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(62} Band l, h. 3. VärmdlJ skeppslag. Pris 16: 50. 
(64) Band l, h. 4. Akers skeppslag. Med register till Bd I. Pris 17: 50. 

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


Register till band II. Pris 32 kr. 

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

(1) Band IV, h. 1. Erlinghundra härad. Pris 4: 50. 
(11) Band IV, h. 2. Seminghundra härad. Med register till Bd IV. Pris 17 kr. 
(71) Band V, h. 1. Vallentuna härad, östra delen. Pris 15 kr. 
(72) Band V, h. 2. Vallentuna härad, västra delen. Pris 15 kr. 
(78) B and V, h. 3. Sjuhundra härad, sydvästra delen. Pris 18 kr. 
(80) Band V, h. 4. Sjuhundra härad, nordöstra delen. Pris 18: 50. 
(73) Band VI, h. 1. Pärenluna härad, västra delen. Pris 26 kr. 
(77) Band VI, h. 2. Pärenluna härad, mellersta delen. Pris 20 kr. 
(79) Band VI, h. 3. Pärenluna härad, östra delen. Pris 17 kr. 
(81) Band VI, h. 4. Sollentuna härad, södra delen (under tryckning). 
(82) Band VI. h. 5. Sollentuna härad, norra delen. Med register till Bd VI (under tryckning). 
(76) Band VI, I. h. 1. Bro härad. Pris 26 kr 

GOTLAND. (3) Band l, h. 1. Lummelunda ting (utom Tingstäde). Pris 4 kr. 
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(35) Band I, h. 5. Dede ting. Med register till Bd I. Pris 10 kr. 
(42) Band II. Rute setting. Med register till Bd II. Pris 16 kr. 
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(68) Band IV, h. 3. Hal/a ting, södra delen. Pris 20 kr. 

VÅSTERGÖTLAND. (2) Band I, h . 1. Kdllands härad, norra delen. Pris 5: 40. 
(4) Band I, h. 2. Kdllands härad, sydöstra delen. Pris 4: 50. 

(15) Band l, h . 3. Kdllands härad, sydvästra delen. I. Pris 10 kr. 
(16) Band l, h. 4. Kdllands härad, sydvästra delen. II. Med register Ull Bd I. 

Pris 10 kr. 
STOCKHOLM. (17) Band l, h. 1. Storkyrkan. 1. Församlingshistoria. Pris 11 kr. 

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

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

Med register till Bd Il. Pris 38 kr. 
(5) Band III, h. 1. Kungsholms kyrka. Pris 4: 50. 

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

Bd IV. Pris 10 kr. 
(20) Band V, h. 1. Adolf Fredriks kyrka. Pris 12: 50. 
(55) Band V, h. 2. Gustav Vasa kyrka. Pris 5:50. 
(60) Band V, h. 3. 	Matteus kyrka. Pris 4 kr. 
(23) Band VI, h. 1. Klara kyrka. 1. Församlingshistoria. Pris 12 kr. 
(27) Band VI, h. 2. Klara kyrka. 2. Konsthistoria. Med reg. till Bd VI. Pris 12 kr. 
(41) Band VII, h. 1. Maria Magdalena kyrka. Pris 12 kr. 
(56) Band VII, h. 2. Katarina kyrka. Pris 16 kr. 
(49) Band VIII, h . 1. Bromma kyrka och Västerledskyrkan. Pris 6 kr. 
(83) Band VIII, h. 2. Spdnga och Hässelby kyrkor (under tryckning). 
(53) 	Band IX, h. 1. Skeppsholmskyrkan. Pris 10 kr. 
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FÖRORD 

I närmast föregående häfte av Uppland bd V äro kyrkorna i Sjuhundra härads 
sydvästra del, Rimbo och Rö, publicerade (1956). Om förarbetena till beskrivningarna 
av häradets samtliga kyrkor lämnas upplysning i nämnda häfte. Undersökningarna 
av Fasterna och Skederids kyrkor hava företagits huvudsakligen under åren 1954- 56. 

Råd och upplysningar rörande kyrkliga föremål ha som vanligt välvilligt lämnats. 
av tjänstemännen vid statens Historiska Museum, särskilt av fil. dr AGNES GEIJER,. 
fil. lic. fru ANNE-MARIE FRANZEN, docent MoNICA RYDBECK och fil. drARON ANDERs
SON. Professor BENGT HILDEBRAND och PERSONHISTORISKA INSTITUTET ha granskat 
personhistoriska uppgifter. Civilingenjör ALBERT LöFGREN har lämnat upplysningar 
om tennföremål och fil. dr B. WEsTER om orgelbyggare. God hjälp har också lämnats 
av fil. dr SIGURD WALLIN, fil. lic. RuNE NoRBERG samt - beträffande tydningen av 
latinska inskrifter - av förste bibliotekarien INGRID 0DELSTIERNA, Uppsala. 

Till samtliga dessa värdefulla hjälpare i arbetet bringa författare och utgivarna sitt. 
uppriktiga tack. 

Särskilt önska vi tacka fil. dr H. GILLINGSTAM, vilken såsom utmärkt kännare av 
Fasterna sockens historia därom lämnat värdefulla upplysningar och genomläst kor
rekturet. 

Kyrkoherdarna H. LuNDVIK och E. SJöDEN samt kyrkavaktmästare HJ. ERIKssoN 
i Skederid hava på många sätt med råd och dåd samt under stor gästfrihet lämnat 
författaren hjälp under arbetet i kyrkorna. Till dem önska vi framföra ett varmt tack 
liksom även till kapten BERTRAM ScHMITERLÖW, som välvilligt underlättat undersök
ningen av de på Mörby gård förvarade begravningsvapnen. 

Stockholm i november 1957. 

SIGURD CuRMAN JoHNNY RoosvAL 



FÖRKORTNINGAR ANVÄNDA I DETTA HÄFTE 

Övriga förekommande förkortningar i överensstämmelse med förkortningsregistret i 

Nordisk Familjebok, 3:e uppl. 

ALMQUisT, Frälsegodsen = Joh. Ax. Almquist, Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden med särskild 
hänsyn till proveniens och säteribildning. I: 2. Stockholm 1931. (Skrifter utg. . av Svenska Riks
arkivet, l.) 

ATA =Antikvariskt-topografiska arkivet i VHAA, Sthlm. 

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

Bo:ETHIUS = Gerda Boethius, De tegelornerade gråstenskyrkorna i norra Svealand. Ak. avh. Sthlm 1921. 

BST = K. Byggnadsstyrelsens arkiv, Sthlm. 

D 346 = Matricula Ternpli Estharnensis, ms påbörjat år 1630 i KB (se vidare s. 362, not III). 

dep. = deponerad, deposition. 

DoMKAP. = Uppsala domkapitel och dess arkiv. 

E 126 f: 1 = Kronologiska anteckningar gjorda på 1600-talet i dåvarande Esterna socken. Ms i UB. 

ED handl. = Ecklesiastikdepartementets handlingar i RA. 

ELGENSTIERNA = Den introducerade adelns ättartavlor, utg. av G. Elgenstierna, Sthlm 1925-36. 

exk.-prot. = exkursionsprotokolL 

F= fäderne. 

Fornv. = Fornvännen. Meddelanden från VHAA 1906-. 

GrLLINGSTAM = H. Gillingstam, Ur Fasterna (Fasta och Esterna) historia, Norrtälje 1947. 

HADORPHS •>ANNO.TATIONSBOOK•> = Anteckningar av Johan Hadorph, tidigare inbundna i slutet av 


PER. MoN. III, men 1955 uttagna ur denna volym. Ms i KB, sign. F f 10. 
HERDAMINNE = Upsala ärkestifts herdaminne 1-3. Upsala 1842- 45, 4, 1893. 
HILDEBRAND, Sv. Med. = H. Hildebrand, Sveriges Medeltid, 1-3, 1879-1903, 4. Register, 1953. 
HoLMBÄCK = L. M. Holmbäck, Klockor och klockringning, Sthlm 1951. 
IHRFORS = E. Ihrfors, Uplandia sacra, 5 bd 1894- 99. Ms i VHAA. 
INV. = inventarieförteckning. 
INv. 1829 = en på grund av en kgl. förordning 17/4 1828 företagen inventering av forntida minnes

märken i kyrkor och på kyrkogårdar. Protokollen, som fördes av prästerna utskrevos i flera 
exemplar, varav en serie förvaras i respektive kyrkoarkiv och en serie i ATA. 

KB = Kungl. Biblioteket, Sthlm. 
kh = kyrkoherde. 
LRK = K. Livrustkammaren, Sthlm. 
LsT = K. Lantmäteristyrelsens arkiv, Sthlm. 
LuNDBERG I = Erik Lundberg, Byggnadskonsten i Sverige under medeltiden 1000-1400. Sthlm1940. 
LuNDBERG II = Erik Lundberg, Byggnadskonsten i Sverige. Sengotik och renässans 1400-1650. 

Sthlm 1948. 
LöFGREN = A. Löfgren, Det svenska kanugjutarehantverkets historia. Del1, bd 1-3, Sthlm 1925-50. 
M= möderne. 
ms = manuskript. 
NoRDIN = Nordinska samlingen, ms i UB. 
P ALMSK. SAML. = Palmskiöldska samlingen, Topographica, ms i UB. 
PHT = Personhist. tidskrift, Sthlm 1898 (tr. 1900)-. 
PERINGSKIÖLD = se Per. Mon. 
PER. MoN. (I-X) = J. Peringskiöld, Manumenta Sueo-gothornm antiqua et recentia I-X. Ms 

KB, sign. F.h. 1- 10. 

