucifix (fig. 439- 441) av bärnsten och elfen
ben. På sex refflade kulor vilar en trappavsats 
som leder upp till en kammare, där Kristus och 
hans apostlar hålla nattvard. Ovan detta ett mel
lanparti, vars platta tak stödes av två spiralvridna 
kolonner; på detta reser sig mellan Maria och 
Johannes det 48 cm höga korset med den kors
fäste Kristus. Utfört på 1640-80-talet i nord
östra Tyskland. H 73. Anges 1817 (INv.) som 
>>altartafla av bernstem. Sedan 1890 i National
museum (inv. nr 1314/1895). 

1 R. NoRBERG i Stockholms stift i ord och bild, Sthlm 
1946, s. 242 f. 

Fig. 439. Krucifix av bärnsten och elfenben, tyskt arbete 
från 1600-talet. Foto Nat. Mus. 

Kruzifix ans Bernstein und El- Crucifix group, amber and ivo
fenbein, deutsche Arbeit ans ry, German work, 17th cent. 

dem 17. Jht. 
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Fig. 440. Maria och Johannes, detalj av fig. 439. 
Foto Nat.Mus. 

Maria und Johannes, Ans Mary and St. John, detail 
selmitt ans Abb. 439. of Fig. 439. 

Fig. 441. Nattvarden, detalj av fig. 439. Foto Nat.Mus. 


Abendmahl. Ausschnitt ans Abb. Last Supper, Dctail of Fig. 439. 

439. 



464 FÄRENTUNA HÄRAD 

Fig. 442. Korsnedtagningen, elfenbensskulptur frän 
1600-talets början, tro!. av Abraham Lenckhardt. 

Foto Nat.Mus. 
Kreuzabnahme. Elfenbein Descent from the cross. 
skulptur aus dem Anfang Ivory earving from early 
des 17. Jhts., wahrschein 17th cent., probably by 
lich von Abraham Lenck- Abraham Lenckhardt. 

hardt. 

N ed tagningen från korset, grupp av elfenben (fig. 442-443). På h 'Vudskalle
platsen - av drivet och förgyllt silver - är korset rest, och mot detsamma stå två 
stegar; på den främre stå två män nedlyftande Kristus, på den bortre en tredje man; 
vid korsets fot ses hövitsmannen, de tre Mariorna och Josef av Arimatea. H 44. Sydtyskt 
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Fig. 443. Detalj av fig. 442. Foto Nat.Mus. 


Ausschnitt aus Abb. 442. Detail of Fig. 442. 
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PREDIKSTOL 

arbete, 1600-talets början. Silverarbetet bär Hans 
Ludwig Kienleins (f. 1572, t 1635) mästarstämpel 
och Ulms vapen. Gruppen antagligen utförd av 
Adam Lenckhardt.l Härtill glaskupa och ett ställ av 
svartmålat trä. Stod enl. KLINGSPOR och MANDEL
GREN under 1870-talet på altaret. Sedan 1890 i 
Nationalmuseum (inv. nr 1315/1895). Skänktes tro
Iigen - liksom även krucifixgruppen - till Lovö 
kyrka från Drottningholm. 

Krucifix av elfenben (fig. 444). Kors av brun
målat trä på en sockel med snidade volutfötter. 
1700-talet. H 47,5, figurens H 21. Gåva av Berit 
Wallenberg 1935. På altaret. 

Predikstol av snidat trä (fig. 445), bestående 
av korg med trappa och ljudtak. Korgen har vo
luter mellan de akantusdekorerade fälten och för
kroppade lister. Även trappbarriärens fyllningar ha 
akantusdekor. Ljudtaket har regence-ornament vid 
nedre kanten, en sol i relief på undersidan; krönes 
av en kunglig krona. Färger: blå och gula fält, grå
marmorerade och förgyllda lister. - Predikstolen 
skänktes till kyrkan år 1718 av drottning Ulrika 
Eleonora d. y. (vrs.PROT.) och torde vara tillverkad 
i Burchardt Prechts (s. 178, not 4) verkstad. Den 
kungliga donatorn lovade redan vid en besiktning 
1709 >>at låta förfärdiga och hijt förähra en ny skiön 
och kostbar Predikstohl, sände och uth Bilthuggaren 
som den förfärdiga skulle att uthsee rummet där han 
skulle blifwa stående>> (EV: 82). Efter Poltava av
stannade emellertid verket, och predikstolen utfördes 
först när kyrkan hade genomgått en partiell reno

Fig. 444. Krucifix av elfenben från 
vering (s. 456). Placerades först V om sakristiin1700-talet. Foto 1955. 

Kruzifix ans Elfen- Ivory crucifix, 18th gången, flyttades 1765- 66 österut, varvid vissa kom
bein, 18. Jht. cent. pletteringar gjordes av slottssnickaren Nils Ulfvin, 

troligen främst i korgens nedre del. Konserverades 
1935. På väggen bakom predikstolen en oval tavla, 

1 ADAM LENCKHARDT, bildhuggare, f. 1610 i Wiirzburg, t 1661 i Wien; jfr A. JuLIUs, Jean Cavalier 
och några andra elfenbenssnidare, Uppsala 1926, s. 26 f. 
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Fig. 445. Predikstol, skänkt 1718 av drottning Ulrika Eleonora d. y. Troligen från Burchardt 

Prechts verkstad. Foto 1950. 


Kanzel, 1718 von der Königin Ulrika E leonora Pulpit, presentcd in 1718 by Quecn Ulrika Eleo

d. 	J. gestHtet. Wahrscheinlich aus der Werkstatt nora the Younger; probably from the workshop of 

des Burchardt Precht. Burchardt Precht. 
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Fig. 446. Dopfunt av sandsten. Cuppan och mellanstycket frän 1200-talet, foten möj
ligen äldre. S. 4 70. Foto 1950. 

Taufstein aus Sandstein. Schale und Mittel- Sandstone font . Bowl and middle part 13th 
stitck aus dem 13. Jht., Fuss möglicherweise cent., foot probably older. 

älter. 

s. 488, nr 4. - En äldre predikstol omtalas 1713 (INv.) såsom >>mycket trång, gammall 
och oansenlig uti Pastaris Dni Laurentii And:1 tijd Ao 1605 af en Snickare giordh>>. 

Timglas på predikstolen. Fyra glas i behållare av plåt. Ståndare av järn med vac
kert krön. Målat i grönt och gult. Antagligen det som skänktes av trädgårdsmästaren 
vid Drottningholm Carl Liungman 1717 (INV.). H (med ståndare) 95. 

BÄNK Slutna bänkar, tillkomna vid kyrkans senaste restaurering 1935. Bänkdörrar i 
INREDNING gråblått, brunt och blåsvart, efter en dörr från 1700-talet, insatt t. v. om sakristi

1 LAURENTlUs ANDREAE, kh i Lovö, t såsom prost 1634. Av honom är den äldsta kyrkoboken för
fattad. - G. m. Sara Jacobsdotter, änka efter kh Andreas Johannis i Bromma. 
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Fig. 447. Dopställ av trä, omkr. 1700. S. 471. 

Foto 1950. 


Hölzerner Fuss fiir die Wooden stand for baptis-

Taufschale, um 1700. mal bowl, ca. 1700. 


ingången. - Äldsta uppgiften om bänkinredning är från 1605, då bänkar gjordes i 
hela kyrkan. Även senare under 1600-talet upptages ofta material och arbetslön för 
bänkinredningen. Sålunda insattes 1689 (RÄK.) nya bänkar under tornet, dvs. i torn
kammaren, som då var förenad med kyrkorummet. En omfattande komplettering och 
renovering genomfördes 1765- 66 av snickarmästaren Nils Ulfvin i samband med predik
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Fig. 448. Dopskål av silver, tillverkad 1740 av Gustaf Stafhell d. ä., Stockholm. 
S. 4 72. Foto 1950. 

Silberne Taufschale. ausgefiihrt um 1740 von Baptismal bowl, silver, m ade in 1740 by 
Gustav Stafhell d. A., Stockholm. Gustaf Stafhell the EJder of Stockholm. 

stolens flyttning (s. 466). 1884 ersattes dessa slutna bänkar med bruna och öppna efter 
modell av Klara kyrkas nya bänkar. 

KORSKRANK År 1605 (RÄK.) fick snickaren betalt för ett kor, som uppsattes samtidigt med predik
stolen (s. 468). Antagligen var det ett korskrank, numera spårlöst borta. 

Nummertavlor: - l. Ett par, ovala, gustavianska. Blåmarmorerade ramar med 
förgyllda ornament (rosor och lyra som överstycke). H 125. - 2. Enkel, fyrkantig, i 
förgylld ram. H 74. Kanske den, som skänktes 1799 av direktör Wegelin på Lunda. 

ORGEL Orgelläktare med barriär av svarvade dockor i grå marmorering. Läktaren byggdes
LÄKTARE 

1796, barriären ändrades 1884. Kyrkans äldsta läktare uppfördes 1769 i samband med 
en allmän renovering (s. 443). O r g el n, som sedan år l 935 saknar fasad i egentlig mening 
(pipverket är fritt uppställt), är byggd år 1883 av Åkerman & Lund, Stockholm. Skänk
tes till kyrkan 1884 av Oskar II. Den hade ursprungligen åtta stämmor, men har nu, 
efter en ombyggnad, utförd år 1935 av Åkerman & Lunds nya orgelfabriks AB, Sundby
berg, tretton stämmor. - Kyrkans första orgel, skänkt 1797 av Gustaf IV Adolf, finnes 
nu i Sånga kyrka (s. 348). 

DOPREDSKAP Dopfunt av grå, något rödaktig sandsten, består av cuppa, fot och mellanstycke 
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Fig. 449. Kalk (nr 1) av förgyllt silver, 1600- Fig. 450. Kalk (nr 2) av förgyllt silver, 
talets andra hälft. S. 472. Foto 1950. 1800-talets andra fjärdedel, av C. F. Hult

bom, Stockholm. S. 4 72. Foto 1950.Kelch aus vergoldetem Silvergilt chalice, latter 

Silber, letzte 1-Iälfte des half of 17th cent., pre Kelch aus vergoldetem Silvergilt chalice, 
 se
17. Jhts. Von der Köni sented by Queen Hedvig Silber, 2. Viertel 19. cond quarter 19th 
gin Hedvig Eleonora ge- Eleonora. Jhts. von C. F. Hult- cent., made by C. F. 

stiftet. 	 bom, Stockholm. Hultbom of Stock
holm. 

(fig. 446). UttömningshåL Foten i form av en attisk bas är huggen av något finkornigare 
sandsten än cuppan och mellanstycket och har möjligen tillhört en äldre funt (jfr funten 
i Bromma kyrka, SvK, Stockholms kyrkor VIII, s. 43). 1200-talet. H 80, cuppans D 68. 
Sedan 1935 uppställd på ett tegelpodium i tornkammarens N del. - År 1596 (INv.) 
upptages en >>Fundt Kiättih, år 1648 ett funtbäcken av mässing, antagligen det som 
1829 (INv.) beskrives som ett gammalt mässingsfat föreställande på botten Adam och 
Eva i Paradiset. Finns ej kvar. 

Dopställ av svartmålat trä, uppbäres av en förgylld kvinnofigur av trä med kors och 
kalk (fig. 447). Omkring 1700. H 98.- Ängel av snidat och förgyllt trä (se fig. 429), 

7. Sveriges kyrkor. Uppland VI. 
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Fig. 451. Oblatask av silver, skänkt 1659. S. 474. 
NATTVARDS- Foto 1956. 

Oblatenblichse aus Silber, Silver wafer box, presen
1659 gestiftet. ted 1659. 

uppsatt på triumfbågen, över dopstället. 
Omkr. 1700. H 90. Skänkt 1935 av major 
E. Killander; inköpt i en antikvitetsaffär i 
Stockholm. 

Dopskål av silver, invändigt förgylld 
(fig. 448). Ovalt fyrpassformad. I botten 
en driven och graverad framställning av 
Kristi dop i en medaljong i typisk regence
stil; på brättet liknande dekor. Å bottnen 
drottning Ulrika Eleonoras namnchiffer 
under en kunglig krona och inskr.: >>Lofvö 
Kyrcka Ao 1740>> (gåva till kyrkan). Enl. 
stplr (S. Erik, G S, åldermansranka, D) 
tillverkad av Gustaf Stafhell (Staffel) d. ä. 
i Stockholm 1740 (mästare 1714~55, Up
mark, s. 96). Största D 41,5. 

Kalkar och p a te ner: ~ l. Av för
gyllt silver, med sexpassformad fot och 
päronformad nod (fig. 449). I hotten drott
ning Hedvig Eleonoras namnchiffer under 
kunglig krona. 1600-talets andra hälft. 
H 15,5. ~Tillhörande paten har på brättet 
ett kors i skrafferat fält, på brättets bak
sida drottning Hedvig Eleonoras namn
chiffer. Gåva av drottningen till Lovö 
kyrka tillsammans med kalken. D 13, 5. ~ 
2. A v förgyllt silver, med stiliserade akan
tusornament på cuppans nedre del och 
runt foten (fig. 450). Stplr av Carl Fredrik 
Hultbom, mästare i Stockholm från 1825 
(Upmark, s. 203). H 25. ~ Paten med 
Rigas stadsstpl samt initialerna H F = 

Hinrich Friedrichss (Friedrichs), guldsmed 

Fig. 452. Vinkanna av förgyllt silver, tillverkad 
av C. F. Hultbom, Stockholm 1842. S. 474. Foto 

1950. 

Vergoldete Silberkanne Silvergilt wine ewer, by 
von C. F. Hultbom, Stock C. F. Hultbom, Stockholm 

holm 1842. 1842. 
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Fig. 453. Sockenbudskalk av för Fig. 454. Vinbeh ållare av silver. T. v. skänkt av Ulrika Eleo
gyllt silver, tillverkad 1704 av Pet nora d . y., tillhör sockenbudstyget (nr 3). T . h. (nr 1) till 
ter Henning (Gläser), Stoekholm. verkad av J oh. Lund 1704. S. 4 75. Foto 1956. 