PROT. = protokoll. 

RA = Riksarkivet, Sthlm. 



RABEN = Hans Raben, Träskulptur och snickarkonst i Uppsverige under renässans och barock, ak. 
avh. Sthlm 1934. 

RADLOFF = F. V. Radloff, Beskritning öfver norra delen af Stockholms län, 2. Ups. 1805. 
RANSAKN. = Ransakningarna om Antiqviteterna 1667-1684. Ms i KB, sign. F.!. 9:1. 
RAÄ = Riksantikvarieämbetet. 
RHEZELIUS = I. H. Rhezelius, Monumenta uplandica. Reseanteckningar från åren 1635, 1636, 1638 

och 1641. Utg. av C. M. stenbock och Oscar Lundberg, Ups. 1915-17 (i UFT, bd 7: hi!.). Efter 
ms i KB, sign. F.c. 6. 

RIKSREG. = Riksregistraturen, ms i RA. 
RÄK. = räkenskaper. 
SALVIUS = Lars Salvius, Beskritning öfver Sveriget, T. I., Uppland, Sthlm 1741. 
SBL = Svenskt biografiskt lexikon, Sthlm 1918- . 
SD = Svenskt diplomatarium 1-6, 8: 1 (t. o. m. år 1362) och [ny ser.] 1- 4 (åren 1401- 20). Sthlm 

1829- 1953. 
SHM = Statem Historiska Museum, Sthlm. 
SNABBINV. = en preliminär inventering av de svenska kyrkornas föremålsbestånd av konst- och kultur

historiskt värde, utförd under åren 1917-1932. I Uppland genomfördes en viss snabbinven
tering i samband med förarbetena till UPPS. UTST. 1918. På grund av omständigheterna blev 
denna inventering ofullständigare än de senare genomförda snabbinventeringarna i övriga land
skap. Samtliga snabbinventeringslistor förvaras i A TA. Ett ex. har tillställts varje inventerad 
kyrka samt vederbörande domkapitel. 

stpl, stplr, stpld = stämpel, stämplar, stämplad. 
ST.PROT. = sockenstämmoprotokoll. 

SvD= Svenska Dagbladet. 
SvK = Sveriges Kyrkor, konsthistoriskt inventarium, utg. av S. Curman och J. Roosval 1912- . 
Sv. orter = Svenska orter. Atlas över Sverige med ortsbeskrivning. D. 1- 3. Sthlm 1932-52. 
Sv. RUNINSKR. = Sveriges runinskrifter utg. av VHAA. 
TEXT.KAT. = Utställning av kyrklig textil konst i Sverige under 8 århundraden i Sthlm 1929. Katalog, 

Sthlm 1929. Med supplement. 
THAM = Wilh. Tham, Beskritning öfver Stockholms län, Sthlm 1850. 
TuuLSE = A. Tuulse, Mörby, en adelsborg i Uppland (VHAA hand!. 77), Sthlm 1952. 
UB = Uppsala Universitetsbibliotek, Uppsala. 
UFT = Upplands Fornminnesförenings Tidskrift, 1871-. 
ULA = Landsarkivet i Uppsala. 
UPMARK = Gustaf Upmark, Guld- och silversmeder i Sverige 1520- 1850, Sthlm 1925. 
UPPLANDs KYRKOR = Upplands kyrkor. Konsthistorisk vägledning [utg. av] Stiftsrådet Uppsala 

ärkestift, I-, Upps. 1945-. 
UPPS.UTST. = Utställningen av äldre kyrklig konst i Uppsala 1918. 
UPPS. UTST.KAT. = Katalogen till UPPS.UTST. 
VHAA = K. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien, Sthlm. 
vxs. = visitation. 
ÖIÄ = Överintendents Ämbetet (efter 1918 BST), Sthlm. 
ÖIÄ skr. = Skrivelser från ÖIÄ till K. Maj:t (inrikes-civildep.) i RA. 

I FÖRENING MED MÅTTUPPGIFTER 

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

Väderstrecken förkortas: N S Ö V. 
Silverstämplar tydda en!. UPMARK. 
Tennstämplar tydda en!. LöFGREN. 
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Fig. 326. Fasterna kyrka från V. Foto 1956. 


Die Kirche von Fasterna von W. Fasterna church from W. 


FASTERNA I(YRI(OR 

(FASTA, ESTERNA OCH FASTERNA) 

UPPLAND, STOCKHOLMS LÄN, SJUHUNDRA HÄRAD, 

UPPSALA ÄRKESTIFT, SJUHUNDRA KONTRAKT 


Beskrivningen avslutad i febr. 1957 

TRYCKTA KÄLLOR: SUECIA ANTIQUA ET HODIERNA,pJ. [113J.-RADLOFF1Is.74.-KLING
SPOR I: 4 s.. 12.- H. GILLINGSTAM, Ur Fasterna (Fasta och Esterna) historia, Norrtälje 1947. -A. 
TuuLsE, Mörby, En adelsborg i Uppland. (VHAA hand!. 77) Sthlm 1952. - R. PLENGIER, Försvunna 
kyrkaskatter (Ärkestiftet ärg. 1941 s. 29). - NoRRTELJE TIDN. 10/12 1938; 13/12 1956. 

HANDSKR. KÄLLOR OCH AVB.~SAML.: RA: Kg!. brev 12/5 1694, 3/5 1737, 18/4 1746, 7/2 1797 (riksreg.). 
- KB: D 346 (>>Matricula Ternpli Estharnensis>>, se s. 362, not III); DAHLBERGH, Förlagor till Suecia an
tiqua et hodierna, 4: 56 (den renritade förlagan till Mörbybladet), 4: 57 v. (skissen till förlagan).- ATA: 
lHRFORS II: 2 s. 1505; INv. 1829; snabbinv. prot. av GoTTH. JoHANssoN 1917; >>Fasterna kyrka, Beskriv



362 SJUHUNDRA HÅRAD 

ning•> och »Program» av Ä. NoREEN 1925 (även i BST); hand!. rör. restaurering 1938; äldre fotografier; 
m. m.- BST: •>Öfverintendentsämbetet. Afgjorda mål före 1811. Kyrkor. Stockholms län.>> (innehåller 
1) ett osign. o. odat. p.m. med överskrift >>vid Esterna efterfrågas•> [1797]; 2) församlingens svar på 
nämnda frågor, utan datum och underskrift [1797]; 3) koncept till •>Underd(ånigt) Mem(orial)•> till 
K. Maj:t rör. ombyggnaden av Esterna kyrka, 19/7 1797; 4) koncept till skrivelse till Landshövdinge
ämbetet i Stockholms län 9/8 1797; 5) O. TEMPELMANs kvitto på av honom lånade »Concept Ritningar 
till Esterna Kyrka i Roslagen 4 blad•> 8/12 1807); »Plan af Esterna Kyrka sådan som den förmodas i an
ledning af sednare inkommen ofullständig mätning•> med byggmästarens av ÖIÄ kritiserade förslag till 
ombyggnad utritat, odat. o. osign. laverad ritn. [1797]; •>Plan af Esterna Kyrka, samt dess tillbyggnad 
och ändring till Korss-Kyrcka, utom Wapnhuset och Sacristian, som komma att borttagas•>, odat. o. 
osign. laverad ritn. [1797]; •>Altare-decoratiom (altare m. m.) »Componerad och Ritad af Theod: Lundh, 
conducteur» 1842; tj.memorial rör. Fasterna kyrka av Ä. NoREEN 5/12 1925, innehållande •>Kort be
skrivning av kyrkan•> och •>Program för restaureringsåtgärder•>; hand!. rör. takets omläggning m. m. 
1930 och kyrkans restaurering 1938 (med ritn.).- LST: A 3, s. 3 (karta över Fasta kyrkas omgivningar 
av SvEN MÅNssoN 1640-41); länskartor B\ Uppland, (osign. karta från 1670).1 - UB: PALMSK. 
SAML. nr 274, pag. 1155 (rör endast Esterna); NoRDIN vol. 39 fol.: 5, Upbörden 1531II bl. 25 v.; 
E 126 f: 1, bl. 23. 

K YRKANS ARKIV ALlER (i ULA)III: Fasta: ST.PROT. 1745-53, 1772-79, 1782- 96; RÄK. 1745-95; 
VIS.PROT. 1745-87; INV. 1745-95; GRAVDELN. på kyrkogården 1752 (C 1). 

Esterna: ST.PROT. 1745- 54, 1796; RÄK. 1762-98; VIS.PROT. 1747- 87; INV. 1745- 95; BÄNKDELN. 
1747 (N 1); GRAVDELN. på kyrkogården 1752 (N 1); transumt av ANNA AUGUSTA 0XENSTIERNAS (s. 431) 
TESTAMENTE 1754 (N 1); förteckn. på ADLIGA VAPEN i kyrkan 1755 (N 1), förteckn. ÖVer LIKKISTOR i 
Oxenstieruska graven 1795 (N 1). 

Fasterna; ST.PROT. fr. O. m. 1802; RÄK. fr. O. m. 1801; VIS.PROT. fr. O. m. 1813; INV. fr. O. m. 1808; 
anteckn. om kyrkans tagande i bruk 1806 (C 1). 

Egendomligt nog är visserligen Fasta kyrka, men icke Esterna kyrka upptagen på denna karta. 

II Härvid lämnades från Fasta och Esterna kyrkor: 
•>Fastha 

klockan ..... . .. . ... . ...... . .. . .. . .... . ..... . .. . . .. .. . .... .. . ii Sk(ep)p(und) vi lisp(un)ct 
penning för tionde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii marc 

restahat agrarium ( = återstod avraden) 
Tätt kan fuller vara upbyritt» 
»Esterna 

två klockor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii Sk(ep)p(un)d iiii lisp(un)d 
Silf . .............. . ........... ..... ........ . ... .... ... . ..... ii lödem(ar)k xii lott 
penning för aff(rad) ... . . ..... . . .... . . . ...... . ... .. ........... v marc 

item ix öre» 

III Av här meddelade källuppgifter framgår, att det äldre beståndet av kyrkböcker från Fasta 
och Esterna är tämligen bristfälligt bevarat. Detta beror delvis på att efter församlingarnas sam
manslagning åtskilliga kyrkböcker förkommo. Sålunda saknades vid inventering 1826 bl. a.: 
Fasta kyrkobok börjad 1689, Fasta kyrkokladd av år 1795, sT.PROT.bok för Esterna av år 
1767, samt den innehållsrika MATRICULA TEMPLI ESTHARNENSIS. Den sistnämnda hade 1811 
inropats på auktion av en privatperson och inköptes 1849 av KB. Den bär på första bladet 
årtalet 1630 och namnet •>Anna baner Gustaf dåtter» (s. 430) och är antagligen skriven av henne 
och hennes syster Sigrid Baner (s. 384, not 1). Det är handskriftens 5:te del, som »lyder 
om kyrkiones Saaker och des Inventarium•>, som i detta sammanhang är av intresse. Där äro 
införda uppgifter om kyrkans egendom m. m. under åren 1616- 1656. Citeras här D 346. 
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Av till DoMKAP. inkomna handl. förvaras de äldre i ULA under signum E V 32: 1-3. Däribland mär
'kas: skrivelse från socknemän i båda socknarna, sannolikt till GABRIEL BENGTssoN OxENSTIERNA 
{s. 430), 1630-talet; avskr. av kgl. brev 1590 m. fl.; brev från kaplanen JoNAs NICOLAI 1659; brev från 
J . W. L UTZOW (s. 367, not 1) och kh DAvm RIMMING 1685-96 (om kyrkoreparation i Fasta m. m.); brev från 
GusTAF GusTAFssoN OXENSTIERNA (s. 431) 1721 (åberopar jus patronatus); brev från kontraktsprosten 
E. DRISSEL och kh 0LAUS GROTH 1728-41 (om kyrkornas bofällighet samt om en förkommen klocka i 
Esterna m. m.); HusESYN i Fasta prästgård 1745, varvid även båda kyrkorna besågos; brev från kh 
CHR. JusTus 174 7 och memorial från densamme 1749 (om Esterna kyrkas reparation); handl. ang. jus 
paironatus 1751 (rör bl. a. även Esternas förkomna kyrkklocka); hovrättens dom ang. jus paironatus 
1753; skrivelse från bergsrådet LE FEBURE (s. 368, not 3) 1797 (ang. den nya kyrkans uppförande); 
brev från kh RHEN 1807-08 (om inventarierna i de gamla kyrkorna), från prosten HuMBLE 1813, från 
prosten AF KLINTBERG 1834 (om orgeln) och från kh WESTIN 1844 (om kyrkklockorna); avskr. av K. 
Maj:ts resolution 1809 aug. jus paironatus för familjen Reuterskiöld på Rånäs; sT.PROT. 1797, vrs.PROT. 
1757 m. fl. vis.prot. och INV. från 1700- och 1800-talen. 

Vm KYRKAN förvaras yngre arkivalier, bl. a. ,>Protokoll, hållet vid öppnande av den s. k. Oxenstieruska 
gravkammaren i Fasterna kyrka den 6 augusti 1938,>, samt två inramade laverade ritningar: - 1. 
,>Dessein till Esterna kyrcka i Stockholms Lähm, ,>Grundritning till Kyrckans utvidgande och omändring 
till Korsskyrcka,> (V-fasad o. plan), stadfäst 1797. Denna ritning är icke signerad, men med största san
nolikhet utförd av O. TEMPELMAN, som kontrasignerat överintendentens namnteckning på densamma. 
Se härom vidare s. 389, not 2. - 2. Förslag till altaruppsats, ,>Komponerad och ritad af Theod. Lundh, 
conducteun>, stadfäst 1843 (i det närmaste lik motsvarande ritning i BST). - I prästgården förvaras en 
bok, innehållande kartor från 1638 av TH. CHRISTIERNSON över Mörby säteris godsinnehav. 

Fasta och Esterna församlingar sammanslogos genom kungl. brev av d. 7 febr. 1797 till en: den nuv. 
Fasterna socken. I samband härmed raserades den gamla kyrkan i Fasta och den i Esterna ombyggdes 
till korskyrka. Tidigare hade Fasta varit moderförsamling och Esterna annex. De båda församlingarna 
ha i alla tider varit nära knutna till varandra. Kyrkorna !ägo på var sin sida om sjön Skedviken, men 
såväl prästgården som komministerbostället !ägo i Fasta (prästgården ligger där än). Fasta (eller Fasta
kirkia) hette under medeltiden även Saebohaered, men detta sistnämnda namn, som betyder 'sjöboar
nas bygd', tycks även ha gällt hela bygden omkring Skedviken.l 

I en hovrättsdom 1753 ang. jus paironatus uppges att pastoratet varit konsistoriellt före 1680, seder
mera förklarats som regalt, men 1723 åter ställts till konsistorii förfogande. Frågan är väl dock, om 
det icke i realiteten var patronelit under Mörby slotts glanstid, i varje fall torde allmogen ha betraktat 
slottsherren som sin patronus. I ett brev från 1630-talet rörande en kyrkoherdebefattning, vilket måste 
vara ställt till denne (brevmottagaren tituleras ,>HöghWälborne Nådighe Herre,>), men nu finns bland 
Domkap. handl., vända sig sex socknemän till mäst Gudh denna församblingenes och wår högste Patrom. 
- Esterna kyrka låg sedan 15592 på frälsegrund, Fasta däremot på kronogrund. Sedan J. W. LuTZow 
(s. 367, not 1) år 1674 fått fastebrev på Mörby ansåg denne, att patronatsrätten tillhörde honom och 
protesterade 1696 mot att pastoratet förklarats regalt. I början av 1750-talet ansökte lagman G. L. 
Stenbock3 om jus patronatus, som dock ej beviljades. Bättre framgång hade A. D. Reuterskiöld,4 vilken 
1809 erhöll patronatsrätt för sig och sina efterkommande, så länge de innehade Rånäs. 

l Se härom och om socknarnas tidigaste omnämnande H. GILLINGSTAM, a. a., s. 8 f., med där anförd 
litteratur. 

2 ALMQUisT, Frälsegodsen I: 1 s. 153, not 2. 
3 GusTAF LEONARD STENBOCK, se Oxenstieruska släkttavlan s. 431, 
4 AXEL DIDRIK REUTERSKIÖLD, f. 1779, "f 1834, frih., major, hovmarskalk. Ägare till Rånäs bruk, 

som han erhöll med sin första fru, MARIAGusTAVALE FEBURE, f. 1786, "f 1813, dotter till bergsrådet 
Jean Le Febure (s. 368, not 3). 
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Pastoratets storgods voro Mörby i Esterna och Rånäs i Fasta. Om det slott, som fanns i Mörby under 
medeltiden, Vasatiden och storhetstiden och som ännu kvarstår som ruin, och om godsets skiftande öden 
se TuuLsE och GILLINGSTAM a. a. (se källförteckn. s. 361). Det har ägts av medeltidsätten Slaweka och 
sedan varit knutet framför allt till ätten Oxenstierna. Rånäs tillhörde vid medeltidens slut Uppsala 
domkyrka. Under Gabriel Bengtsson Oxenstiernas (s. 430) tid var det förenat med Mörby, men 
bortpantades sedan, till dess J. W. Liitzow (s. 367, not 1) erhöll fastebrev på godset. Först under hans 
tid blev Rånäs säteri (1678). Liitzow övertog även Mörby (utom slottet). 1704 såldes båda egendomarna 
av Liitzows änka till fältmarskalken Magnus stenbock, vars efterkommande innehade dem till dess 
Mörby 1764 såldes till Jean Henry Le Febure och Rånäs 1772 till dennes son, Jean Le Febure-Lillienberg 
(s. 368, not 3). Den sistnämndes måg A. D. Reuterskiöld och hans efterkommande ha senare varit ägare. 
(Ovanstående uppgifter hämtade ur GILLINGSTAM, a. a. Jfr släkttavlorna s. 430-432). I slutet av 1600
talet var även Gillberga säteri. 

Övriga i texten nämnda gårdar och byar inom socknen: Fastnäs (el. Näs), Granby, Medevi (nu för
svunnen by), Råby, Svär/inge, Söderby (nu försvunnen by), Österängby. Abrahamsby ligger i Gottröra 
sn och Hamra i Närtuna sn; med 'Siglinge' avses förmodligen Seglinge i Almunge sn och med 'Hamer
bii' nuvarande Hammarskog i Dalby sn. 