S. 474. Foto 1950. Silberner Weinbehälter. Links: Wine containers, silver. L.: pre
von der l{önigin Ulrika Eleonora sentedby Queen UlrikaEieonora.H.eisekelch aus ver Silvergilt chalice 

goldetem Silber, for parish visits, d. J. gestiftet. H.echts ausgefilhrt H.: made 1704 by Joh. Lund, 
ausgefiihrt 1704 made 1704 by Pet von J oh. Lund, Stockholm 1704. Stockholm. 

von Petter Hen- ter Henning (Giä

ning (Giäser), ser), Stocldwlm. 

Stockholm. 


i Riga,1 borgare och ålderman 1709, t 1725. Inskr. på brättets undersida: >>Gudi till ähra 
gifwer denna Pateen till Lofföö Kyrkia Offwersten Wällb~ Herr Johann von Cam
penhausen tillika Medh sin K. fruu högh wällb~ Frijherrinnan Fru Agrris Margna
rethe Giildenhoff (s. 512). Riga den 24 octobr. A0 1699.>> D 16,5.- Enl. INV. skänktes 
vid samma tillfälle och av samma personer en kalk med inskrift såsom på patenen 
jämte 1 E H s v s och >>med dubbelt Crucifix på footem. Denna kalk stals 1837, åter
fanns sedan och omarbetades. - Kyrkan har dessutom ägt flera andra kalkar, även 
dessa på ett eller annat sätt bortkomna. Sålunda stals 1595 en >>mässekalk>>; 1620 skänktes 
en kalk av Henrich Lemneus, 2 borgare i Stockholm; 1829 (INv.) fanns en mindre kalk 
omgiven med >>Sirater af Silfver och inscription på foten: Joachim Wagner Sodalis 

1 W. NEUMANN, Verzeichnis baltischer Goldschmiede, ihrer Merkzeichen und Werke, i: Sitzungs
berichte der Gesensehaft flir Geschichte und Altertumskunde zu Riga 1904, s. 170. 

2 HENRICH LEMNEUS är troligen identisk med handelsmannen i Stockholm, brukspatronen HENRIC 
LEMMENs (f. 1590, t 1657), som skall ha inflyttat till Sverige från Neustadt i Mecklenburg 1604 och 
1619 gifte sig med en stockholmska. Många utförliga uppgifter om honom finnas i E. Malmberg, Ströms
bergs bruks historia (1917). Uppgiften lämnad av SBL. - Vidare vet man, att han lät uppföra ett hus 
vid Skeppsbron 32, Stockholm, färdigt 1647 (ToRD O:soN NoRDBERG, a. a., s. 86). 
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Fig. 455. Ljusstake av malm (nr 2) från omkr. 1600. S. 476. 

Foto 1950. 


Bronzerner Leuchter, um 1600. Bronze candie stick, circa 1600. 


Donavit Congregationi Majori Beatae Mariae Virginis Ao 1622>>. Möjligen ett krigsbyte 
från Tyskland. Denna kalk stals 1837. - År 1633 skänkte Erik Larsson (s. 512) en 
kostelig>> Mässekalk, förgyldt bådhe wthan och innan som en Sooll». 

Kanna av förgyllt silver med godronnerad nedre del samt duva på locket (fig. 452). 
Akantusornamentik och grepe i pseudobarock. Enligt stplr av C. H. Hultbom, Stock
holm 1842 (jfr kalken nr 2). H 39. 

Sked av förgyllt silver. Inskr.: >>Lofö Kyrka 1773>>. L 19.- En sked bortstals 1673 
(INv.). 

Oblataskar av silver:- l. Rund, på locket graverat I H S, omgivet av lagerkrans 
(fig. 451). I botten initialerna B: T/W: V och ANNO 1659. Skänkt av sekreteraren 
Baltasar Tyle till Malmvik (s. 512) och hans hustru Vendela Valentinsdotter (rNv.). 
D 8, 5, H 4. - 2. Sarkofagforma d, med Guds lamm på locket. Enligt stplr tillverkad 
av Gustaf Stafhell (Staffel) d. ä. år 1727 (jfr dopskålen). Heparerades 1842 av Hultbom. 
H 6, L 8,5.- En oblatask skänktes av Johan von Campenhausen och hans maka 1699 
(jfr paten nr 2). Finns ej kvar. 

Sockenbudstyg bestående av: - l. Kalk av förgyllt silver, enkel (fig. 453). Enligt 
stplr i botten tillverkad 1704 av Petter Henning (Gläser), mästare i Stockholm 1688
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1714 (Upmark, s. 75). H 12, 5.- 2. Oblatask av silver, 
rund, på locket ingraverat kors. D 4, H l, 6. - 3. Vin
behållare av silver, sexsidig, med Ulrika Eleonora 
d. y:s namnchiffer under kunglig krona (fig. 454). 
Innehåller en glasflaska. Inga stplr. H 11. Renoverad 
195'1. 

Vinbehållare: - l. Av silver, sexsidig med 
skruvlock och handtag (fig. 454). Enligt stplr till
verkad 1704 av Johan Lund, mästare i Stockholm 
1696- 1721 (Upmark, s. 83). H 9,5. - 2. Av tenn 
med skruvlock och handtag. Åttsidig. Inskr.: >>Loofuo 
Kyrka Anno 1730>>. H 30. - 1730 upptages mellan
avgift vid utbyte av en gammal tennflaska mot en 
ny, troligen den nuvarande. 1596 (rNv.) ägde kyrkan 
2 st. tennflaskor. 

Brudkrona av förgyllt silver. Över ringen sex 
böjda liljor, mellan dem stiliserade rosor. Liljespets
arna förenade med en snodd ring. Besatt med gröna 
och röda halvädelstenar. På ringen inskrift med 

skrivstil: >>Anno Domini 1911 vid Midsommartid gaf Fig. 456. Ljusstake av driven mässing 
arkitekten Konrad Elmeus1 - borgare i Stockholm, (nr 3), 1600-talet. s. 477. Foto 1950. 
en af Katarina Församlings Kyrkofullmäktige  Mig 
åt sin Brud Maria l St. J ohannis Dag, efter Högmäs-

Leuchteraus getriebenem Messing, 17. 
Jht. 

Candie stick,ellased brass, 17th 
cent. 

san vigdes de samman i sin Församlings Kyrka af 
dess Kyrkoherde Theol. Dr Axel Landquist. Gud Den Allra j Högste, välsigne och be
vare Maria Elmeus, samt alla dem som bära Mig- Familjens signade Brudkrona. Må de 
som genom Den Allsmägtiges Nåd efter komma, l aldrig förgäta Sveriges Fordran att alla 
- Kvinna som Man- skola göra sin Plikt och att Fädernetro och Fädernes land aldrig 
få öfvergifvas. Ske alltså.>> Inne i ringen står: >>Gåva till Lovö Kyrka av Ingeborg och 
Anton Hjerner den 20 dec. 1941 l Utförd efter ritning af Arkitekten Konr. Elmeus af 
Hallbergs G. A. B. H. M. Konungens Hofjuvelerare Stockholm 1911.>> H 10, D 9. 

E t u i er för nattvardskärl, 7 st., beklädda med skinn. 1700-talet. Renoverade av 
Libraria 1939. 

Ljuskronor av malm: - l. Sex ljusarmar i en krans. Staven krönt av dubbelörn. LJusnEosKAP 
Inskrift på kulan: ÄR GIFWEN: I : TESTAMENTE: l TILL: LOFÖÖ: KYRKIA: Antagligen 1600

KoNRAD ELME:us, f. 1868, t 1940, arkitekt. Privat arkitektverksamhet i Sthlm fr. 1897. Skaffade 
sig en solid byggmästarutbildning i Sthlm och Hamburg. Vid sidan av privata bostadshus sysslade han 
under sin senare verksamhet huvudsakligen med olika kyrkliga uppgifter samt med skolbyggnader. 
Han var verksam även på det konstindustriella området och hade vida konstnärliga och kulturella 
intressen.- G. 1911 m. Maria Josefina Alexandra Johansson, f. 1869, t 1940. SBL XIII, s. 385 f. 

1 
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Fig. 457. Gul halvsidenbrokad, troligen italiensk, Fig. 458. Vit sidendamast, detalj av antependium
1500-ta let. Detalj av antependium (nr 1), skänkt (nr 2), skänkt 1719. Foto SHM 1935. 

1679. SHM. Foto 1957. 
vVeisser Seidendamast. White silk damask, dctail

Gelber Halbseidenbrokat, Ycllow silk-and-cotton Ausschnitt aus einem An of an altar hanging, pres
wahrscheinlich italienisch, brocade, probably Ilali tependium, gestiftet 1719. cnted 1719. 16. Jht. Ausschnitt aus ei an 16th cent. Detail of 
nem Antependium, gestif- altar hanging, prcsented 

tet 1679. 1679. 

talets början. H ca 45. - 2. sexton ljusarma r i två kransar. Inskrift p å kulan: ÄR : KIOPT : 

FOH : LOFÖÖ : l KYHKIOS : MEDEL AO 1668. H 80. - 3. Tjugo ljusarmar i två kransar. 

Stor kula, reflexblommor m. m. Staven krönt av e n ängel med kors och bok. Inskrift 

på kulan: KONUNGL : MAYi:z TROMAN OCH KHIGSRÅDH DEN l W ÄLBORNE HERRE HEHH 

BALTHASAR GULDENHOPF (s . 512) l HEHHE TILL MALMÖWIJK LINDEROFF GJÖSTA OCH 

GJÖ- l THAMÅLA TILLIJKA MED SIN ELSKELIGA KÄRA FRW DEN l HÖGHWÄLBORNA FRW FRW 

CHRISTINA VON DER LINDEN l BOHEN FRIJHERRE DOTTER TIL LINDEBEHGH FHW TIL j 

MALMÖWIJK LINDEHOF GIÖSTA OCH GIÖTHAMÅLA l HAFWA DENNE CHONA TIL GUDZ NAMPNS 

ÄHRA l OCH LOFUÖÖ KYHCKIO TIL PRYDRNA FÖRÄRRAT ANNO 1680. H ca 140. 

Ljuskrona av pläter. Sex ljusarmar i en krans. 1800-talsrokoko. Köpt 1842. H 45. 

Ljusstakar av malm eller mässing: - l. Med tre ljuspipor på räfflade armhållare 

och balusterdockformat skaft. Omnämnes 1596 (INv .). H 40. - 2 . Med fyra ljuspipor 

(fig. 455, jfr fig. 335). Mittstaven krönt av e n krigarfigur. Tyskt arbete från omkr. 1600? 

Antagligen den som enl. INV. 1648 skänktes av Anders Andersson Appelbom1 till Lunda. 

ANDERs ANDERSSON APPELBOM till Lunda, f. 1614, t 1686. Var en kort tid landshövding och blev 
sedan krigskammarråd. Skrev sig till tre gårdar i Västmanland samt till Lunda i Lovö sn. Uppgiften 
lämnad av SBL. 

1 
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Fig. 459. Antependium (nr 3) sammansatt 1744 av tre röda sammetsvåder och de båda sidorna av 

en tvåsidig begravningsfana över Baltasar Gyldenhoff (t 1689). S. 478. Foto SHM 1927. 


Antependium, 1744 zusammcngesetzt ans roten Samt Altar hanging from 1744, composed of 3 breadths of 

b a hnen und den beiden Seiten einer goldgestickten, red velvet and both sides of a double-sided funera l 


doppelseitigen Begräbnisfahne von 1689. banner (1689) with gold embroidery. 


H 50.- 3. Ett par, med drivet och punsat bladornament samt bucklor (fig. 456). 1600
talet. H 44. - 4. Ett par, med gjutna ornament. 1700-talets andra hälft. H 28. - 5. 
Ett par, med oval fotplatta. Gustavianska. H 28,5. 

Ljusstakar:- l. Av tenn, ett par. Gustavianska. Droppskålar av glas. Inga stplr. 
H 25. - 2. A v silver, ett par. Fyra ljusarmar och toppljus. Pseudorokoko. Stplr: S. Erik, 
E samt årsbokstaven X 4 = 1852. H 70. 

Kandelabrar av brons, ett par. 1700-talstyp. Skänkta av Berit Wallenberg 1935. 
H 111. Uppställda vid altaret. 

Ljusarmar av mässing, 14 st. med 3 armar. Vanlig 1600-talsmodell. L 35. 


Ljuständare av mässing med vackert handtag. Möjligen från 1700-talet. L 76. 


Antependier : - l. Av halvsidenbrokad i två nyanser av gult med inslaget guld TEXTILIER 

och med mönstret (halvupplösta granatäpplen) på enstaka punkter förhöjt genom 
rader av invävda guld- och silveröglor. Stoffet troligen italienskt, 1500-talet (fig. 457). 
Består av två våder som täckt altarbordets skiva och framsida samt två mindre stycken 
som täckt gavlarna. Framsidan prydes av en praktfull knypplad guldspets, 12 cm bred, 
vilken löper horisontalt och markerar hörnen. Därunder av silverband IHS och en stor 
friherrlig krona samt B G H C V D L j 1679. Initialerna åsyfta donatorn Baltasar Gyl
denhoff och Christina von der Linde (s. 512). L 218. Förvaras i SHM (inv. nr 7539.) 
2. Sammansatt av sju våder siden, dels tre st. av slät grön atlas, dels fyra våder vit damast 
med rikt naturalistiskt blommönster (fig. 458). På mittvåden med guldband initialerna 
C L V S. H E T H samt Ar:_ 1719. Nedtill guldband av tidig 1700-talstyp. Foder av grått 
lärft. De gröna våderna upptill ökade med lärft. Tvärsöver våderna upptill spår av en bred 
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Fig. 460. Kalkkläde (nr 1) av rosafärgad, troligen kinesisk sidendamast med guld- och silver
broderi samt knypplad silverspets. Skänkt 1706. S. 482. Foto SHM 1935. 