FASTA KYRKA 
Fasta kyrka låg på Ö sidan om Skedviken, straxSom den plats, där nu Rånäs kapell 

ligger, och helt nära prästgården (fig. 327). Enligt uppgift skall man vid gravöppningar 
på kyrkogården SV om nuv. klockstapel ha stött på grundmurar. Troligt är också, 
att kullen, på vilken klockstapeln står, innehåller rester av den gamla kyrkan.1 

KYRKOGÅRD OCH KLOCKSTAPEL 
KYRKOGÅRD Den gamla kyrkogården, som ingår i den nuv., skiljer sig ännu ganska distinkt 

från omgivningarna. Dess gränser markeras av lövträd. A v kyrkogårdsmuren är ett 
stycke bevarat i SO, i övrigt är den utrasad eller helt försvunnen (delvis ersatt av ett 
staket). -Till mitten av 1700-talet var hägnaden kring kyrkogården till största delen av 
trä. >>Fasta Bogårdsmur war til största delen af träwärke bygd, men nederfallen», heter 
det i protokollet från en >>Husesyn>> 1745 (i DoMKAP. handl.), och i ST.PROT. 1749 säges: 
>>de som hafwa Trä-Balekar hielpas åt med stens framskaffande, och de andra sedan äro 
dem behielpeliga med murens upsättjande>>, vilket efterhand tycks ha skett. Den nya 
muren försågs på vanligt sätt med tak. Den hade emellertid dålig grund (vrs.PROT. 1762) 
och måste redan 1785 byggas om (vrs.PROT. 1787). 

TIGLucKoR Åtminstone två stigluckor ha funnits. I en >>Grafdelning ... uppå Fasta kyrko
gård>> 1752 säges: >>N. B. Här giordes en twärlinea ifrån Södra Stigluckan till Wapenhuseb> 
och >>... ifrån Wästra Stigluckan till kyrkodörren på wänstra handen ...>>. 1779 skulle 
södra stigluckan såsom onödig >>igienspikas>> (sT.PROT.). 

1 Påpekat av en sockenbo, fornminnesvårdaren VICTOR SvENSK. Kullen är nu kringbyggd med en 
terrassmur, som givetvis icke är den gamla kyrkans mur. 
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Fig. 327. Fasta kyrka med omgivningar. Detalj av karta frän 1640- 41. A. Kyrkan. 1. 

Prästgården. Kyrkan är - såsom i regel ä lantmäterikartor - helt schematiskt äter


given. LST. 

Die Kirche von Fasta mit Umgebung, Aus Detail of map, dated 1640-1, showing Fasta 

schnitt aus einer Karte von 1640-41. A: Die church and immediate surroundings. A: church, 

Kirche, 1: Der Pfarrhof. Die Kirche ist- wie schematically drawn, disregarding its true ap
auf Landvermessungskarten iiblich - ganz pearance; 1: Vicarage.


schematisch wiedergegeben. 

Klockstapeln, vars läge icke är känt, var ursprungligen öppen och spånkläddKLocKsTAPEL 
(HusESYN 1745), men inkläddes 1753. Då beslöts nämligen, >>at Timber til bräder och 
annat för klåckstapulens inbyggande och reparerande skulle nu med det första framföras 
til sågen, 5 ståekar på mantalet» (sT.PROT.). 1757 var stapeln >my bygd>> (vrs.PROT.). 
Vid vrs. 1776 säges den vara >>i brukeligit tilstånd>>. Detta och den omständigheten, att 
bogårdsmuren så nyligen iståndsatts, voro väl bidragande orsaker till att Fasta kyrko
gård kom att användas rätt länge efter det att socknarna 1797 sammanslagits. Ännu 
1822 begrovos sockenborna >>merendels>> på sin gamla kyrkogård och klockorna hängde 
då ännu kvar i stapeln och användes vid begravningar (vrs.PROT.). 1828 voro de ned
tagna, stapeln delvis riven och likaså bogårdsmuren (sT.PROT.). 
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KYRKOBYGGNADEN 

Om Fasta kyrkas utseende veta vi icke mycket. Kyrkan var byggd av gråsten,1 

hade spånklädda tak och murade valv. Den hade sakristia och vapenhus, det senare 
beläget i S, den förra förmodligen på vanlig plats i N. Sakristian hade sadeltak, som 1752 
försågs med nya vindskidor. Allt detta framgår av kyrkböckerna. RADLOFF besåg 
kyrkan omkr. 1800, då den under Esterna kyrkas ombyggnad användes som guds
tjänstlokal för båda församlingarna, och lämnar en summarisk beskrivning. Enligt 
honom hade den fem fönster och två ingångar (de senare enligt GRAVDELNING 1752 be
lägna i S och V). RADLOFF uppger vidare, att kyrkan var 33 alnar ( = ca 19,5 m) lång 
och 13 alnar(= ca 7, 7 m) bred, alltså en liten byggning, men tämligen lång i förhållande 
till bredden. Man kan jämföra den med den ursprungliga kyrkan i Rö (s. 311 och 313, 
not 1), som var 12 Y4 alnar bred, men endast 22% alnar lång.2 Det visar sig också, att 
Fasta kyrka i slutet av 1600-talet tillbyggts med en tredjedel av sin längd (se s. 368). 
RADLOFFS mått behöva icke betyda, att kyrkan var enkelt rektangulär; han kan ha mätt 
långhusets bredd, men hela kyrkans längd. En uppgift, att taken över koret och sakri
stian tjärades 1752, under det att kyrktaket tjärades 1753 (sT.PROT.), skulle kunna tyda 
på att koret hade särskilt tak och utgjorde en särskild byggnadsdeL Men härom kan nu 
endast gissningar uttalas. Om den ursprungliga kyrkan i Fasta var enkelt rektangulär, 
så var den tydligen av samma typ och av nästan samma (plan)mått som kyrkan i Rö 
(fig. 325:A); hade den däremot lägre och ev. smalare kor, så torde den ha motsvarat den 
första kyrkan i Skederid (fig. 439: I), vars totala längd var 30 alnar (s. 455, not 1). Båda 
dessa kyrkor voro uppförda under senare delen av 1200-talet, senast omkr. 1300. Med 
största sannolikhet var kyrkan i Fasta tornlös, ty torn omnämnes ingenstädes i bevarade 
handlingar och 1638 års karta (avb. i GrLLINGSTAM a. a.) visar Fasta kyrka tornlös, 
medan Esternas karakteristiska takryttare återgivits.3 

1 Att även tegel var använt i byggnaden, förmodligen i valv och omfattningar, framgår av ett brev 
20/11807 (DOMKAP. hand!.), där kh Rhen anhåller, att major Reuterskiöld (s. 363, not 4) måtte få dispo
nera det »lilla och obetydeliga tegel», som kunde finnas och nyttjas i den nu obrukbara kyrkan. Kvarnen 
vid Rånäs skall vara byggd av gråsten från Fasta gamla kyrka. Uppgiften förekommer i en uppteckning 
av VrcToR SvENsK efter berättelse av en sockenbo, som hört den av ERIK LARssoN i Granby (f. 1802, 
t 1887), vilken som tioåring var hjälppojke vid kyrkans nedbrytande. •>Gamla kyrkan var starkt sam
manfogad; med järnkilar måste stenarna åtskiljas, fogarnavoro lika hårda som stenen.• Gaveln försökte 
man draga omkull, sedan långsidorna brutits ned, men det visade sig omöjligt, även här fick man driva 
in järnkilar i fogarna. Samma uppteckning återger (efter bonden GABRIEL JANssoN i Råby) en sägen, 
att stenen till kyrkan skulle ha brutits ur •>Tabatsbergeh i Råby. (Tryckt i Norrtelje Tidn. 13/12 1956.) 

2 Här frånses den skillnad, som kan bero på att den ena kyrkans mått kan ha tagits utvändigt, den 
andras invändigt. Det senare var tydligen fallet i Rö. 

3 J. SAHLGRENS antagande, att Fastakirkia skulle betyda »den befästa kyrkan•>, får alltså icke något 
direkt stöd av själva kyrkobyggnaden, sådan den kan rekonstrueras med hjälp av bevarade handlingar. 
Av andra forskare har Fastakirkia tolkats som •>Fastes kyrka•>, dvs. den av Faste byggda kyrkan. Se 
härom GrLLINGSTAM, a. a. s. 8 och där anförd litteratur. 
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Under senare delen av 1600-talet var kyrkan mycket för
fallen. Kyrkböcker från Fasta äro icke bevarade från denna 
tid, men några brev från hovmarskalken Liitzow1 på Rånäs till 
ärkebiskopen åren 1685-87 (DoMKAP. handl.) vittna tillräckligt 
om dess dåliga tillstånd. 1685 14/5 skriver han: )>Wie baufällig 
und vor uns alle gefärlich unser uhralte Sochnkijrche Fasta ist, 
und wie höchstnötig Sie einige Collecte fiir reparation bedarft, 
wirdt H:. Andreas2 besser berichten als Ich schreiben könne.>> 
Samma år 3/11 tackar Liitzow ärkebiskopen för lämnad hjälp 
att erhålla kollekt. Han tillfogar emellertid, att varken han eller 
pastores förstode, hur denna K. Maj:ts nåd bäst skulle utnyttjas, 
eftersom en från Stockholm tillkallad byggmästare förklarat, 
att minst 8 000 daler kopp.mt skulle åtgå till reparationen. 
Detta var mer än församlingen kunde rå med.3 1686 26/11 hade 
reparationen tydligen ännu ej igångsatts. Kyrkan var nu så bo
fällig )>så att Wij gudztiensten der in att hålla eij längre hazardera 
kunna>>. Liitzow betraktade sig, med rätt eller orätt, som Fasta 
församlings patronus. Då emellertid greve Gustaf Oxenstierna 
(s. 431) på Mörby gjorde honom rätten stridig till jus patronatus 
tycks hans intresse för kyrkans reparation ha svalnat. Kh Rim- Fig. 328· Rest av krucifix, troligen härstam
ming skrev i maj 1687 till konsistorium, att han fruktade, att mande frän Fasta kyr-
Liitzow skulle )>draga sin hand aldeles ifrån denna älendiga kas altarprydnad, 1680 