Kelchtuch ans rotem, wahrscheinlich chinesischem Chalice cloth of red, probably Chinese silk dam
Seidendamast mit Gold- und Silberstickerei und ask with gold and silver embroideries and silver 

geklöppelten Si!berspitzen. 1706 gestiftet. lace. Pi-esented 1706. 

guldspets. Skänkt av Carl Ludvig von Schantz efter hans salig fru Hedvig Eleonora 
Törnehjelm (s. 512). L 368. Konserverades l 935 av Pietas. - 3. Av röd sammet och vitt 
siden med rika guldbroderier (fig. 459). En smal mittvåd av röd sammet med två 
vapen - von Schantz och de Brenner - omgivna av guldbroderade ornament samt 
initialerna C L V S j M A D B och Ao 1744. På ömse sidor kvadratiska våder av vit 
atlas varpå applicerats i praktfullt reliefbroderi av guld och silver utförda vapen. Dessa 
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Fig. 461. Kalkkläde (nr 2) av gul sidendamast med broderi i silver, skänkt 1709. S 482. Foto 

SHM 1935. 


Kelchtuch aus gelbem Seidendamast mit Silber- Chalice cloth of yellow silk damask with silver 
stickereien, 1709 gestiftet. embroidery, presented 1709. 

vita våder ha urspr. bildat en tvåsidig begravningsfana. Det med hjälmtäcke utstyrda 
vapnet (obs. båda lika!) tillhör friherre Baltasar Gyldenhoff (f. 1626, t 1689, s. 512), 
vilkens namn och titlar läsas på bandet som är lindat om den inramande palmkransen. 
De vita fandukarna kantas på tre sidor av en rik akantusranka, vilket utomordentligt 
praktfulla arbete överensstämmer med andra, delvis på samma sätt omgjorda begrav
ningsfanor från 1680-1690. Antependiet har vid ändarna avslutats med slät röd sammet 
samt fodrats med en vacker stormönstrad gul sidendamast från 1600-talet. Donatorn 
till antependiet - vars viktigaste del var det ca 50 år gamla begravningsstandaret! 
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Fig. 462. Kalkkläde (nr 3) av vit sidendamast med applikationsbroderier i guld och silver, 
skänkt 1719 S. 484. Foto SHM 1935. 

Kelchtuch aus weissem Seidendamast mit Stic- Chalice cloth of white silk damask with gold and 
l<ereien in Gold und Silber, 1719 gestiftet. silver embroidery, presented 1719. 

är Carl Ludvig von Schantz och hans maka i 2:a giftet Maria Aurora de Brenner (s. 512). 
L 310. Konserverat 1926 av Pietas. - 4. A v rött kläde med broderier av guld och silke. 
1800-talets slut. Ersta paramentverkstad. - 5. A v rött mönstrat siden med guld
broderade bårder vid sidorna och upptill. Broderat och skänkt 1935 av församlings
bor. - 6. Broderat i blått, vitt, gult, guld, silver och mellanfärger. På fodret broderat: 
>>Gud till ära j giver jag denna altarbonad till Lovö kyrka påskdagen 1941. Gustaf.>> 
Utfört av givaren, konung Gustaf V. 

Mässhakar: - l. Av svart sammet, med silverband i två olika bredder. På rygg
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Fig. 463. Kalkkläde (nr 4) av vit sidendamast med broderi i svart silke. 1700-talets början eller 
tidigare. S. 484. Foto SHM 1935. 

Kelchtuch aus weissem Seidendamast mit Chalice cloth of white silk damask with black silk 
schwarzen Seidenstickereien. Anfang des 18. Jhts. embroidery. Early 18th cent. or earlier. 

oder friiher. 

sidan kors av det breda bandet, på framsidan Jehovah-sol i silverbroderi. Nedtill bro
derat 1757. Foder av grått siden. Renoverad 1935 av Pietas.- 2. Av röd sammet med 
breda guldband samt frans. På ryggstycket stort kors av band, vilket även följer alla 
kanter. Framtill ett malteserkors i broderi med paljetter. Rött atlasfoder. 1800-talets 
början? Renoverad 1936 av Pietas.- 3. Ett par, av vit silverbrokad med kors av guld
band. Enl. inskrift skänkta och sydda 1935 av Andrea Mörner, f. Wallenberg (på Malm
vik). - 4. A v grön sidendamast med guldbroderier: på framsidan IHS, på baksidan 
ringkors, bok och Mörnerska vapnet. Sydd och skänkt 1937 av Andrea Mörner. 
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Fig. 464. Kalkkläde (nr 5) av vit atlas med broderier i silke och paljetter, skänkt 1816. 
S. 484. Foto SHM 1935. 

Kelchtuch ans weissem Atlas mit Stickereien ans Chalice cloth of white atlask with embroideries 

Seide und Flittern, 1816 gestiftet. of silk and sequins, presented 1816. 


Kalkkläden: - l. Av rosafärgad, delvis blekt sidendamast med glest strödda 
småblommor, sannolikt kinesisk (fig. 460). Broderi med guld- och silvertråd, delvis i 
relief. I mitten IHS omgivet av en med blå band hopknuten vinlövskrans. I två rader 
över och under kransen M · T · H · l C · G · H · l ANNO l 1706. I de fyra hörnen små blom
kvistar. I kanten en 8 cm bred knypplad spets av silvertråd med geometriskt mönster. 
Foder av blått siden i drällmönster. Skänkt av hauptman Mårten Törnehjelm från 
Malmvik och hans hustru Christina Gyldenhoff (s. 512). 43 x 46. - 2. Av småblommig 
gul sidendamast, fodrad med rosafärgad atlas (fig. 461). Dubbelsidigt plattsömsbroderi 
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Fig. 465. Häv (nr 1) av urspr. röd atlas, med relief
broderier i silver, 1600-talet. S. 484. Foto SHM 1935. 

Kollektbeutel aus urspr. ro Collection bag of originally 
t em Atlas mit Reliefsticke red atlask with silver relief 

reien aus Silber, 17. Jht. embroidery, 17th cent. 

Fig. 466. Del av en turkisk länghandduk (>>peshguir>>), applicerad 
på ett predikstolshänge (nr 1). 1600-tal. S. 485. Foto SHM 1935. 

Teil eines Tlirkischen Paradenhand Detail of Turidsh towel (>>peshguii"»), 
tuch ()>Peshguin), an einer Kanzel mounted upon a pulpit book rest 
pultverkleidung appliziert.17. Jht. panel. 17th cent. 

http:appliziert.17
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i silver, bestående av en med raka linjer 
begränsad rankbård runt kanterna och där 
innanför olika strödda kvistar, 12 st. I 
mitten IHS omgivet av en lagerkrans, 
över och under denna initialerna H.E.T. 
(= Hedvig Eleonora Törnehjelm, seder
mera gift med Carl Ludvig von Schantz, 
s. 512) samt A0 1709; bokstäverna och 
stjälken i reliefsöm med guld, bladen i 
grönt silke. Enhetlig komposition. I kanten 
en knypplad silverspets. 48 x 50 (utan 
spets). - 3. A v fin vit sidendamast med 
ett ovanligt, sirligt ströblommönster, prytt 
med skickligt utförda applikationsbro
derier (fig. 462). I hörnen osymmetriska 
ornament, däremellan två kvistar, allt i 
kinesiserande stil. I mitten Jehovah-sol av 
guldband och guldbroderi. Över och under 
denna dels (ytterst) två kvistar i silver

Fig. 467. Jesu förlovning med S. Katarina. Olje
broderi,målning (nr 1), kopia av målning i Nat.Mus., till dels i guld broderade stora bok
stäver: C L v. S j H E T H samt Anno 1719 skriven bolognesisk mästare från 1500-talet. 

S. 487. Foto 1950. 

Jesu Verlobung mit der 
hl. Katharina. Ölgemälde, 
Kopie nach einem Gemäl
de in das stockholmer Na
tionalmuseum, einem bo

Jesus' Betrothal to St. 
Catherine. Oil painting, 
copy of painting in the 
Stockholm National Mu
seum, attributed to a Bo

(jfr antependiet 2 från samma år). Foder 
av gul damast troligen kinesisk. I kanten 
liten vanlig knypplad uddspets. 44 x 45. -

lognesischem Meister des 
16 Jht. zugeschrieben. 

lognese 16th cent. master. 4. A v vit sidendamast, lika föregående, 
med konturbroderi i svart silke (fig. 463). 
Runt kanten en med raka linjer begränsad 

rankbård och där innanför små hörnornament. Torde med hänsyn till föregående kunna 
dateras till 1700-talets början, dock möjligen äldre. Foder av svart siden. 44 x 44. 
5. Av tunn vit atlas (fig. 464). I hörnen vinlöv och axknippen broderade i mångfärgat 
silke och guldpaljetter. I mitten en medaljong med figurframställning utförd med fin 
knutsöm och vattenfärger: Kristus med vågskålen i högra handen stående mot ett sjö
landskap och omgiven av inskriften: >>Rättfärdigat genom den Rättfärdiga>>. Innanför 
kanten en enkel bård av konturlinjer. I kanten silkesfrans. Gult taftfoder på vilket är 
broderat i kanten >>Af Leonara Holmström 1816>>. 50 x 51. - Alla kalkkläden kon
serverades 1935 av Pietas. 

H å v a r: - l. Av nu tilllaxfärg bleknad, urs pr. röd atlas med reliefbroderi i silver av 
1600-talstyp (fig. 465). Silvertofs; runt kanten silverband av tidig 1700-talstyp. Grovt 
brunt skinnfoder. Kort skafthylsa av försilvrad brons med klockfäste. Brunt svarvat 
träskaft. Skänkt 1705 av hauptman Törnehjelm och hans maka (s. 512). - 2. Av strö
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mönstrad mångfärgad rokokobrokad med 
täta silverband av 1700-talstyp. Brunt 
skinnfoder. Skafthylsa av försilvrad brons. 
Skänkt 1740 av Ulrika Eleonora d. y. 
3. A v svart sammet med täta silverband 
av 1700-talstyp. Silverfrans och tofs. För
silvrad bronshylsa för skaftet. Svart svarvat 
skaft. Köpt 1757 (jfr mässhaken från sam
ma år). Konserverad, liksom de två före
gående, av Pietas l 935. - 4. Ett par, av 
blått mönstrat siden. Skänkta enligt in
skrifter långfredagen den 3 april l 942, den 
ena av B(erit) W(allenberg) till minne av 
hennes dop l 902. 

Bokpallsklädnad till predikstolen: 
l. A v röd, nu blekt bomullssammet på 
vilket applicerats en ca 15 cm bred bård 
(fig. 466), bestående av de med silke och 
guld broderade ändarna av en turkisk 
långhandduk, s. k. peshguir. Monteringen 
modern. Antagligen det som 1694 skänktes 
av J. von Campenhausen och hans hustru 
(s. 512). Renoverat l 935 av Pietas. 
2. Broderat i blått och gult. Utfört och 
skänkt av konung Gustaf V (jfr antepen Johannes der Täufer im St. J ohn the Baptist 

Gefängnis betend. Ölge praying in the prison. Oil 
diet nr 6). mälde, 1726 gestiftet. painting, presented 1726. 

Om kyrkans numera försvunna tex- FÖRSVUNNA 

TEXTILI E R tilier finnas rikhaltiga uppgifter i inventarieförteckningarna. Sålunda upptages 1596 
följande textilier: >>Messehakel med grönt blomerat Sammet med insäncht gulkors l l 
Messehakel af Rysse wärck1 med kors l l Messe hakel gamal aff grönt Sidentygh l l 
Messe hakel aff huitt Dammesk l l Messe hakel aff gamalt huit Korsyn l l Messe hakel 
aff rött Dammesk l f Messe särkior 3 l Huffwudlina2 nykiöpt l (struket i originalet) l 
Armstolor3 2 (en bortstulen) l Chorkåpa l l Örnegåt 5 l Hyender 8 (nu 5 behåldne) l 
Båår Päll (gammalt förnött duger intet) l l Brud Päll l l Askar till oblaten 2 l Hand
kläde 4 (ett är förnött) l Altare Kläder 8 (ondt och gott) l Altare täken 11 Altare Hörne
kläde (struket i originalet) l Fundt Kläde l l Fundt Hand Kläde l l Bokstolskläde L>> 

1 Rysse wärck = tyg från staden Ryssel (Lille) i Flandern. 
2 Huvudlina = halslin (amictus), liturgiskt plagg, en duk av vitt linne som lägges över huvudet. 
3 Armstola = handlin (manipulus), ett band vilket pålägges vänstra handleden, varifrån bandet 

åt båda sidor nedfaller. 

Fig. 468. Johannes Döparen bedjande i fängelset. 

Oljemålning (nr 2), skänkt 1726. S. 487. 


Foto 1956. 
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Fig. 469. Kristus på korset, oljemålning (nr 5) från 
1730-talet av G. E. Schröder (?). Ram av spegelglas 

med förgyllda ornament. S. 488. Foto 1950. 

Kreuzigung, Ölgemälde von Crucifixion. Oil painting 
G. E. Schröder (?) ans den from the 1730"s by G. E. 
30er Jahren des 18. Jhts., Schröder (?), frame of mir
Rahmen ans Spiegelglas mit ror gla ss with galden orna-

Goldverzierung. ments. 

1713 (rNv.) upptages >>Ett st. Antipendium omkring Fonten af lärfft och nedan till 
med Litzar där på Apostlarna äro sydda i klyfter ... >> Möjligen identiskt med >>l brode
rad remsa med 19 taflor ur Kristi lif» som tillsammans med några andra textilier betaldes 
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av SHM med 400 kronor enl. Dagb. 1884 (ATA). Numera ej befintligt. - 1786 (sT.PROT.) 
avskildes en stor del av textilierna som odugliga från brukbara och 1788 beslöts att 
>>man skulle framdeles låta urbränna det silfver, som derpå befinns>>. 

Vid ett inbrott 1673 stals ett silverbälte, troligen ett cingulum som man använde till 
mässkjortor (jfr Sånga, s. 356). 

Oljemålningar på duk: - l. Jesu förlovning med S. Katarina (fig. 467). Kopia TAvLoR 

Fig. 470. Jesu inridande i Jerusalem. Oljemålning (nr 7) av Pehr Hörberg (?). S. 488. Foto 1956. 