-90-talet. Foto 1956. 
kyrckians reparerande, då han likwäll nu een tij dh af sitt eget s. 396. 
icke alenast medh skiöna och dyrbara inboningar4 kyrckian Rest eines Krucifixus,wahrscheinlich vom Altar
begåfwat uthan ock så häriigen dertilllåtit tilllaga både timber, schmuck der Kirche vonFasta, um 1680/90. 
spån, spijk, tegel, kalck och breder, jämpte detta förskrifuit Fragment of figure of 
både Byggmästare och Murmästare i tanka strax efter helgen Christ, probablyfromaltardecorations of Fasta 

1680'slåtha giöra een begynnelse derpå; hwarföre är högeligen till be- church. or 1690's. 

fruchtandes det hans desein igenom detta [dvs. Oxenstiernas anspråk på jus patronatus] 
skall stussa, at dena kyrckian aldrigh komme till nogon reparation>>, enär den erhållna 

1 JoACHIM WILHELM LuTZow, f. 1636, t 1699, hovmarskalk hos drottning Hedvig Eleonora, ägare 
till Rånäs och Mörby (utom slottet). På Mörby, som till att börja med pantsattes till honom, erhöll han 
1674 fastebrev. G. m. EBBA SPERLING. 

2 ANDREAs BALCK, komminister i Fasta och Esterna 1685-89, sedermera komminister i Ekeby. 
3 Båda församlingarnas fattigdom under 1600-talet och tydligen även tidigare framgår av flera brev i 

DoMKAP. handl., bl. a. ett frän 1659, där kaplanen Jonas Nicolai beklagar sig över att han •>i 23 ährs 
tijd hafwer uthi största fattigdom besutit en ringa lägenheet nembligen Sacellanien uthi Estaren och 
Fasta församblingar ... församblingarna äro små och oförmögna•>. Johan III hade 1590 ökat prästbordet 
med Söderby, emedan det förut varit så dåligt, att socknarna aldrig fått behålla sin präst, utan det varit 
byte mest varje år. 

4 Betyder i detta fall utan tvivel inredningsföremål (jfr s. 369). 
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kollekten icke försloge ens till halvparten av materialet. 1689 21/10 kan emellertid 
Liitzow i brev till ärkebiskopen >>berätta, huru igenom Guds nådiga hielp Fasta kyrckia 
bättre, en jagh eller någon tenckia eller för giörligt hålla kunnat, reparerat än>. 

Hovrättens dom 1753 angående patronatsrätten i församlingarna, som då begärts 
av lagmannen greve G. L. Stenbock (s. 431), innehåller ytterligare upplysningar om 
kyrkoreparationen på 1600-talet. I kyrkoboken funnes antecknat, säges det, att >>Herr
skapet til Rånäs, wid pass 1680, då Fasta Kyrka merendels warit förfallen, u twidga t den 
samma t il en tre d j e del, och der hos tid efter annan, låtitförfärdiga Predikstohl, Altar
tafia och läcktare, så ock til samma Kyrka skiänkt åtskilligt af silfwer jemte mässhake 
och andra behof». Liitzow och hans maka hade även, då den erhållna kollekten icke räckte, 
skänkt 600 daler kopp.mt förutom åtskilliga materialier. Allt detta hade upptecknats i 
kyrkboken vid doktor Micranders visitation 16891 och verifieras åtminstone delvis av 
bevarade INV.-FÖRT. från 1700-talet. - >>Wacker dörr och fönster» upptages i INv. 1745 
som en särskild punkt bland kyrkans prydnader. Man kan därav möjligen gissa, att V 
gaveln erhöll en barockportal vid reparationen på 1680-talet. -Någon grav för familjen 
Liitzow anordnades ej i Fasta kyrka, utan J. W. Liitzow och hans maka hava sitt vilo
rum i det s. k. Löwenska gravkoret vid Frötuna kyrka (SvK, Upp!. II s. 302). 

Reparationen på 1680-talet var tydligen ej tillräckligt genomgripande, ty redan 1741 
klagas på nytt över att kyrkan var sprucken. En tillkallad murmästare hade måst 
>>afstå med sit arbete, af fruchtan, at murarna skulle omkulfalla, jämwäl och sielfwa 
hwalfwet, som skakar och darrar».2 1746 erhölls kollekt (Kgl. brev 18/4 1746, riksreg.) 
och vid inventering 1752 befanns kyrkan vara satt i »nu bättre warande stånd, upmålad 
efter förut giord rappning>>. 1763 järnbandades kyrkans V gavel (RÄK.). 1776 säga& 
järnband vara dragna >>kring hela kyrkan utan till och 4 inuti mellan murarna>> (viS.PROT.). 
1782 väcktes första gången förslag - av tolvmannen Maths Larsson i Svärlinge - att 
bygga helt ny kyrka, gemensam för båda församlingarna, och man beslöt hänvända sig 
till bergsrådet Le Febure3 i detta ärende (sT.PROT.). 1796 förhandlades åter i socken
stämman om den förfallna kyrkans iståndsättande och utvidgande, men då en restaure
ring befanns alltför dyrbar och den tillkallade byggmästaren Neosander4 uppvisade en 
av honom uppgjord >>ganska wacker ritning ... till kyrckornas sammanbyggnad>>, samt 
då det även meddelades, att bergsrådet Le Febure vore villig lämna ekonomisk hjälp 
till en sådan sammanbyggnad, så beslöt sockenstämman lämna sitt bifall härtill. Några 
bönder reserverade sig dock. 

l Detta vrs.PROT. är ej bevarat. Visitator torde ha varit superintendenten i Härnösand, teol. dr och 
professor JULIUS MICRANDER (t 1702). 

2 Brev från kh 0LAUS GRoTH till DoMKAP. 1741. 
3 JEAN LE FEBURE-LILLIENBERG, f. 1736, t 1805 (en!. gravsten och begravningsvapen). Brukspatron, 

bergsråd. Innehade Rånäs och Gimo bruksegendomar samt genom sin hustru, MARGARETA CHARLOTTA 
LrLLIENBERG (f. 1753, t 1829), fideikommisset Liljenäs i Småland. 

4 J ONAs NEOSANDER antogs 1789 till murmästare vid Uppsala akademi (Större konsistoriets proto
koll 1789 28/9). Han har restaurerat flera kyrkor i Uppland, bl. a. Ålands kyrka. 



FASTA KYRKA 369 

Fig. 329. Oblatask av silver 1706. Skänkt till Fasta kyrka av Magnus sten

bock. Foto 1956. S. 403. 


Oblatendose aus Silber. 1706. Silver wafer box. 1706. 

Sedan den nya kyrkan - Fasterna kyrka - uppförts (s. 388), blev den gamla kyrkan 
i Fasta obehövJig. VIS.PROT. 1813 upplyser: >>Fasta Kyrka var till det mästa nedrifven, 
och dess Inventarier bortsållde.>> 

INREDNING OCH LÖSA INVENTARIER 

Den inredning, som Fasta kyrka hade då sammanslagningen med Esterna skedde, 
härrörde till stor del från ovan omtalade reparation på 1680-talet. Hovmarskalken Liit
zow hade därvid skänkt altarprydnad,1 predikstol och läktare (jfr s. 368). Dessa be
skrivas i INV. 1745 sålunda: 

>>Skiön althartana af bilthuggare arbete med guld och silfwer öfwerdragit. ALTARE M, M. 


Kostelig Predikstohl äfwen af bilthuggare arbete, och med guld och silfwer sijrad. 

2ne läkter för herrskapet, dels af wackert snickare, dels bilthuggare arbete, med mörkbrun oljefärg 

och gull-Lister prydd.>> 


Altaruppsatsens ramverk omfattade enligt RADLOFF >>en målning som föreställer 
Christi lidande>>. Enligt INV. 1749 omfattade den ))2:n~ schilderien>. Dess närmare ut
seende obekant. Från denna altarprydnad stammar troligen en liten förgylld crucifixus 
(fig. 328), som ännu finnes i Fasterna kyrka (s. 396). 

INv. 1749 gör dock en inskränkning beträffande altarprydnaden: den säges vara >>til större delen 
förfärdigad på hofmarskalken Liitzows bekostnad>>. 

2-704933 

l 
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MEDELTIDA >>En gammal altar tafla>>, sannolikt ett medeltida altarskåp, upptages INV. 
ALTARSKÅP 17 45. Förvarades vid RADLOFFS besök i sakristian. 

PREDIKSTOL Predikstolen flyttades 1749 från S till N sidan av kyrkan (sT.PROT. 1749, 1752). 
1750 skänktes ett timglas av Johan Johansson från Fasta-Näs. 

BÄNKAR >>Bänckar af slätt snickare arbete och öfwerdragne med brun limfärg>> (INV. 1745) 
hade församlingen antagligen bekostat själv. 

Någon orgel omtalas ej i kyrkböckerna. 
DOPREDSKAP En dopfunt av sten fanns 1795 (INV.). Se vidare s. 398. - Dopskål (fig. 330), se 

s. 	401. 
NATTVARDs	 Nattvardssilvret var skänkt i slutet av 1600-talet och början av 1700-talet. Det 

KÄRL beskrives i INV. 1749 sålunda: 

•>Ett st. kalk, förgyld utan och innan med drifwit arbete utan på, samt paten der til gifwen af Fält
marskalken, grefwe Magn. Stenbock,1 med wapen på kalken, wäger 73 Y2 [lod] 

En Dito, med paten, förgyld öfwer alt, omgjord och tilökt med hofmarskalken Liitzows [s. 367, not 1] 
bekostnad 51 [lod] 

En kanna förgyld innan, gifwen av bem(äl)te hofmarskalk, wäger 49 [lod] 
En drifwen oblat-ask, oförgyld, gifwen af bemäldte H. Hofmarskalk 19 [lod] 
En dito, af slätt arbete, förgyld innan, med Stenbockiska och Oxenstierniska wapnet gifwen af Fält

marskalken, grefwe Magn. stenbock 19 Y2 [lod] 
En Soknebudskalk, med Win-flaska mitt på, förgyld innan, med patenet 16Y.J, [lod]•> 

Härav återstår nu endast den av Magnus Stenbock skänkta oblatasken (fig. 329, 
s. 403). Båda kalkarna med sina patener samt den av Liitzow skänkta oblatasken läm
nades 1811 i utbyte mot nuv. kalk och paten (s. 401). Vinkannan användes jämte ett 
par silverstakar till förfärdigande av en ny kommunionkanna (s. 402) 1815- 17. Socken
budstygen omgjordes kort efter 1795. 

LJusREDsKAP lNv. 1745 upptager två ljuskronor, båda av malm med 8 pipor. Den ena säges vara 
given av en >>nitälskande man om Guds hus, från Stockholm>> (enligt INV. 17 49 av >>okänd, 
genom hofmarskalk Liitzow år 1694>>), den andra erhölls i testamente efter Mats Ersson 
Lund i Söderby 1707. I INV. 1776 tillkommer en ljuskrona med sju pipor, skänkt av 
nergsrådet Le Febure (s. 368, not 3), kanske en kristalljuskrona, efter den ej upptages 
bland metallföremåL Vidare funnos tenn- och mässingsstakar (några av dessa ännu 
bevarade, se s. 404f) samt stakar av >>giipsmakar arbete och förgylte>> (INv. 1745). Ett 
par drivna silverstakar på altaret voro enligt INV. 1749 skänkta av J. W. Liitzow, 
alltså i slutet av 1600-talet. De avfördes 1815 ur INV. för att användas vid förfärdigandet 
av en ny vinkanna (jfr ovan). 

TEXTILIER De textilier, som funnos i Fasta, när församlingarna sammanslogos, äro samtliga för
komna. De äldre textilier, som nu finnas i Fasterna kyrka, härröra nämligen av allt att 
döma från Esterna (s. 406 o. 410). Av vad som 1745 (INv.) fanns i Fasta var en mässhake 

1: ·	 MAGNus STENBOCK, den kände karolinen, se vidare s. 403, not 1 o. s. 431. Han och hans hustru 
inköpte Rånäs 1704. 
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Fig. 330. Dopskål av massmg, skänkt till Fasta kyrka av J. W. Lilt
zow, troligen på 1680-talet. Foto 1956. S. 401. 

Taufschale aus Messing, der Kirche von Brass baptismal bowl. presented to Fas-
Fasta wahrscheinlich in den 1680er ta church, probably in the 1680's. 

Jahren geschenkt. 

av >>blådt blommeradt sammet, obrukelig>> kanske medeltida, det övriga var till stor del 
gåvor från Rånäs under 1600- och 1700-talen. Framför altaret låg då en björnhud, 
skänkt av Mats Matsson i Österängby. »Barnmantell, blomerad>> (= dopdräkt) har 
att döma av handstilen tillskrivits efteråt i INV. 1745. Under avdelningen >>Diverse>> i 
INV. 1749 lägger man märke till >>En lång Flagg af groft lärft med Mariae bild>>, säker
ligen en medeltida processionsfana. 

RADLOFF omtalar: >>Fjorton stora och 2 smärre taflor til större delen bibliska stycken TAvLoR ~~.M. 

och de fleste målade af Domician Ardensson,l äro tagne i Polen och hitskänkte af Kongl. 
Rådet Grefve Magnus Stenbock.>> Samtliga förkomna. 

En ovanligt ståtlig kyrkkista, möjligen från slutet av medeltiden, som tillhört Fasta, 
finnes nu i Knutby kyrka, dit den såldes 1798 (Knutby kyrkas RÄK.). Den är beskriven 
och avbildad i SvK Uppl. III s. 341, fig. 361. 

De smärre eller i varje fall mindre skrymmande föremålen fördes vid kyrkans utrym- INVEN

mande :___ i den mån de ansågos ha något värde - till att börja med till Fasterna ny- s~~:~;~~~N 
byggda kyrka. Något år senare såldes det mesta (enl. tillskrivna anteckningar i INV. 

1808) eller lämnades i utbyte (silvret! se ovan). Beträffande de större inredningsföre
målen omtalar en notis i det bland DoMKAP. handl. bevarade exemplaret av INV. 1808: 
>>Den förra Fasta kyrkas Altaretafla, predikstol, liuscronor, med en hop andra taflor, 
äro förvarade i en bod vid kyrkan därstädes.>> Med >>en hop andra taflor» måste avses 

1 Namnet är tydligen förvrängt, och konstnären har icke kunnat identifieras. RADLOFF har kanske 
sett en signatur på tavlorna, men icke kunnat tyda den rätt. 
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de av Magnus stenbock skänkta (s. 371). Detta INV., som gäller de sammanslagna kyr
kornas egendom, är även infört i Esterna kyrkobok (sign. N l) och åtföljes där i stället 
av följande anteckning: )>Förestående Inventarier äro idag till vice Pastorn Herr Carl 
Waxbom öfwerlämnade, hwarwid observeras, at man ej följt gamla Inventarie förteck
ningen, utan endast upptagit det för handen warande, samt at utaf förra Inventarie 
Persedlame flere saker i anseende till kyrkornas ihopbyggnad äro skingrade och aldrig 
kunna komma sterbhuset till last.)) - 1807 20/1 hade kh Rhen i ett brev till DoMKAP. 
anhållit om tillstånd att sälja )>de 2~ Predikstolar och de 2~ altartaflor, som genom 
denna nybyggnad ligga nu onyttiade, men äro tämligen behollna och brukbara; efven 
som förnötta mässkläder, samt andra ogagnade träsaker, kunde vid samma tillfälle 
för kyrkans räkning blifva bortauctionerade; men då inrop för sådana persedlar endast 
af andra kyrkor kunde begagnas, borde ... en sådan auction tillräckelig Iong tid förut 
i allmänna tidningarna kungöras ... )>. På grund av Rhens sjuklighet och året därpå 
timade död kom detta förslag icke till utförande. Vid sockenstämman d. 9 dec. 1810 
)>Tillkänna gaf Pastor at då den förändring nu skjedt med kyrckornes hop bygande funnos 
några Materialer, gamla bilder och forntidens prydnader, som lågo för wrak och för
fardes, hwilka kunde genom auction försäljas ... Äfwenledes skulle några till Fasta 
raserade Kyrcka hörande böcker, såsom nu öfwerflödiga försäljas.)> Auktionen ägde 
rum 1811. På en senare auktion samma år såldes dels byggnadsmaterial från Fasta 
kyrka, dels kyrkaboden ))jämte de lårar som därstädes finnas)> - kanske innehållande 
gamla kyrkoinventarier, som icke längre ansågos användbara. Inkomsten av båda 
auktionerna skulle användas till inköp av orgel (sT.PROT. 1811). Tyvärr är icke orgel
verkskassans RÄK. från denna tid bevarade. 

KLocKoR Vid uppbörden 1531 (s. 362, not II) avlämnades en klo eka till Kronan, varefter kyrkan 
länge hade blott en klocka. Denna omgöts 1694 med hjälp av kollekt (kgl. brev 12/51694, 
riksreg.). Samtidigt skaffades ännu en klocka, och till båda lämnades bidrag av J. W. 
Liitzow (s. 367, not 1). Den mindre av dessa klockor omgöts 1760 på församlingens bekost
nad (INv. 1776). I slutet av 1820-talet nedtogos klockorna ur den fallfärdiga stapeln, den 
större uppsattes i Fasterna kyrktorn (sT.PROT. 1829), längre fram förmodligen även den 
mindre (jfr s. 423).- lHRFORS återger (utan angivande av källa1) dessa klockors inskrifter 
sålunda:- l. DENNA KLOCKA ÄR EFTER HÖGWÄLBORNE HR HOFMARSKALKENS JOACHIM 
WILHELM LÖTZOWS PÅ RÅNÄS BEGÄRANANO 1694 ÅNYO FÖRFÄRDIGAT FÖR FASTA KYRKIO 
UTI ROSLAGEN UTHAF KLOCKGIUTAREN MÄSTER JACOB BIRMAN2 I STOCKHOLM;- 2. ÅR 16 94 

ÄR DENNA KLOCKA EFTER HÖGWÄLB: HOFMARSKALKEN JOACHIM WILHELM LUTZOW PÅ 
RÅNÄS EEGlÄRAN FÖRFÄRDIGAT FÖR FASTA KYRKIO UTI ROSLAGEN UTHAF KLOCKGIUTAREN 
JAC: BIRMAN l STOCKHOLM OCH ÅR 1760 AF MEIJER3 OMGIVTEN PÅ FÖRSAMLINGENs GE
MENSAMMA BEKOSTNAD. 

l Förmodligen efter en (ej nu återfunnen) avskrift tagen vid klockornas omgjutande 1843. 
2 HANS JACOB BIERMAN, mästare 1674, t 1696. 
3 GERHARD MEYER d. y., mästare 1723, t 1784. Jfr SvK Uppl. II s. 617, not 1. 