Jesus reitet in Jerusalem hinein. Ölgemälde von Pehr Christ riding into Jerusalem. Oil painting by Pehr 

Hörberg (?) Hörberg (?) 


efter en målning från 1500-talets slut av bolognesisk mästare i Nat. mus., Stockholm 
(nr 242 i katalogen 1927). Dagermått 97 X 78. - 2. Johannes döparen bedjande i fängel
set framför ett bord (fig. 468). På bordet ett papper med texten: >>Meinen Jesus Lass 
ich nicht.>> Ram med senbarockt ornament, på överstycket Guds lamm och texten: 
>>Sij Guds Lamb som borttager Werldens Synd>>. Skänkt 1726 (rNv.) av trädgårdsmäs
taren Michael Wassenberg1 Drottningholm. 154 X 98. - 3. >>Ecce homo>> av Guido Reni-

MICHAEL WASSENBERG, t 1736, trädgårdsmästare vid Drottningholms slott 1716-1736. Om ho
nom se N. G. WoLLIN, Drottningholms lustgårdar och park, Sthlm 1927, s. 100, 295, 296. 

8. Sveriges kyrkor. Uppland VI. 

1 
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Fig. 471. Porträtt (nr 1) av Mattias !ser (?), Fig. 472. Porträtt (nr 2) av Margareta Nyman(?), 
kyrkoherde i Lovö 1686- 1711. Foto 1955. maka till !ser. Foto 1955. 

Mattias Iser (?), Pfarrer in Mattias Iser (?), vicar of Margareta Nyman(?), Margareta Nyman (?), 
Lovö 1686- 1711. Lovö 1686-1711. Isers Gattin. Iser's wife. 

typ. Skänkt 1728 av slottsförvaltaren Pet. Lundman.1 Dagermått 77 x 56. - 4. Oval 
tavla bakom predikstolen (se fig. 445) med två svävande putti samt i mitten en strålsol 
med inskrift: )>Helig, Helig, Helig är Herran Gudh Zebaoth Halleluja.)> På baksidan: 
)>Soli de o gloria 1728 Drottningholm)>. Ehrenstrals verkstad? Förgylld originalram med 
barockornament. Tavlan skänktes 1729 av trädgårdsmästaren på Drottningholm 
Michael Wassenberg. H 140.- 5. Kristus på korset med sörjande Maria och Johannes, 
Maria Magdalena och flera åskådare och krigare i bakgrunden (fig. 469). Ram av spegel
glas med förgyllda ornament, överst prydd med ett kors och på vardera sidan därom ett 
förgyllt lejon. Målningen överensstämmer med altartavlan i Hedvig Eleonora kyrka i 
Stockholm, utförd av G. E. Schröder år 1738.2 H 165. - 6. Kvinnligt helgon? Möj
ligen fragment av en större målning från 1700-talet. Dagermått 65 x 50. - 7. Intåget i 

1 PET. LuNDMAN torde vara identisk med den P. Lundman, av vilken två odaterade skrivelser finnas 
i RA:s Biographicaserie. I den ena till drottningen begär han som slottsförvaltare på Drottningholm 
samma lön som förvaltaren på Ulriksdal; i den andra till konungen söker han en kommissarietjänst 
efter att ha tjänstgjort 18 år som kammarskrivare. - Uppgiften lämnad av SBL. 

2 GEORG ENGELHARDT ScHRÖDER, f. 1684, t 1750, målare. Lärjunge till David von Krafft. Känd 
främst som porträttmålare, men har även utfört allegorier. - Om altaruppsatsen i Hedvig Eleonora 
kyrka se SvK, Stockholms kyrkor III, s. 235. 
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Fig. 473. Porträtt (nr 3) av Jöns Lind(?), kyrko Fig. 474. Porträtt (nr 4) av Johan Wingård (?) 
herde i Lovö 1753-63, målat av J. H. Scheffel (?). kyrkoherde i Lovö 1777- 1780. Möjligen kopia 

Foto 1955. efter C. F. von Breda. S. 490. Foto 1955. 

Jöns Lind (?), PfaiTer in Jöns Lind (?), vicar in Johan Wingård(?), Pfarrer Johan Wingård(?), vicar 
Lovö 1753- 63, von ,J. H. Lovö 1753-63, painting in Lovö 1777-1780. Mögli of Lovö 1777-80. Proha

Scheffel (?) gemalt. by J. H. Scheffel (?). cherweise Kopie nach C. F. bly copy after C. F. von 
von Breda. Breda. 

Jerusalem (fig. 470). Mustiga färger, figurteckningen påminner om Pehr Hörberg.1 

Blå ram med förgyllda ornament. Skänkt av änkefru Sandström på Drottningholm 
någon gång efter 1866. Dagermått 97 X 190. - 8. Maria med Jesusbarnet. På baksidan: 
>>F. W. Ahlström 1861.>> Skänkt av densamme. Dagermått 94 x 72. 

Lavyr i tusch och sepia efter Nattvarden av Lionardo da Vinci. Sign. Hed. Sophie 
Karsten 1803. H 46, L 89. I svart ram med små förgyllda lister. 

Kyrkan äger en serie prästporträtt, olja på duk. I sockenstugan förvaras: - l. PORTRÄTT 

Präst i svart kalott och dräkt (fig. 471). Brunt hår och skägg, frisk karnation. Bröstbild 
i ovalt fält. Enligt Berit Wallenberg möjligen biskop Matthias Iser, 2 kyrkoherde i Lovö 
1686-1711. Dagermått 88 x 72. - 2. Damporträtt, pendang till föregående (fig. 472). 
Ljus karnation, hög frisyr med spetshuva, i urringningen en isättning med rött och gult 

1 PEHR HöRBERG, f. 1746, t 1816, målare. En av det svenska 1700-talcts intressantaste konstnärs
gestalter. Hade kontakt bl. a. med Pilo och har målat många altartavlor. B. CNATTINGIUS, Pehr Hörberg. 
Ale avh. Sthlm 1937. 

2 MATTHIAS !sER, f. 1645, stud. 1663, pvgd 1673, kh i Lovö 1686, theol. dr 1693, biskop i Västerå& 
1711, t 1725.- G. m. Margaretha Nyman, dotter av handelsmannen O. Nyman i Falun. 
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Fig. 475. Runsten (U 49), vilken legat som 
hörnsten under kyrktornets N sida. 1100-talet. 

S. 492. Foto H. Faith-Ell 1938. 

Runenstein, lag frUher Runic stone, originally 
als Eckstein unter der corner-stone under the 
N .-Seite des Turmcs. 12. N. wall of the tower. 

J h t. 12th cent. 

mönster på vit fond; korallhalsband. Möjligen 
Isers maka Margareta Nyman. - 3. Präst i 
svart dräk~ och kalott, med en bok på ett 
bord, täckt med röd duk (fig. 473). Bakom 
bordet en bokhylla, i högra övre hörnet mörk
blått draperi. Försilvrad ram med akantus
ornament. Enligt Berit Wallenberg kyrko
herde Jöns Lind,1 målad av Scheffel.2 Da
germått 79 X 64. - 4. Porträtt av biskop 
J o han Wingård,3 som 1777- 80 hade Lovö 
såsom personligt prebende; midjebild i svart 
prästdräkt med kappa, på bröstet nordstjärne
orden (fig.474). Målningen 'verkar ofullbordad. 
Den är möjligen en kopia av ett numera för
svunnet original av Carl Fredrik von Breda,4 

som 1800 har målat ett porträtt av Wingård, 
nu i Göteborgs nation i Uppsala. Lovö-por
trättet måste emellertid vara åtskilligt tidig
are. Dagermått 71 x 62. 

Akvatintagravyr, utförd av C. F. Mar
tin5 1803 efter det ovannämnda Bredapor
trättet av Wingård, målat 1800. Dagermått 
36,5 x 28. 

1 JöNs LIND, f. 1723, pvgd 1751, kh i Lovö 1755, prost 1760, kh i Osby och Loshult i Skäne 1763, 
j' 1785. Ägde goda samlingar i svenska historien, efterlämnade ett stort bibliotek, målningar m. m. 
G. 1:o 1756 m. Hedvig Elis. Groth, 2:o m. Henrica Eva österman. 

2 JoHAN HENRIK ScHEFFEL, f. 1690, t 1781, porträttmålare. Han kom efter studier i Berlin, Paris 
och Nederländerna till Sverige 1723 och bosatte sig i Stockholm, där han blev en av de mest anlitade 
porträttmålarna. - S. RoTH, Porträttmälaren Johan Henrik Scheffel, hans liv och verk, Gbg 1936, 
omnämner icke Lindporträttet. 

3 JoHAN WINGÅRD, f. 1738, pvgd 1766, hovpredikant hos kronprins Gustav 1767, biktfader och 
överhovpredikant hos änkedrottning Lovisa Ulrika 1773. Kh i Jakob och Johannes i Sthlm 1775, 
fick Lovö pastorat som personligt prebende 1777, teol. dr 1779, biskop i Göteborg 1780. En av de 13 
ledamöter av Svenska Akademien som konungen själv utnämnde 1786. j' 1818. - G. 1777 m. Fredrica 
af Darelli. - SvK Stockholhl VI, s. 204. 

4 CARL FREDRIC VON BREDA, f. 1759, j' 1818, porträttmålare, elev till L. Pasch d. y. Vistades 1787 
-96 i London, där han blev starkt påverkad av Reynolds konst. Utnämndes 1796 till professor i teckning 
vid Konstakademien och blev porträttmälare på modet.- E. HuLTMARK, C. F. von Breda, Sthlm 1915. 

5 JoHAN FREDRIK MARTIN, f. 1755, i' 1816. Akvarellist, tecknare och gravör; broder till Elias M. 
studerade i London 1770- 80, bl. a. under gravörerna Bartolozzi och Woollett. Ätervände definitivt 
till Sthlm 1780 och hade där en rik verksamhet. Ledamot av Konstakademien 1796, professor där 1815. 
- H. FRÖLicn, Bröderna Elias och Johan Fredrik Martins gravyrer. Sthlm 1939. 
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Fig. 476. Gravstenarnas nuv. läge i kyrkan, 1:300. G. Lindqvist 1955. 

Jetzige Lage der Grabplatten in der Actual location of the tombstones in 
Kirche . the church. 

GPAV5TfN l V4fJfNI-I U5IT 

o 5 ID 15 DM 
1

Fig. 477. Gravsten (nr 1) av grå kalksten (ena längsidan bort
huggen). 1100-talet. S. 492. 1 : 20, uppm. J. Söderberg 1948. 

Grabplatte aus grauem Sandstein Tombstone of grey sandstone 
(die eine Langseite weggehauen), (one Iong side removed), 12th 

12. Jht. cent. 

Följande prästporträtt, olja på duk, förvaras i sakristian: - l. Anders Johansson
Mellander, L 1802, t 1889, kh i Lovö 1859- 1889. - 2. Axel Julius Svensson, f. 1846, 
t 1911, kh i Lovö 1891- 1900. - 3. Carl Adolf Johansson, f. 1853, t 1940, kh i Lovö 
1901- 1904. - 4. Carl Johannes Norrby, f. 1870, t 1936, kh i Lovö 1905-1910. - 5. 
Gustaf Abraham Matthias Bruncrona, f. 1863, t 1935, kh i Lovö 1910- 1935. - 6. Per 
Emanuel Fröberg, f. 1878, t 1950, kh i Lovö 1936-1949. Nr l, 2, 3 o. 6 sign. Anna 
Ödman, nr 4 o. 5 sign. Helene Herslow. 

Runstenar: 1 - l. U 46 har under 1600-talet legat >mthan för Lofö vapnhuusdöön>. nuNsTENAn 

Efter vapenhusets rivning 1798 var stenen försvunnen, återfanns vid restaureringen 1935 
liggande på sin gamla plats. Inskr.: >>Holmger och ... reste sten ... efter moder ...>>. 
- 2. U 47 har på 1860-talet brutits ut ur kyrkomuren och flyttats till Drottningholms 
park. Flyttades 1952 till kyrkogården, 5 m från kyrkans S vägg. Inskr.: >>Torgils och 
Signjut de reste stenen efter Vig, sin faden>. - 3. U 48 har suttit inmurad i kyrkans 
grundmur på S sidan; påträffades hösten 1932, löstogs och restes vid vägskälet strax 
utanför SÖ hörnet av kyrkogården. Sedan 1952 uppställd på kyrkogården, 5 m från 

1 Enl. Sv. Runinskr. VI, s. 61 f . 



FÄRENTUNA HÄRAD492 

Fig. 478. Detalj av gravsten (nr 4) över kyrko Fig. 4 79. Detalj av gravsten (nr 19) över klensmeden 
herden Samuel Mathiae Edh , t 1667. Foto 1956. vid Drottningholm Anders Fallerius, t 1711, och 

hans hustru. S. 499. Foto 1956.Ausschnitt der Grabplatte Detail of a vicar's tomb 

eines Pfan·ers (t 1667). stone 1667. 
 Ausschnitt der Grabplatte Detail of tombstone of a 

eines Schlössers (t 1711). Iocksmith (t 1711). 

kyrkans S vägg. Inskr.: )>Illuge lät resa stenen efter Tingfast, sin son ...-fast efter sin 
broden>. - 4- 5, U 49 (fig. 475) och U 50 ha legat som hörnstenar under kyrktornets 
N sida, där de tydligen nedlagts vid kyrkans byggande. De upptäcktes vid kyrkans 
restaurering 1935, framtogas och restes, U 49 vid S, U 50 vid N sidan av tornet. In
skrifterna svårtolkade. Möjligen hava stenarna en sammanhängande inskrift, som för
slagsvis tolkas sålunda: )>Kättilfast lade märkena efter Johanstreten och Raguvor efter 
sin man Holmsten». Ristningarna å U 49 och U 50 anses av professor Sven B. F. Jansson 
icke kunna vara tillkomna före 1100-talet (muntlig upplysning). Jfr även s. 448. 