Fig. 331. Esterna klockstapel och kyrka från N 1662. Erik Dahlbergils skiss till förl agan till gravyren 

i Suecia Antiqua.- Man höll tydligen på att tjära taket på klockstapeln , då Dahlbergh gjorde sin skiss, 


ställnin garna på taket synas t ydligt . Boden i hörnet är förmodli gen tiondel adan. K B. 

Foto Nord. Mus. 


Gloek ent unn und Kirche von Esterna von N 1662, Es terna church an d h ell tower from N 1662. Prelimi
Sl<izze E rik Dahlberg ils a ls Vorlage flir die Stiche in nary sketch b y E rik Dahlbergh for the engra ving in 
der •Suecia a ntiqua•. Als Dahlbergh seine Skizze a us Suecia Anliqua. E vidently the r oof of the h ell tower 
fi.ihrte, wa r man offenbar damit b eschäftig t , das Dach was b eing t a rred when Dahlbergh m ade the ske tch; 
des Gloekentunns zu teeren, wie a us den Gerli sten a uf one can clem·ly see the sca ffoldin g on t he roor. The 
dem Dach hervorgcht. Das Holzhaus an der Ecke des s hed in the corner is probahly t he t i t hes ho u se . 

Kirchhofs ist vermutlich der Zehntenspeicher. 

ESTERNA KYRKA 
Esterna numera ombyggda kyrka ligger på V sidan av sjön Skedviken. S om kyrkan 

har sjön gått in med en liten vik, som nu är igengrundad. På motsatta sidan av viken 
höjer sig ruinen av Mörby slott. 

KYRKOGÅRD OCH KLOCKSTAPEL 
Kyrkogårdens utsträckning före 1800-talet känna vi ej, men att döma av Suecia- KYRKoGÅRD 

bilden (fig. 331) var den mindre än den nuvarande. På samma bild synes bogårdsmuren, 
som på vanligt sätt var försedd med tak. Åtminstone två stig lu ckor ha funnits. Den 
ena låg, att döma av ordalagen i en gravdelning på kyrkogården 1752, i V, mitt för 
kyrkans V ingång. Den andra låg i Ö, rätt bakom koret (fig. 331); den var troligen medel
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tida, var murad och hade tegelornering på det mot vägen vättande gavelröstet. 1745 
beslöts denna stigluckas reparation; sannolikt avses samma stiglucka, då VIS.PROT. 1747 
omtalar, att ))förl(iden) Sommar then ena Kyrkioporten blifwit på Kyrkians bekostnad 
upmuradoch reparerad>>. 1792 ersattes endera stigluckan (eller båda?) med >>2~ Pelare 
wid Kyrckogårdsmuren till Portarna med deras tak» (RÄK.). 

KLocKsTAPEL Klockstapeln (fig. 331) låg N om bogårdsmuren. Den var en kloekbock av vanlig 
uppländsk typ, ursprungligen öppen och spånklädd. 1631 lät Gabriel Bengtsson Oxen
stierna på Mörby (s. 430) reparera den >>och där till hulppo Sochnemennerne>> (D 346). 
Först 1752 inkläddes den med bräder (sT.PROT.). Förmodligen revs stapeln, då kyrkan 
ombyggdes, ty alltifrån 1813 sägas klockorna hänga i tornet. 

KYRKOBYGGNADEN 

Esterna gamla kyrka ombyggdes 1797-18061 och förvandlades därvid till oigenkänn
lighet. Om icke arkivaliska uppgifter gjorde det synnerligen troligt, skulle man endast 
med stor svårighet kunna påvisa, att den äldre kyrkans murar delvis ingå i den nuv. 
kyrkobyggnaden. Den kyrka, som sålunda ombyggdes 1797-1806, hade på 1600-talet 
tillbyggts åt Ö med ett nytt kor (motsvarande den östligaste traven och den tresidiga 
koravslutningen å fig. 332), som nu till största delen är rivet. V delen av kyrkan däremot 
stammade med all sannolikhet från medeltiden och partier av dess murverk torde vara 
använda i den nya Fasterna kyrka. 

Från 1797 finnas två planritningar i EsT (fig. 332, 333). Tyvärr är ingen av dem exakt 
tillförlitlig; fig. 333 torde dock ha tillkommit efter en av ÖIÅ föranstaltad uppmätning. 
Därmed förhåller sig så: Akademibyggmästaren Neosander (s. 368, not 4) hade 1796 
uppgjort en ritning till ombyggnad av kyrkan (jfr s. 368), vilken ritning av K. Maj:t 
överlämnades till ÖIÅ för granskning. Då ÖIÅ begärde kompletterande upplysningar 
från församlingen, framgick av svaret, att Neosanders ritning var felaktig i så måtto att 
den gamla kyrkans längd beräknats till 60 alnar, medan den i verkligheten mätte 53 Yz 
aln. Härigenom hade även fönstrens, ingångarnas och vapenhusets platser förskjutits. 
Hos ÖIÅ uppgjordes med ledning av församlingens uppgifter en ny planritning >>sådan 
som den förmodas>> (fig. 332), varefter ÖIÅ >>genom Prof. Tempelman2 låtit afmäta 
kyrkan och derefter uprätta en behörig Desseim till ny kyrka3 (= den ritning, som nu 
finnes i sakristian, fig. 338-339). Det är sannolikt, att den i fig. 333 avbildade ritningen 

1 Enligt en anteckning å första bladet i C 1 (Fasterna) predikades sista gången i Esterna kyrka 21 
maj 1797 och första gången i Fasterna kyrka 9 nov. 1806. Kompletteringsarbeten torde ha ägt rum under 
år 1807. 

2 OLOF SAMUEL TEMPELMAN, f. 1745, t 1816, professor i arkitektur vid Målar- och bildhuggarakade
mien. 

3 Skr. från Ö IÅ till landshövdingen i Stockholms län 9/8 1797 (koncept i BST). Jfr s. 389, not 2. 
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är Tempelmans uppmätning av den gamla kyrkan.1 Om dennas utseende kan man draga 
rätt vittgående slutsatser på grund av de båda ritningarna i BST, särskilt som de äro 
försedda med anteckningar och dessutom kompletteras av ÖIÅ:s frågor till församlingen 
(koncept i BST) och församlingens svar (jfr ovan!). 

A v en anteckning å fig. 338 framgår, att man icke blott tänkte bygga den nya kyrkan 
på den gamla grunden, där så lät sig göra, utan även i samma utsträckning behålla det 
gamla gråstensmurverket upp till fönstrens underkant. Vapenhus och sakristia skulle 
rivas. Då ark. Å. Noreen 1925 uppger,2 att (den nuv.) kyrkan huvudsakligen är byggd 
av tegel, menas säkerligen att tegel är använt i de nya delarna (N, S och Ö korsarmarna 
samt tornets nedre våning, jfr s. 388), varjämte den medeltida delen (V korsarmen) 
påbyggts med tegel. 

Av ritningarna framgår, att den 1797-1806 ombyggda gamla kyrkan hade praktiskt 
taget samma bredd som den nuv. Så bred har alltså kyrkan varit åtminstone sedan 
valven inslogos i slutet av medeltiden. Huruvida en breddning ägt rum dessförinnan 
undandrar sig vårt bedömande. Esterna socken nämnes tidigast 1303 (SD nr 1400), 
och ingenting hindrar, att kyrkan uppförts under den äldre medeltiden.3 Läget för 
ingången till sakristian ger en vink om hur lång medeltidskyrkan varit: den torde ha 
motsvarat de tre västliga traveerna på planen fig. 332. Härmed överensstämmer upp
giften i församlingens ovan citerade svar till ÖIÅ, att den östligaste valvtraven [ + den 
tresidiga koravslutningen] utgjorde kyrkans kor, >>som helt och hållet utgjör Oxen
stjernska Grafvem.4 sakristian, som var trång och mörk (HusEsYN 1745) samt välvd,5 

fanns kvar ända till 1797. Att den icke är medtagen på Sueciabilden torde bero på ett 
förbiseende. Å ven vapenhuset revs först 1797. 1649 omtalas >>altareth uthiWåknhuuseth>> 
(D 346). - Att döma av planen fig. 332 hade kyrkan senare inslagna valv, som vilade 
på murpelare och mellan dem slagna sköld- och gördelbågar. 

Det nya koret uppfördes 1635, varvid medeltidskyrkans ö gavel revs. Förmodligen var KORTILL
BYGGNADkoret byggt av tegel. Byggherre var Gabriel Bengtsson Oxenstierna (s. 430). I Matricula 

ternpli Estharnensis (D 346) står antecknat: >>Anno 1635: Läth Wälborne Her Gabriel 

l Icke heller denna ritning vågar man helt lita på. Här har nämligen ingången till sakristian placerats 
Ö om den tillärnade N korsarmen. Platsen är osannolik. Vid korets N vägg stod - enligt församlingens 
ovan citerade svarsskrivelse till Ö IÄ- en gravtumba. Denna ingångs plats förefaller riktigare markerad 
på den andra ritningen. På samma plats som där är den f. ö. även å fig. 333 markerad med ett par punk
ter, som förmodligen betyda en rättelse. 