GRAvKoNsT Av de talrika gravstenarna äro en stor dellagda över personer, som varit anställda 
vid Drottningholms slott såsom fogdar, hantverkare m. fl. Numren hänvisa till grav
kartan fig. 476: - l. Av grå kalksten, trapetsformad (fig. 477). Ena långsidan borthuggen. 
Inristat stavkors av samma teckning som på runskriftförsedda gravstenar i Spånga 
och Norrsunda (SvK, Uppland IV, s. 48 f.). 1100-talet.l Upptäcktes 1935 i koret, nu i 
tornkammaren. L 145, Br 38 resp. 35.- 2. Av grå kalksten. Refflad ram med rundlar i 
hörnen. Inskr.: HER LIGGER BEGRAFWEN l S HUSTRO MARIA SAMU l ELSDOTTER MEDH 

SIN DOTER l MARIA PEDERSDOTTER. l DEN 9 APRIL l ANNO 1654. Därunder inom en rund 
refflad ram initialerna P. O. S. l W. 188 x 132. - 3. Av rödaktig kalksten. Fragment. 

1 Jfr S. GARDELL, Gravmonument från Sveriges medeltid I, Sthlm 1945, s. 128 f. 



493 LOVÖ KYRKA 

Fig. 480. Detalj av gravsten (nr 21) över (skräd Fig. 481. Begravningsvapen (nr 1) över gosse
daren?) Erik Anderson Bark, t 1718, och hans barnet Hans Cronberg, t 1656. S. 500. Foto 1955. 

hustru. S. 500. Foto 1956. Begräbniswappen eines Funeral batchment of a 
Ausschnitt der Grab- Detail of tombstone of a Knaben, t 1656. man-child, t 1656. 

platte eines Schneiders (?) tailor (?), t 1718. 
t 1718. 

Över flera personer; av namnen kan endast ERICH HELs ... läsas samt längre ned årtalen 

1664, 1666 och 1667. Mått 117x60.- 4. Av grå kalksten. Upphöjd ram med kerub
huvuden, timglas och dödskalle i hörnen. Runt ramen bibelspråk: DAN: 12: 3 v. På grav
stenens övre del framställes i relief ett altare med kalk och oblat omgivna av ett kors 
t. V. och ett SVärd t. h. (fig. 478). Därunder text: FORDOM KONGL MAyz' HOFF l PHJE 

DIKANT SAMPT KYRKIO l HEERDE I LOOFOE: EHREWYR l DIGE OCH WELLAERDE HERR 
SAMUEL MATTHIAE EEDH1 l SALIG I HERRANOM AFSOM l NADH I STOCKHOLM DEN 30 f 
MAY ANNO 1667. Mått 200 x 134. - 5. Av rödaktig kalksten. Denna gravsten ligger 
delvis dold under väggen mellan långhuset och tornkammaren. Inskrift på stenens övre 

del: DENNE GRAF ÄR WORDEN EN LYCKSALIG l HUILOCAMMER l FÖR. Under denna text 
äro tre kransar framställda. Inskrift i den vänstra kransen: KARIN l OLOFSDOTER l EN ... 
ANNO MDC l XL ... DEN XX l MA · TA HON l HAFVER LEFVAT l ... XI ÅHR. Inskrifter i 
de övriga kransarna mycket fragmentariskt bibehållna. Under var krans finns en numera 

nästan helt utnött text (som sannolikt utgjorts av bibelspråk). Gravstenens nedre del 
upptages av två textpartier, skilda från varandra genom ett streck. Inskrifter: t. v. 

1 SAMUEL EnH, fick 1665 såsom ordin. kungl. hovpredikant Lovö pastorat såsom prebende, t 1667. 
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Fig. 482. Begravningsvapen (nr 2) över gossen Fig. 483. Begravningsvapen (nr 3) över gossen 
Carl Gyldenhoff t 1663. S. 500. Foto 1955. Lorentz Gyldenhoff, t 1666. S. 501. Foto 1955. 
Begräbniswappen eines Funeral batchment of Begräbniswappen eines Funeral hatchment of 

Knaben t 1663. a man-child, t 1663. Knaben, t 1666. a man-child, t 1666. 

OLO(F) (T)HOMSON ANNO MDC l LXVIII DEN 15 IANVAR l IOHAN THOMSON ANNO l MDCLXXI 
DEN 12 MAil j OLOF THOMSON ANNO MDC l LXXVII DEN 1 MAil; t. h. MALIN THOMSDOTER 
ANNO l MDCX(?)vii DEN 12 APRIL l ANNA THOMSDOTER ANNO l MDCLXXVII DEN VIII 
IUL(II) l HEDWIG TOMSDOTER l ANNO MDLXXVIII. I hörnen spår efter järnringar. Mått 
210 x 118. - 6. Av grå kalksten. Utan ornament. Inskriften består av en otydlig, delvis 
felhuggen text samt årtalet 1675. Mått 200 x 145. - 7. Av rödaktig kalksten. I grav
stenens övre del två nedsänkta vapensköldar med i den vänstra GUSTAAF l AO 1675 och 
i den högra BRITA l STAAF1 l AO 1660. Från vardera skölden utgår en arm vilken håller 
i en stav. Ovanför sköldarna inskriften TIN KÄP OCK STAFF l TRÖSTA MIGH. Under dem 
bibelspråk ur TIMOT. 4. I de båda undre hörnen sitta två järnringar. Gravstenen delvis 
dold av bänkarna. Mått: L 163, synlig B 101. - 8. Av rödaktig kalkster. Ytan räfflad. 
Inskrift: HÄR LIGER BEGRAFUEN S. S. S. l DENNA STEN OCH LÄGERSTAD l HÖRER MIG 
H. A. S. I HOSTA OCH l MIN HUSTRU A. M. D. AO 1684. Därunder ett bomärke inom en 

1 Antagligen barn till ERic STAAF, kh i Lovö 1668- 86, sedan i Enköping. 
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Fig. 484. Begravningsvapen (nr 5) över överstelöjtnant Gustaf von der Linde, t 1676. 
S. 502. Foto 1956. 


Begräbniswappen 1676. Funeral hatchment, 1676. 
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Fig. 485. Begravningsvapen (nr 6) över gosse
barnet Carl Baltzar von Campenhausen, t 1677 
(nederst) och (nr 9) över gossen Knut Mårtensson 
Törnhielm, t 1706 (överst). S. 502. Foto 1955. 

Begräbniswappen zweier Funeral batchments of 
Knaben t 1677 (unten) two boys t 1677 (below) 

und t 1706 (oben). and t 1706 (above). 

krans. Mått 205 x 135. - 9. Av ljusgrå 

kalksten. Inskrift: DENNA STEN OCH LÄGER

STAD l HAFER MIGH PETER SWENSON l HWAS 

TIL OCH RETTA ARFW i INGAR HUSTRO OCH 

BARN l ANNO 1685. Mått 172 X 118. 
10. Av grå kalksten. Mitt på hällen ett 

timglas omgivet av en lagerkrans. Däröver 

en inskrift: DENNE STEN OCH LÄGERSTADH 

HÖ l RER ANDERS RASMUSSON I RINCKE BY l 
BARN OCH ARWINGGAR THIL HER UN l DER 

LIGGER BEGRAWEN HANS SALIGE l KIÄRE 

H H ANNA HANSDOTTER MED SIT l BARN 

ERIK ANDERSSON HUILKA I HER j RANOM 

AFSOMNADE ÄRO AO 1686. Mått 196 X 134. 
11. Av ljusgrå kalksten. Mitt på grav

stenen en rundel omgiven av en lager

krans med följande inskrift: HÄR VNDER l 
HVYLAR M: CHRIST l OPHER EDTHER1 FÖR 

DETTA l WERKMESTARE WID DROT l NING

HOLM FÖDDER AF ÄHR l LIGE FÖRÄLDRAR 

I SALS j BORG AO 1640 I: IVLI MONAT l 
EFTER 18 AHHS TIENST l SALIG INSOMNAT 

1687 l DEN 10 DECEMBER NÄH l HAN LEFWAT 

47 l AHR OCH 4 MONAT. På kanten: I ECHTEN

SCHAP l LEFWAT MED TVENNE HUSTRUR 

CHRISTINA LAGHERS l OCH HELENA KEMPE l 
MED DEN FÖHRA AFLAT SIU BARN MED 

DEN SENARE TWENNE. M å tt 157 X 107. 
12. Av grå kalksten. Fragment. Inskrift: 

(HÄR H)VILAR HENES MA(IESTÄTS) l· .. S. 

BEFALDNINGSMAN l (ÖFVER DROTTNINGH)

OLMS LADUGÅRD l (vÄ)LBETRODDE IAHAN i 
..• FÖDD ÅHR 163(8) l (r HERRA)NOM AF

SOMNAD l MAY AO 1687. Mått 64 X 53. 
13. A v grå kalksten. Inskrift: HÄR VNDER 

HWYLAH SALIG l ERICH ERICHSON FÖDD l 
A 1661 DÖDH AO 1692. Under denna in

skrift ett bomärke. Mått 170 x 105. 

1 Ang. EnTHER, se J. BöTTIGER, Hedvig Eleonoras Drottningholm, Sthlm 1897, s. 9. 
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Fig. 486. Begravningsvapen (nr 7) över landshövding Baltasar Gyldenhoff, 
t 1689. S. 502. Foto 1955. 

Begräbniswappen 1689. Funcral hatchment, 1689. 

14. Av grå kalksten. Utan ornament. Inom en cirkel: E. H. s. l A. o. D.; därunder 

ANNO 1670 l A. G. s. l D. AO 1696. Mått 180 x 120.- 15. Av grå kalksten. Utan ornament. 

Inom en cirkel: A. P. s. l P. s. s. l M. r. D. Antagligen 1600-talet. Mått 158 X 107. - 16. 

Av grå kalksten. Fragment. Ram med bibelspråk samt kerubhuvud i det enda bevarade 

ursprungliga hörnet. A v inskriften på tyska i mittfältet endast fragment bibehållna. 

1600-talet. Mått 182 x 40. - 17. Av grå kalksten. Inskrift: HINDRIK BENGTSON l IOHAN 


ANDERSON l WALBORG ANDERSDOTER l ANNO 1605. Mått 205 X 145. - 18. Av grå kalk
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Fig. 487. Begravningsvapen (nr 8) över kapten Gustaf 

Johan Stormcrantz t 1693. S. 502. Foto 1955. 


Begräbniswappen 1693. Funeral batchment 1693. 


sten. Ram med bibelspråket PSALM: 63. Överst på gravstenen är det Utterhielmska 
vapnet (fig. 488) framställt, därunder inskrift: CHRISTUS MEA VITA SALUSQVE l DENNA 

GRAFF HAFWER lAG l ERIK UTTERHIELM1 l KIÖPT AF LOFÖÖ KYRCKIA l TILL MIN ÄWER

1 Emc UTTERHJELM, f. 1662, t 1717, änkedrottning Hedvig Eleonoras kammarherre. Han var 
känd som skicklig miniatyrmålare, dog ogift. 
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Fig. 488. Begravningsvapen (nr 10) över kammarherre Eric 

Utterhielm, t 1717. S. 502. Foto 1950. 


Begräbniswappen 1717. F u n era! batchment 1717. 


D ELIG ÄGEN l DOM LOFÖÖ DEN 17 NOV l AO 1711. Mått 205 X 130. - 19. A V grå kalksten. 
I hörnen rundlar med kerubhuvuden, timglas och dödskalle, runt gravstenens kant 
bibelspråk PSALT. 23. Mitt på stenen vapensköld i relief med korslagda nycklar och 
hammare, omgiven av akantus (fig. 479). Över skölden bibelspråk PHIL. l. Under denna 
inskriften: HER LIGGER BEGRAFWEN HENNES. l MAYT ÄNKEDROTTNINGENs KLEN l SMED 

WED DROTTNINGHOLM l SAHLIG MÄST: ANDERS FALLERIUS l MED SIN K HUS TRU SARA 

MÄJSR 1ANNO 1711 DEN 11 APRILIS. Mått 215 x 140. - 20. Av grå kalksten. Slät yta 
med initialerna A. E. s. s. L. D. samt 1717 och bomärke. Mått 170 x 123. - 21. Av grå 
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kalksten, med slät kant och rundlar i hörnen. Inskrift: D(E)NNA STEN ocH l LÄGERSTAD 

HÖR MIGH l ERICK ANDERSON BARKTILl I BRÅTAN COH (!)MIN KEÄRA l HWSTRO CATRINA 

HANS:D l AO 1718. Därunder en sax i relief och ett nedsänkt hakkors inom en oval krans 
(fig. 480). Mått 210 X 150. - 22. Av grå kalksten. Inskrift: DENNA STEEN OCH LÄGER l 
STAD HÖRER BILTRYGAREN l GABRIEL HOLM OCH DES KIÄRA l HUSTRV MARIA LANG OCH l 
DES K: BARN OCH HÄTTA l BHOSTAHFVINGAR TILl AO 1718. NR 183.1 Mått 187- 125. - 23. 
AV grå kalksten. Inskrift: DENNA STEN OCH LÄ l GERSTAD ÄHH THACH l TEUREN OCH MES

TER l ABRAHAM PHASSE DES l K MAKA MARIA BENDT l SAMPT HÄTTA BRÖST l AHFWINGAH 

TILL HÖHIGH l A 1720. -Mått 175 x 125. - 24. Av grå kalksten. Räfflad ram med rundlar 
i hörnen och järnringar, av vilka de två högra saknas. I mitten oval med inskriften: 
DENNA l STEN OCH GRAF l TILLHÖHER SLÅTZ l FÖRVALTAHEN PETTER l LUNDMAN (s. 488, 
not l) SOM ALD l RIG SKAL HÖRAS l ELLER SÄLIAS l AO 1728. Mått: 205 X 130. - 25. Av 
grå kalksten. Ojämn yta utom mittpartiet med inskrift: KYHKIOHERDEN l ANDEns 

NOHINDER2 l OCH DES ARFWINGAR l TILHÖRlG 1744. Mått 184 X 93. - 26. Av grå kalk
sten. Inskrift: TILHÖRIG l TRACTEUREN WID DROTT: HOLM l HERMAN HAHN l SAMT l 
DES K MAKA l ocH BARNOM 11753 . Därunder bibelspråk. Mått 210 x 149. - 27. Av grå 
kalksten. Nedsänkt fält med inskriften: HÄR HWILAH KONGL l CAMMARWACKTMÄSTAREN l 
IOHAN BERGMAN l OCH DES KIÄRA MAK(A) l ANNA BERG 1753. Mått 178 X 120. - 28. Av 
röd kalksten. Inskrift: HÄR HWILAH l WACKTKARLEN WID D:H~ SLÅTT l PÄR MICHELSON l 
FÖDD 1 APR 1694 DÖD D ••• 17 ... l MED SIN K HUSTRU l GHETA ISBERG l FÖDD D. 25 

MARS 1711 DÖD D. 24 MAHS 1763. Mått 175 x 120. - 29. Av rödaktig kalksten. Inskrift: 
HAR HVILAR l I LIFSTIDEN l PASTORSKAN l FRU l SARA ELISAB. HIERTSTEDT3 l FODD 

BOLTENHAGEN l HON VAR FODD D. 15 IUN 1764 l OCH DÖDDE D. 23 APR 1795 l HERREN 

HADE HENNE KAR l DERFORE HASTADE HAN MED HENNE. Mått 150 X 85. 

Begravningsvapen av skulpterat, målat och förgyllt trä: - l. Över gossebarnet 
Hans Cronberg.4 Hjälmtäcke och inskriptionsplatta av målad järnplåt (fig. 481). Inskr.: 
DEN EDLE OCH l WÄLBÖRDIGE HANS l CRONEBERG ÄH l FÖDD DEN 15 FEBRUARI l I HER

RANOM AFSOM l NAD DEN 21 FEBR: 1656. H (utan bärstång) 85. - 2. Över gossebarnet 
Carl Gyldenhoff (s. 512). Med hjälmtäcke av målad järnplåt (fig. 482). Nederst snidad 

1 Gravstenen kommer från Klara kyrka, Sthlm, där bildhuggaren Holm blev begraven 1723. Han 
var född i Örebro och inkom till Sthlm 1713; efterlämnade änkan Sophia Maria Kåhre och en dotter 
Maria Sophia, 1 YJ år gammal. Den på gravstenen omnämnda Maria Lang var hans första hustru. När 
gravstenen fördes till Lovö kyrka, är icke bekant. - Utredning av fil. lic. ÅKE NrsBETH. 

2 	 ANDERs NoRINDER, f. 1702, pvgd 1731, kh i Lovö 1738, t 1754. - G. 1:o 1738 m. Greta Lisa Ekroth, 
2:o 1741 	m. Christina Nordstedt, 3:o m. Anna Cath. Renander-. 

3 CARL FREDRIC H.mRTSTEDT, f. 1756, pvgd 1782, kh i Lovö 1792, i Munktorp 1801, t 1813. HERDA
MINNETs uppgifter om hans hustru stämma alldeles icke med gravstenens. 

4 HANs CRONBERG var son till räntmästaren Börje Olofsson BuRAEus, f. 1622, t 1673. Denne var 
handlande i Sthlm och en av 1600-talets stora finansmatadorer, hovkassör, assessor i kammarrevisionen 
och kgl räntmästare. Adlades 1654 med namnet Cronberg. - G. 1:o 1653 m. Brita Hansdotter, dp 
1636, t omkr. 1660, 2:o 1663 m. Anna Maria Gyldenklou, t 1705. 



501 LOVÖ KYRKA 

Fig. 489. Begravningsvapen (nr 11) över assessor Carl Lud
vig von Schantz, t 1734. S. 502. Foto 1955. 

Begräbniswappen 1734. Funeral batchment 1734. 

kartusch med inskrift: DEN WÄLBÖRDIGE CARLL GYLDEN- l HOFF BLEFF FÖDD HITT TILL 
WERDEN l (DEN 3) FEBRUARY 1663 OCH l HERRANOM l SOMODHE (?) PÅ MALMÖWIJCK l 
(DEN 19 MARs) 1663. H 110 (utan bärstång). - 3. Över Lorentz Gyldenhoff, f. 1661, 
t 1666, bror till Carl Gyldenhoff. Hjälmtäcke och inskriftsplatta av järnplåt (fig. 483). 
Inskriften utplånad. H 130 (utan bärstång). Dessa vapen visa det adliga ointroducerade 
Gyldenhoffska sköldemärket (jfr vapen nr 7). - 4. Över fältmarskalken Lorens von der 
Linde (fig. 498). Av snidat och målat trä, bärstången borta. Inskrift: HANS KONGL: 
MAYTZ SAMPT SWERIGES l RIJKES HÖGsTBETRODDE MAN RÅDH FELTMARSCHALL. l OCH 
KRIJGS RÅDH DEN HÖGWÄLB: HERRE HERR LORENS VON DER LIJNDEN l FRUHERRE TILL 
LINDEBORGH HERRE TILL MALMOÖWIJK OCH NEUKLOSTER, ÄHR l FÖDDER HIJT TILL 
WERLDEN ANNO CHRYSTH 1610 DEN 9 AUGUSTI VTHI l DEN KONGL: RESIDENS STADE:-l' 
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STOCKHOLM OCH I HERRANOM l AFSOMBNAT DEN 25 JUNIJ l ANNO 1670. H 180. - 5. Över 

överstelöjtnanten Gustaf von der Linde (s. 512). Med liknande utstyrsel som föregående 

(fig. 484). Inskrift: KONGL MAYTS TILL SWERIGE l TRO MAN OCH ÖFWERSTE LEUYT / NANT 

TILL l HÄST DEN HÖGWÄLBORNE HERRE HERR GUSTAF VON l DER LINDH FRIHERRE TILL 

LINDEBORG HERRE l TILL SIÖSÖÖ ÄHR FÖDDER ANNO 1646 DEN 5 DECEMBER l OCH I 

HERRANOM AFSOMBNADE DEN 4 l DECEMBER AO 1676. H 190. - 6. Över gossebarnet 

Carl Baltzar von Campenhausen (s. 512). Upphängt på bärstången till vapnet nr 9 (fig. 

485). Inskrift: AN: 1676 DEN 18 8BRIS: ÄR DEN EDLE OCH j WÄLB: HERR CARL BALTZAR 

VON GAMPEN l HAVSEN I REVAL FÖD OCH DEN 23 JUNI l AO 1677 I STOCKHOLM I HEH 

(RANOM AFSOMNAD.) H 125. - 7. Över landshövdingen Baltasar Gyldenhoff (fig. 486; 
s. 512). Rikt snidat, med liggande putti vid inskriptionskartuschen. Bärstången borta. 

Inskrift på kartuschen numera utplånad. Enligt Klingspor stod där: BALTZAR GYLDEN

HOFF, FBIHERRE TILL MALMÖWIJK, HERRE TILL LINDHOFF, GÖSTAD OCH GÖTHAMÅLA, 

LANDSHÖFDING ÖFVEH WESTMANLAND MED DEN UNDERLYDANDE SÖLFVER- OCH JERN

BERGSLAGEN SAMT ASSESSOR I BERGSCOLLEGIUM, FÖDD I HALLE l SACHSEN 1626 DEN 25 

MARTII, DÖD I STOCKHOLM DEN 4 MARTII 1689. H 200.- 8. Över kaptenen G. J. Storm

crantz. (s. 512). Hjälmtäcke utformat som rik akantus (fig. 487). Inskrift: KONGL MAYTZ 

TROO l TIÄN OCH CAPITEIN AFF GlÖTA GARDET DEN l WÄLBORNE HERRE HERR GÖSTAF JOHAN 

STORMCRANS l FÖDD PÅ KAMBY GÅRD l LIFFLAND AO 1651 D. 3 JUNII l HÄR I STYKHOLM (!) 

I HERRANOM AFSOMNAD l DEN ... JAN (antagl. felskrivning, bortretuscherad!) 21 AUG. 

1693. H 240 (med vapenkrönet.) - 9. Över gossen Knut Törnhjelm (s. 512). Med rikt 

utformat hjälmtäcke (fig. 485). Inskrift: DHEN EDLE OCH l WÄLBÖRDIGE KNUTI-I MÅRTNSON 

TÖRN l HIELM, BLEF FÖDD HIJT TILL WÄHLDEN l STOCKHOLM l D 3 OCTOBR. 1698 OCH I 

HERRANOM AFSOMNAD PÅ MALMÖWIKS GÅHD DEN 13 MAJI 1706. H 135. - 10. Över kam

marherren Eric Utterhielm (s. 498, not 1). Rikt utformat, utan bärstång (fig. 488). 
Hänger i tornkammaren. Inskrift: HENNES HÖGST SAHL: l KONGL: MAYTZ RICHZ ÄNCKIE 

DROTTNINGENEs l HEDEWIG ELEONORAS GAMMER HERRE l WÄLBORNE HER ERIC UTTER

HIELM l ÄHR FÖDD D: 14 SEPTEMB: 1662 OCH AFFLEDH I HER- l RANOM D: 25 JUNY 1717. 

(Jfr även hans gravsten, nr 18.) H 215. - 11. Över assessorn C. L. von Schantz (s. 512).1 
l koret, utan bärstång (fig. 489). Inskrift: CARL LUDVIG V SCHANTZ ASSESSOR l l KONGL Y 

MAY. ANTIQUITETS ARCHIVO l FÖDDER ANNO 1681. DEN 25 MAY. l AFSOMNADE ANNO 

l 734: DEN 25 MARS. H. 220. 
Begravningsstandar, s. k. värdighetsfana, tvåsidig, med rika i relief arbetade 

applikationsbroderier huvudsakligen i guld och silver. Det med friherrlig krona krönta 

von der Lindeska vapnet omgivet av hjälmtäcke och hjälmprydnad (fig. 490). Där 

bakom två korsade fältherrestavar. Vapnet omgives av stora palmblad omknutna med 

en rosett med fladdrande band. Över detta ett långt språkband, varpå läses initialerna 

1 CARL LuDviG voN ScHANTZ, f. 1681, t 1734. Ämbetsman, genealog. Blev ritare i antikvitetsarkivet 
1703 och assessor där 1719. Mest arbetade han med genealogier för Riddarhusets räkning. S:s bästa 
arbete är hans handmatrikel över de introducerade ätterna. 
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Fig. 490. Begravningsstandar för fältmarskalken Lorens von der Linde, 1671. Foto SHM 1937. 


Begräbnisfahne, 1671. Puneral banner, 1671. 


Fig. 491. Krigiska emblem, detalj av broderi på baksidan av standaret fig. 490. Foto SHM 1937. 

Kriegsembleme, Ausschnitt aus Stickerei 
Riickenseite der Palme Abb. 490. 

auf der War emblems, detail of embroidery on the back of 
banner in Fig. 490. 

9. Sveriges kyrkor. Uppland VI. 
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Fig. 492. Klot av slipad gråsten, möjligen ett 
s. k. stenbröd. S. 506. Foto 1956. 

Kugel aus geschliffenem Ball of polished gray stone, 
Feldstein, möglicherweise possibly a so-called stone 
ein sogenanntes Steinbrot. b read. 

L V D L F T L B. På andra sidan saknas fältherrestavarna och initialerna äro 
G V D L F T L B. Utmed standarets tre yttersidor en tät akantusranka vari insprängts 
olika krigiska emblem (fig. 491). Det hela (troligen på 1920-talet) applicerat på ny vit 
atlas. - standaret har uppenbarligen förfärdigats för fältmarskalk Lorens Von Der Linde, 
Friherre Till LindeBorg (t 1670, gravsatt i Lovö 1671, s. 512). De andra initialerna syfta 
på Gustaf Von Der Linde (s. 512), dödligt sårad i slaget vid Lund 1676. standaret har 
alltså ändrats, d. v. s. den första initialen har utbytts och fältmarskalksstavarna av
lägsnats för att användas vid brorsonens begravning. H 85, B 101. Numera i SHM. 
Det beskrivna standaret upptages 1713 (INv.) som >>Ett Borderat Hufwud Baner effter 
Kongl. Rådet och Fält Marskalken Sahl. Lorentz von der Linde>>. 

F a n s t å n g tillhörande Lorens von der Lindes ovan beskrivna begravningsfana. N ed re 
delen avsågad. I spetsen knopp och hylsa av förgylld mässing. På stången svarta färg
spår. L 386, övre delen (till fanan) 103. 

Begravningsfana för Baltasar Gyldenhoff, se antependiet nr 3 från år 1744, s. 478. 
K i s t p l å t av tenn. Har enl. inskriften på plåten tillhört friherrinnan Agrres Margareta 

Gyldenhoffs kista (s. 512). Hon avled i Dorpat 1703, stoftet överfördes 1704 till Sverige. 
Plåten skall enl. INV. 1829 vara hittad i en sandås på Malmviks ägor. Förvaras numera 
inramad i sakristian. H 38. 

Spade av koppar med svart svarvat skaft, skänkt 1721 (rNv.) av trädgårdsmästaren 
på Drottningholm Michael Wassenberg (s. 487, not 1). 

nöcKER Kyrkan äger ett ganska rikt bestånd av gamla böcker, bland vilka särskilt må 
nämnas: l. >>Colloqvia oder Tischreden Doctor Martin Luthers.>> Tryckt i Frankfurt am 
Main 1571. Läderpärmar med pressade ornament samt Luthers och Melanchtons por
trätt. - 2. >>Itinerarium sacrae scripturae Thet är den Leesebook öffuer then helighe 
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Fig. 493. storklockan från medeltiden, tro!. 1400- Fig. 494. Gjutaremärke på klockan fig. 493. l: 3, 
talet. l : 20, uppm. L. M. Holmbäck 1950. S. 506. R. Boström 1955. 

Mittelalterliche Glocke, Great bell, mediaeval, Giesserzeichen auf der Caster's mark on bellin 

wahrscheinlich aus dem probably 15th cent. Glocl<e Abb. 493. Fig. 493. 


15. Jht. 

Schrifft.» Tryckt 1595 i Stockholm. I originalband av brunt läder med pressade orna
ment och två mässingsbeslag. Inköpt 1595 (rNv.). - 3. Kyrkohandbok 1614. Titel och 
blad 7 saknas. I läderband med pressade ornament. - 4. Handbok, tryckt 1671 hos 
Ignatius Meurer i Stockholm. - 5. Karl XI:s kyrkoordning 1686, tryckt 1687 i Stock
holm, skänkt till kyrkan av Karl XI. - 6. Handbok, tryckt i Stockholm 1693. På 
pärmen Karl XI:s monogram. - 7. >>Confessio Fidei>>, tryckt 1693. På pärmen Karl 
XI:s monogram, skänkt av denne. - 8. Drottning Kristinas bibel 1655, skänkt av 
landshövding Gyldenhoff (s. 512). - 9. Karl XII:s bibel 1703 i läderband. - 10. Pering
skiölds Bibliskt släktregister. - 11. Pärm med krigshistoriska tryck, ingick i ett fynd 
som gjordes 1935 bakom den ovala predikstolstavlan (s. 488). Skänkt 1728 av träd
gårdsmästaren Wassenberg (s. 487, not 1). Pärmen är köpt av Johannes Löfflingh 1658 
i Örebro, men trycken äro från 1700-1704. - Dessutom flera böcker, nyårslyckönsk
ningar och gravyrer från 1700-talet. 

INv. 1596 upptager bl. a. följande böcker: >>Biblia Suensk l st. l Nyie Testamentet 
förste prent l st. l Confessio fides l st. l Kyrkoordningen l st. l Psalterium på Latin 
l st. l Missale l st. l Liber Cantus l st. l Kyrie l st. l Psalmbook l l Evangelij book l l 
Handbook på Suensko l l Itinerarium på Suenska 1». Endast den sistnämnda boken 
finns numera kvar i kyrkan. 

Gåvobrev, textat med guld och svart på pergament, 18 augusti 1884, varigenom mvERsE 

konung Oskar II till Lovö församling med full äganderätt förärar en ny kyrkorgel ' 
(s. 470). Kungl. sigill i silverdosa vidhängel gåvobrevet. I förgylld ram, krönt med kunglig 
krona. 65 x 52. 

9* Sveriges kyrkor. Uppland VI. 
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Fig. 495. S. Mikael och draken, ornament på lill
klockan, gjuten 1665 av Johan Meyer i Stockholm. 
Efter gipsavgjutning av L. M. Holmbäck 1950. 

St. Michael und der Dra St. Michael and the drag
ellen, Orna1nent an der on. Ornatnent on the 
l<leinen Glocke, 1665 von small bel!, east by Johan 
J ohan Meyer zu Stock :Meyer of Stockhohn in 
hohn gegossen. Gipsab 1665. Plaster east. 

guss. 

Limpformat klot av slipad gråsten (fig. 492). Enl. Berit Wallenberg ett s. k. stenbröd, 
en nattvardssymbol från kyrkans äldsta tid. Förvaras på altaret. H 15, L 27. 

Fotpall med utsågat framstycke av trä. Täckt med ljusbrunt skinn, träpartierna 
marmorerade. 1700-talet. Förvaras nu i sakristian, har ursprungligen tillhört altar
anordningen(?). H 30, L 133. - S t o l a r, 4 st., med vridna och svarvade ben, beklädda 
med svart skinn. Köpta 1728/29 (HÄK.). - Förvaringskista av ek, järnbeslagen. 
Antagligen den som köptes 1597 (rNv.) av Nils Nilsson i Holsta, järnbeslogs 1803 av 
smeden Lind och lagades efter ett inbrott 1837. H 80, B 98, L 146. 

KLOCKOR Klockorna hänga i stapeln:- l. storklockan är medeltida, troligen gjuten på 1400
talct (fig. 493). Den har runt halsen en inskrift med välformade minuskler, som lyder: 
ave + rnaria + gracia + plena + dominus + tecum + benedicta + tu + help + rnaria 
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Fig. 496. Pelikanen med sina ungar, omgiven av fruktguirlander. Ornamentfris på lillklockan (jfr fig. 
495). Efter gipsavgjutning av L. M. Holmbäck 1950. 

Pelikan n1it seinen Jungen, von Fruelitgirlanden Ornamental frieze on the small bel! (Cf. fig. 495). 
umgeben. Ornamentborte an der kleinen Gloeke (Vgl. Plaster east. 

Abb. 495). Gipsabguss. 

( = Hell Maria, full av nåd! Herren är med dig. Välsignad vare du. Hjälp Maria!). På 
livet ett gjutaremärke (fig. 494) och ett kors. Inskriften omramas av två rundstavspar; 
runt klockans nedre del tre rundstavar. D 103, H med krona 112, utan krona 81. 
2. Lillklockan har runt halsen följande inskrift: GLORIA IN EXELSIS DEO ET IN TERRA 
PAX ANNO 1665 (= Ära vare Gud i höjden och frid på jorden år 1665). På slagringen: 
LAVDATE DOMINVM IN CYMBALIS IN CYMBALIS BENE SONANTIBVS PSAL CL HOLMIAE ME 
FVNDEBAT JOHAN MEYER (= Loven Herren med välklingande cymbaler, Psalm 150, 
Mig göt Johan Meyer1 i Stockholm). Runt halsen är klockan ornerad med en fris, bl. a. 
innehållande en pelikan, samt ett barockornament (fig. 496). På kroppen finnes i alla 
fyra väderstrecken en stor relief av Mikael och draken (fig. 495). Runt slagringen ett 
barockornament. D 81, H med krona ca 77, utan krona 59. 

En handklocka upptages 1596 (INv.). Numera försvunnen. 

SAMMANFATTNING 

I. En träkyrka fanns möjligen först på nuvarande kyrkas plats. Dock saknas varje spår därav. 

II. Gråstenskyrka (fig. 497, A) bestående av torn i V, långhus med trätak av obekant utseende samt 
i Ö ett kor om vars plan uppgifter saknas. Måhända var koret smalare än långhuset och absidförsett, 
eller också anslöt sig en absid direkt till långhuset såsom i Eds kyrka i Sollentuna härad. Kyrkan var i 
så fall en s. k. absidsaL Det urspr. långhusets Ö gräns markeras i nuvarande långhusets mitt av mur
avsatser vid g å planen fig. 420. Långhuset hade små fönsteröppningar i S och N vid a å fig. 420 (se 
även fig. 425- 427, 431) och en portal på S siclan vid f. Tornets bottenvåning var täckt av bjälktak och 
hade en smal dörröppning till långhuset. Det breda tornet har motsvarigheter i södra Skanclinavien 
och i Södermanland (Botkyrka). I torngrunden lågo runstenar, vilka ej kunna dateras före 1100-talet. 
Kyrkan möjligen byggd uneler 1170-talet. 

Inv.: Gravsten med inristat stavkors (fig. 4 77), dopfuntsfot (fig. 446). 

JoHAN MEYER, Kungl. styckgjutare i Sthlm, mästare ca 1655, t 1679, son till Gerdt Meyer. l 
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III. Långhuset förlänges åt Ö och bildar en salkyrka (fig. 497, B). Tunn
valv av trä eller öppen takstol. Nya fönsteröppningar åt S vid b, c, d, e å fig. 
420 (jfr fig. 431- 435). Samtidigt uppföres i N en sakristia, täckt med tunn
valv av tegel. Till dess vind leder från långhuset en liten högt sittande dörr
öppning. Sannolikt användes sakristians vind som förvaringsrum. - 1200

'~

talets slutskede. 


Möjligen uppfördes samtidigt ett vapenhus av trä i S. 

Inv.: Slät dopfuntscuppa med mellanstycke (fig. 446). 


'~ 
IV. Kyrkan välves. Av dessa tegelvalv återstår nu endast valvet i torn

kammaren (fig. 424). Mellan tornkammare och långhus upptages en bred 
båge för att utöka kyrkorummet. Tornet påmuras med tegel och förses med 
blinderingar (fig. 423). sakristians gavelröste av tegel med blinderingar 
uppföres (fig. 419). Vapenhus av sten i S (fig. 418), täckt med tegelkryss
valv. - 1400-talets förra hälft eller mitt (fig. 497, C). 

Inv.: Apostlabild, träskulptur från 14..50-talet (fig. 437- 438), storklocka 
med gjutarmärke, 1400-tal fig. 493, 494). Fig. 497. Kyrkans till 

växt, 1 : 1 000. A. Tuulse V. Stor 	reparation under 1600-talets förra hälft: det medeltida tegel
1956. 

valvet i kyrkorummet ersättes av plant trätak; väggarna förses 1629 medBauliche 	Entwicklung der 
Kirche. kalkmålningar (fig. 431- 435). 

Growth of the church. 
VI. Omkr. 1670: ett gravkor ( = det nuvarande högkoret) uppföres för 

fältmarskalken Lorens von der Linde (fig. 410, 416, 422) möjligen efter rit 
ningar av Nieodemus Tessin d. ä. (fig. 417). I anslutning till gravkorets till 

1wmst moderniseras kyrkorummet under 1670-talet: i Ö delen bygges ett tunnvalv av gipsat trä, i V 
delen ett tegelvalv; nya fönsteröppningar åt S (på de nuvarandes plats). 

Inv.: Tyska skulpturer av bärnsten och elfenben (fig. 439-443), begravningsvapen (fig. 481-487, 
498), textilier (fig. 457, 459, 465- 466, 491), lillklockan (1665) av Johan Meyer (fig. 495-496). 

VII. Under 1700-talet olika reparationer, av vilka följande åtgärder särskilt kunna nämnas: grav
koret-högkoret repareras under 1700-talets början flera gånger, varvid bl. a. dess tegelvalv ersättes 
med plant trätak; 1727- 28 uppföres nuvarande tornspira (fig. 416) på bekostnad av drottning Ulrika 
Eleonora d. y.; 1785 repareras trätunnvalvet i kyrkorummets Ö del, tegelvalvet i V delen ersättes med 
ett liknande trätunnvalv. 

1798 stor allmän reparation under slottsbyggmästaren Edbergs ledning: vapenhuset i S slopas, S 
ingången igenmuras, ny ingång i V upptages. 

Inv.: ny predikstol (fig. 445), antagligen från Burchardt Prechts verkstad, skänkt 1718 av drottning 
Ulrika Eleonora d. y., som 1740 skänkte en dopskål av Gustaf Stafhell (fig. 448); begravningsvapen 
(fig. 488- 489), textilier (fig. 458, 461-463), oljemålningar (fig. 468- 469), porträtt (fig. 471-474) m. m. 

VIII. Restaureringar under 1800- och 1900-talen: - 1. År 1884 hård restaurering efter förslag av ark. 
Agi Lindegren (nytt golv, öppna bänkar).- 2. År 1935 utfördes en pietetsfull restaurering under led
ning av ark. E. Fant med A. Nilson som konservator och Berit Wallenberg som kontrollant. Kyrkan 
fick därvid sitt nuvarande utseende med återinförande av sluten bänkinredning och med tillvaratagande 
och konservering av äldre inventarier och inredning. El. värmeledning. 

Inv.: altartavla av C. Fiagemann 1866 (fig. 436). 



509 LOVÖ KYRKA 

ZUSAMMENFASSUNG 


I. An der Stelle der jetzigen Kirche befand sich möglicherweise eine Holzkirche, von der jedoch alle 
Spuren fehlen. 

II. Feldsteinkirche (Abb. 497 A) mit vV Turm, Langhans mit Holzdecke unbekannten Aussehens 
sowie einem Chor im O, uber dessen Gestalt keine Anhaltspunkte vorliegen. Es kann sein, dass der 
Chor schmaler als das Langhans war und eine Apsis hatte oder auch, dass sich die Apsis direkt an das 
Langhans anschioss wie bei der Kirche von Ed, Kreis Sollentuna. Die Kirche wäre in einem solchen 
Fall als sog. Apsissaal anzusprechen. Die O Grenze des alten Langhanses wird in der Mitte des jetzigen 
Langhanses durch Mauerabsätze bei g Abb. 420 markiert. Das urspr. Langhans hatte kleine Fenster
öffnungen im S und N bei a Abb. 420 und ein Portal bei f auf der S Seite. Das Erdgeschoss des Turms 
war von einer Balkendeeke uberdeckt und hatte eine schmale Turöffnung zum Langhans hin. Der 
breite Turm hat seine Vorbilder im sudlichen Skandinavien und in Södermanland (Botkyrka). Im Turm
fundament lagen Runensteine die nicht vor dem 12. Jahrhundert datiert werden können. Der Kirchbau 
wurde möglicherweise in den 1170er J ahren errichtet. 

Ausstattung: Grabstein mit eingeritztem Stabkreuz (Abb. 477), Taufsteinsfuss (Abb. 446). 

III. Die Kirchc wird nach O als Saalkirche erweitert (Abb. 497 B). Tonnengewölbe aus Holz oder 
offener Dachstuhl. Neue Fensteröffnungen nach S bei b, c, d, e Abb. 420, vgl. Abb. 431-345. Gleich
zeitig wurde die Sakristei im N aufgefuhrt, gedeckt von einem Tonnengewölbc aus Backstein. Zum 
Dachboden der Sakristei der wahrscheinlich als Verwahrungsraum benutzt wurde, fuhrte eine hoch
sitzende Turöffnung vom Langhaus. Ende des 13. Jhts. 

Vielleicht wurde gleichzeitig ein \Vaffenhaus (Vorhalle) aus Holz im S crrichtet. 

Ausstattung: Schale urd Mittelstuck des Taufsteines (Abb. 446) . 


IV. Die Kirche wird gewölbt. Von dieser Wölbung in Backstein steht nur noch dasjenige in der Turm
kammer (Abb. 424). Zwischen der Turmkammer und dem Langhans wird ein breiter Bogen gezogen, 
um den Kirchenraum zu erweitern. Der Turm wird mit Backstein erhöht und mit Bienden versehen 
(Abb. 423). Der Sakristeigiebel mit Backsteinblenden (Abb. 419) sowie das steinerne Waffenhaus im 
S (Abb. 418) mit einem Kreuzgewölbe aus Backstein werden aufgefiihrt. Erste Hälfte oder Mitte des 
15. Jhts. (Abb. 497, C). 

Ausstattung: Apostel, Holzplastik ans den 1460er Jahren (Abb. 437-438), Hauptglocke (Abb. 493
494) mit Giessermarke, 15. Jht. 

V. Grosse Instandsetzung in der ersten Hälfte des 17. Jhts.: das mittelalterliche Backsteingewölbe 
im Kirchenraum wird durch eine flache Holseleeke ersetzt, die Wände wcrden 1629 mit Kalkmalereien 
geschmiickt (Abb. 431- 435). 

VI. Um 1670: Ein Grabchor ( = der jetzige Hochkor) wird fiir den Feldmarschall Lorenz von der 
Linde errichtet (Abb. 410, 416, 422), möglicherweise nach Rissen von dem Architekten Nieodemus 
Tessin d. Ä. (Abb. 417). Im Anschluss an die Entstehung des Grabchors wird der Kirchenraum während 
der 1670er Jahre erneuert: im ö. Teil zieht man eiu Tonnengewölbe aus verputztem Holz ein, im W Teil 
ein Backsteingewölbe; neue Fenster nach Siiden. 

Ausstattung: Kleinskulpturen aus Bernstein und Elfenbein (Abb. 439-443), deutsche Arbeiten des 
17. Jhts., Totenwappen (Abb. 481- 487, 498), Textilien (Abb. 457, 459, 465- 466, 491), Gloeke von 
Johan Meyer (Abb. 495-496) aus 1665. 

VII. Im 18. Jht. verschicelene Reparaturen, unter denen folgende Massnahmen nennenswert sind: 
Der als Grabchor erbaute Hochchor wird zu Beginn des 18. Jhts. mehrere Male uberholt, wobei u. a. 



510 FÄRENTUNA HÄHAD 

das Dacksteingewölbe mit einer flachcn I-Iolzdeckc ersetzt wird. 1727- 28 wird die jetzige Turmspitze 
(Abb. 416) au[ Kosten der Kö nigin Ulrika E leonora d. J. enichtet (das königlicile Lustschloss Drott 
ningholm befindet sich nicht wcit von der Kirche Lovö), 1785 reparierl man die I-Iolztonnc im Kirchen
raum und das Dackstcingewölbe in dessen \V Teil wird durch cin ä hnliches Holztonnengewölbe wie im 
O ersetzt. - 1798 erfolgt ein c grosse allgemeine R eparation unter Leitung des Schlossbaumeisters 
Eclberg: Das \ Vaffenhaus im S wird bescitigt, der S Eingang zugemauert und ein neuer Einga ng im W 
geö ffnet. 

Ausstattun g: Kanzel (Abb. 445), 1718 von Königin Ulrika Eleonora d. J. geschenkt, vermutlieb ans 
Burcharclt Prechts Werkstatt. Totenwappen (Abb. 488, 489), T ex tiUcn (Abb. 458, 461- 463), Ölgemälcle 
(Abb. 468- 469), Porträts (Abb. 471-474) usw. 

VIII. Restaurierungen im 19. une\ 20. Jht.: - l. Durchgreifende Restaurierung nach Vorschlägen 
von Architekt Agi Linelegren (neuer Fussboclen, offenes Gcstiihl). - 2. Massvollcre Rcstaurierung 
unter Leitung von Architckt E . Fant mit A. Nilson als Konservator, bci der die Kirche ihr jetziges 
Aussehen crhielt mit Wiedereinfiihrung der geschlossencn Bankreihen une\ mit Sichcrstellung und 
Konservierung älterer A u sstattungsst iicke . 

SUMMARY 

I. Possibly a timber church originally stoocl on the site. But therc is no trace of it now. 

II. Grey stone church (fig. 497 A) consisting of a W. tower, a nave with timber ceiling of unknown 
appearance, and an E. chancel, plan unknown. Perhaps the chancel was narrower than the nave and 
hacl an apse, or an apse was directly linked with the nave as at Ecl's church in the Sollentuna district. 
The E . limits of the original nave are indicated by recesses at g in fig. 420. The nave hacl small window 
openings to S. and N. at a in fig . 420 (cf. figs . 425, 427, 431) and a S doorway at f. The ground floor of 
the tower had a beamecl timber ceilin g, and a narrow cloorway leading to the nave. Thi s broad tower 
has prototypes in southern Seandinavia and in Södermanland (Botkyrka). In the founclations of the 
tower, runic stones hacl been usecl, which cannot be clatec\ earlier than the 12th cent. The ehurch was 
probably built during the 1170's. 

Inventory: Gravestone with incisecl cross (fig. 4 77); foot of fon t (fig. 446). 

III. Church widened to E. (fig. 497 B). Timber barrel vaulting oropen roof-truss. New winclow openings 
to S at b, c, d, e in fig. 420 (cf. figs431 - 435). When church was wielen ed, vestry was built to N. and provieled 
with brick barre! vaulting. A narrow door opening in nave leads to vestry attic which was probably 
usecl as a store. Ene\ of 13th cent. 

A timber porch to S. was probably erectecl at the same time. 

Inventory: bowl and central portion of font (fig. 446). 


IV. Church vaulted with brick, the only remaining portion being that above the tower chamber 
(fig. 424). Between the tower chamber and the nave, a w icle arch was installecl to increa se the genera l 
amount of space. Tower heightenecl and provieled with dcconttive brickwork (fig. 423). Brick vestry 
gable built, with clecorative brickwork (fig. 419). Stone porch to S. (fig. 418) provieled with brick cross
vaulting.-First half or micldle of 15th cent (fig. 497, C). 

Inventory: cm·vecl wooclen figure of apostle, ciating from 1460's (figs 437- 438), great hell (figs. 493 
- 494), 15th cent. 

V. Extensive repairs cluring first half of 17th cent.; the mecliaeval brick vaulting of the body of the 
church replacecl by flat timber ceiling; the walls clecorated with murals 1629 (figs. 431- 435) . 
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VI. Circa 1670: a burial chapel ( = the present chancel) was erected for Field Marshal Lorens von 
der Linde (figs. 410, 416, 422), possibly from designs by the architect Nieodemus Tessin the EJder (fig. 
417). In connection with the erection of this burial chapel, the body of the church was modernized 
in the 1670's; a vaulted ceiling of plastered timber was ereeted in the E. section, whilst the W. section 
was provided with brick vaulling; new window openings were installed to S. 

lnventory: small earvings of amber and ivory (figs. 439- 443), German origin, funeral batchments 
(figs. 481-487, 498), textiles (figs. 457, 459, 465-466, 491), small bel! (1665) by Johan Mey er 
(figs. 495-496). 

VII. Repairs during 18th cent., the chief measures being as follows: burial chapel-chancel rcpaii·ed 
many times in early 18t h cent., the brick vaulting being replaced by a flat timber ceiling. 1727- 28, 
present spire built (fig. 416) at the expense of Queen Ulrik a E lconora the Younger (the royalcastle of 
Drottningholm is situated in the parish of Lovö); 1785, repairs to timber barrel-vaulting in E . section 
of church, and the brick vaulting in vV. section replaced by timber ban·cl vaulting likethat to E. 1798, 
extensive general repairs under direction of palace master-builder Edberg; S. porch removed, S. entrance 
walled-up, new entrance to \V. 

Inventory: pulpit (fig. 445) presented 1718 by Queen Ulrika Eleonora the Younger, and presumably 
made in Burchardt Precht's workshop. Funeral batchments (figs. 488- 489), textiles (figs. 458, 461- 463), 
oil paintings (figs. 468- 469), portraits (figs. 471-474) etc. 

VIII. 19th and 20th century restorations: - 1. 1884, drastic restorations in Iine with proposals by 
architcct Agi Lindegren (new floor, open pews).-2. 1935, sympathetic restorations directed by architect 
E. Fant, aided by conservator A. Nilson . The church then acquired its present appearance: with the 
re-introduction of closed pews and the retention and preservation of the older contents and fixtures. 

Fig. 498. Begravningsvapen (nr 4) över fältmarskalken 
von der Linde, t 1670. S. 501. Foto 1955. 

Bcgräbniswappen 1670. Funeral hatchment, 1670. 



Ätten von der Linde 

Släkttavlan upptager de ätternedlemmar och ingifta, som omnämnas i Lovö kyrkas beskrivning 


ERIK LARSSON, adlad von der LINDE, F. i Holland, borgare o. handelsman i Sthlm 1602, 
adlad 1631, kammarråd, t 1636. Ägde Ma/muik. G. 1606 m. VENDLA LOHRMAN, t 1657. 

GERTRUD, f. 1608, LORENS, f. 1610, JAKOB, f. 1612, 
G. 1626 m. HERMAN KAM:PHUSEN t 1670 (enl. begravn.vapen). Gene t 1668. Assessor i Svea hovrätt 
(CAi\IPHA USEN), inflyttade från ralmajor 1647, riksråd 1651, fri 1640, friherre 1651. G. 1637 m. 
Lubeck t. Sthlm o. erhöll1622 bur- herre s.å, fältmarskalk 1665. Ogift. CARIN GYLLENHORN. 

skap därst., t före 1656. Ägde (sedan 1655) Malmuik. 

JoHAN HERMAN CAMPENHAUSEN, 
adl. von CAMPENHAUSEN, 

f. 1641, -j- 1705. Överste, konduktör 
f. Fortifikationen i Riga 1666 och 
Neumiinde 1670, kapten o. ingen
j ör vid fästningsbyggnaden i Reva! 
1674, adlad 1675.- G. m. AGNES 
MARGARETA GYLDENHOFF, f. 1653, 

i" 1703. 

CARL BALTZAR, f. 1676, t 1677. 

GERTRUD, t 1701. 
G. 1657 m. generalmajoren JoHAN 
von VIETINGHOFF i hans 3:e gifte, 

f. 1589, t 1685. 

ANNA KRISTINA, t 1742. 
G. 1:o 1679 m. kapten GusTAF 
JOHAN STORMCRANTZ, f. 1651, 

t 1693. 

1. AGNES, f. 1653, 
t 1703. G. 1675 m. JoHAN HERMAN 
von CAMPENHAUSEN (se denne). 

CHRISTINA, f. 1645, GusTAF, f. 1646, 
t 1697. G. 1669 m. BALTASAR GYI~ t 1676. Överstelöjtnant, 
DENHOFF (före actlandet 1662 friherre. Ogift. 
THILE), friherre, landshövding 
m. m. i hans 2:a gifte (g. 1:o 1651 
m. VENDELA VALENTINSDOTTER, 
f. 1633, t 1668), f. 1626 i Halle, 
t 1689. Ägde sedan 1670 Malmvik. 

1. LoRENs, 1. CARL, 2. CHRISTINA, f. 1674, 
f. 1661, f. o. t t 1733, G. 1694 m. MÅRTEN TÖRN
t 1666. 1663. HJELM:, f. 1663, t 1723. Hovjun

kare hos riksänkedrottning Hedvig 
Eleonora, hauptman över Drott
ninghalms och Svartsjö län 1700. 
Innehade Malmvik genom sitt 

gifte. 

HEDVIG ELEONORA, f. 1695, KNUT, f. 1698, 
t 1719. G. 1715 m. CARL LuDviG j· 1706. 
von SCHANTZ (f. 1681, t 1734, 
assessor i Antikvitetsarkivet 1719) 
i hans 1:a gifte. (G. 2:o 1720 m. 
MARIA AURORA de BRENNER, f. 
1691, t 1772, dotter av assessorn i 
Antikvitetskollegiet Elias Brenner 

till Malmuik, t 1717) 



(Forts. från omslagets 2:a sida) 

DALARNE. (6) Band I, h. 1. Leksands och Gagnets tingslag. Pris 4: 50. 
(9) Band I, h. 2. Falu domsagas norra tingslag. Pris 12 kr. 

(37) Band I, h. 3. Falu domsagas södra tingslag. Med register till Bd l. Pris 16 kr. 
(52} Band II, h. 1. Falun. Pris 12: 50. 

ÖSTERGÖTLAND. (13) Band l, h. 1. Rankekinds härad. 1. (Asl<eby, Svinstad). Pris 14 kr. 
(14) Band I, h. 2. Rankekinds härad. 2. (Vardsberg, Örtomta). Pris 13 kr. 
(43) Band II. Vreta klusters kyrka. Med register till Bd II. Pris 15 kr. 

VÄRMLAND. (18) Band I, h. 1. Grums härad, norra delen. Pris 9:50. 
(19) Band I, h. 2. Grums härad, södra delen. Pris 6: 50. 

BLEKINGE. (22) Band I, h. 1. Ostra härad. Pris 13 kr. 
(36) Band I, h. 2. Medelsta härad. Med register till Bd l. Pris 14 kr. 
(51) Band II. Rräkne och Lislers häraden. Med register till Bd II. Pris 13 kr. 
(59) Band III, h. l. Fredrikskyrkan i Karlskrona. Pris 5 kr. 
(65) Band III, h. 2. Trefaldighetskyrkan eller Tyska kyrkan i Karlskrona. Pris 8 kr. 

MEDELPAD. (30) H. 1. Njurunda och Sicöns tingslag samt Sundsrmll.~ stad. Pris lO kr. 
(47) H. 2. Indals, Ljustorps och Västra Domsagans tingslag. Med register. Pris 16 kr. 

DALSLAND. (34) Band l, h. 1. Sundals härad. Pris 10 kr. 

SKÅNE. (38) Band I, h. 1. Kävlinge kyrkor i Harjagers härad. Pris 2: 50. 

GÄSTRIKLAND. (39) H. 1. Gä11le stads kyrkor. Pris 10 kr. 
(44) H. 2. Landskyrkorna. Med register. Pris 17 kr. 

NÄRKE. (46) Band I, h. 1. Orel>ru stads kyrkor. Pris 12 kr. 
(63) Band l, h. 2. Orebro härad. Pris 20 kr. 

SMÅLAND. (48) Band l. Jönköpings och Buskvarna kyrkor. Med register till Bd l. Pris 8 kr. 

BOHUSLÄN. (57) Band l, h. 1. Västra Hisings härad. Pris 8 kr. 
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