2 Ä. NoREEN, Tjänstememorial rörande Fasterna kyrka, 1925 (BST). 
3 Man måste komma ihåg, att ingendera av planerna fig. 332- 333 är fullt exakt. Därför vågar 

man ej draga några slutsatser av de trånga ingångsöppningarna med rätvinklig planform, som annars 
skulle kunna tyda på hög ålder. A fig. 332 är vapenhusets ingång, som måste ha varit relativt sen, teck
nad på samma sätt. 

4 Jfr även den s. 368 citerade hovrättsdomen av 1753, där bönderna i Esterna beklaga sig över att 
de på grund av korets tillbyggande nödgades underhålla ett så långt kyrkotak. 

5 Brev från kh CHR. JusTus 14/4 1747 (DoMKAP. handl.). 
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Fig. 332. >>Plan av Esterna Kyrka sådan som den förmodas i anledning af sednare inkommen 
ofullständig mätning>> (1797) med byggmästarens av ö IÄ kritiserade förslag till ombyggnad in
lagt med konturlinjer. Det svartprickade tresidiga koret äterger byggmästarens felaktiga upp

mätning. Obs. orienteringen! C:a 1 : 300. BST. 

»Grundriss der Kirche von Esterna so wie &ie ver
mutlich aussieht an Hand einer später eingegange
nen unvollständigen Aufmessung, (1797) mit einem 
vom Amt des Oberintendenten kritisierten Umbau
projekt in Umrisslinien. Der gestrichelt angegebene
dreiseitige Chor zeigt die fehlerhafte Aufmessung des 

Baumeisters an. Man beachte die Orientierung! 

"Plan of Esterna church, as i t is supposed to be, ac
cording to an incomplete scale drawing handed in at 
a later date" (1797). The master builder's project,
criticized by the Board of Public W orks and Build
ings, is drawn in outline. The Iines of short dashes 
indicate the master builder's erroneous drawing of 

the three-sided chancel. Notice the orientation! 

v 



377 ESTERNA KYRKA 

~w, ./.-.:r'.;;u(.J;J,t1n,.. 

~PC)~a/. 
d..-4.;/.-..__, ,/,..rl '*·-rl· ~- J~.,-..,..tC> 

.. 

Fig. 333. O. Tempelmans (?) uppmätning av Esterna kyrka och första utkast till ombyggnad (1797). 
De stora fönstren äro på originalritningen mörkgula, alltså enligt påteckningen avsedda att nyupp

tagas. C:a 1 : 300. BST. 

Aufmessung der Kirche von Esterna von O. Tempel- Scale drawing of Esterna church and first project for 
man(?) mit einemersten Entwurf zum Umbau (1797). rebuilding, 1797, by O. Tempelman(?). 
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OXENSTIERN
SKA GRAV

VALVET 

Bengtson Oxenstierna frijherre till Mörby och Lindholmen, sampt hans kära huusfru 
Fru Anna Baneer mura den tridiedelen till kyrckian som nu är Choor.>> Uppgiftens 
riktighet betygas av ett bevarat kontrakt! av d. 6 febr. 1635 mellan stockholmsmur
mästaren Juen Erichzson2 och Gabriel Bengtsson, enligt vilket murmästaren var skyldig 
genomföra följande arbeten: >>Först skall iagh uara förplichtadt, att Muhra een wääll 
muhrade graff i Kyrckian medh hwalf, och mitt wnder hualfwedt een Pelare; Sädhan 
giöra een Cohr Sexkanntigh alldeles i allo måtto effter dän affryttningh, som migh 
här iempte leffuereradt ähr; Item sträckia Muhren lyka högh medh dänn gambia Kyrckio
muhren, såsom ett gådt twärachtigt hwalff på Cohren, lika meth dät gambia Kyrkckio 
hwalfedt giordt.>> Jfr församlingens uppgifter till ÖIÄ i samband med ombyggnadsför
slaget (s. 375). 

Såsom TuuLsE framhåller blev ej blott koret uppfört 1635, hela kyrkan reparerades 
samtidigt. Dess utseende efter ombyggn11den framgår av Sueciabilden (fig. 331).3 >>Kyr
kans långhus är där försett med ett tresidigt avslutat kor i direkt följd. Båda förenas 
under takkanten med ett rikt profilerat listverk. 4 Ä ven de rundbågade fönstren ha samma 
form i långhus och kor. 5 Taket krönes i östra delen av en sirlig takryttare, i silhuett 
liknande sjötornets [på Mörby slott] huv>> (TuuLSE s. 114). Den gamla kyrkan förhöjdes 
tydligen med tegel vid reparationen 1635, fönstren vidgades och modärniserades vid 
detta tillfälle. Vidare veta vi, att kyrkan var rappad (sT.PROT. 1747; gäller ev. blott grå
stensdelen) och att taket var spånklätt. 

I sitt ombyggda skick företedde kyrkan en relativt enkel variant av 1600-talets 
holländskt influerade arkitektur. 6 Takfallet över koret med dess takryttare på nocken 
påminner om Riddarholmskyrkan. Vem som utfört ritningarna är okänt. 

Vid en restaurering 1938 av nuv. kyrka öppnades och inventerades gravvalvet.? Ned
gången täckes av en oornerad kalkstenshäll (255 x 202) framför altaret. En stentrappa 

1 I Ericsbergsarkivet, Gabriel Bengtsson Oxenstierna, lösa handlingar 1630-1639; här citerat efter 
TUULSE S. 114. 

2 Denne JoEN ERIKssoN är ej upptagen i HENR. ALM, Murmästareämbetet i Stockholm, Sthlm 
1935. 

3 Skissen utförd 1662 (GILLINGSTAM a. a. s. 26 och där anförd litteratur, jfr. s 436, not 2). 
4 Märk dock, att detta listverk förekommer först på den renritade förlagan till gravyren (TuuLSE 

fig. 19), medan den saknas eller endast är antydd på den på platsen utförda skissen, som här avbildas 
(fig. 331). 

5 Fönstren måste dock vara tecknade på fri hand av Dahlbergh, eftersom den i stort sett tillförlitliga 
planen fig. 333 saknar fönster på nordsidan. Förmodligen har han litat på en allmän minnesbild av 
fönstrens utseende. 

6 Bland uppländska kyrkor, som ombyggdes i samma stil under 1600-talet, kunna nämnas Öster

åker (SvK Upp!. I s. 569) och Sollentuna (SvK Upp!. VI) samt Dalby i dess 1600-talsskick (UPPLANDs 
KYRKOR, nr 76), samtliga dock något yngre än Esternas ombyggnad. 

7 Här lämnade uppgifter äro hämtade ur det protokoll, som fördes vid gravvalvets öppnande 1938 

(i kyrkans arkiv). Uppgift om den pelare, som enligt kontraktet av 1635 skulle uppbära valvet, saknas 
i protokollet. 
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leder ned till gravkammaren, som enligt uppgift är i det närmaste cirkelrund (D ca 
500) under kryssvalv (högsta H ca 170). Här finnas nio kistor/ därav två barnkistor, 
några av dem med synnerligen vackra beslag och vapensköldar i silver eller brons. 
Bland dem, som hava sitt vilorum här, märkes korets byggherre, Gabriel Bengtsson 
Oxenstierna, och hans maka Anna Baner (s. 430).- Gravvalvet berördes ej av repara
tionen 1938 annat än i så måtto att kistorna omflyttades.2 

1796, då förslaget till ombyggnad av 1600-talskyrkan framlades, var Esterna kyrka i 
gott stånd. Bl. a. synes taket nyligen ha reparerats (RÄK. 1794-95). På 1770-talet hade 
inredningen renoverats. Ej underligt, att några Esternabönder ställde sig ovilliga till 
förslaget att ombygga kyrkan. De anförde som skäl, att de ansägo företaget )>öfwersti
gande Herr BergsRådets rikedom och förmögenhet» (sT.PROT. 1796). 

Som en sammanfattning av ovanstående kan sägas; Den kyrka, som ombyggdes 1797- BYGGNADs

1806, var ursprungligen en rektangulär gråstenskyrka, kanske härrörande från äldre HrsToRrA 

medeltiden. Den hade sakristia och vapenhus på vanliga platser. Förmodligen på 1400
talet hade tegelvalv inslagits. 1635 hade den tillbyggts åt Ö, varvid hela kyrkan modärni
serats i anslutning till holländska stilideal, ett mycket tidigt exempel på holländsk 
renässans i Mälardalen. Att ett gravkor förlades under det nybyggda koret, som därige
nom också blev ett slags minneshall, är, som TuuLsE s. 115 framhållit, en tidig tillämp
ning av samma ideer, som något senare kommo till uttryck i Axel Oxenstiernas kyrka 
i Jäder. 

INREDNING OCH INVENTARIER 

Om Esterna kyrkas inredning och ägodelar under 1600-talet och senare kunna vi 
göra oss en någorlunda god föreställning tack vare bevarade inventarieförteckningar. 
En lämplig utgångspunkt äro de anteckningar, som omkr. 1600-talets mitt införts i 
Matricula ternpli Estbarnensis (KB: D 346). Vi börja med avdelningen 

))Altartaflor och Belether 

[1] 	Altartafia förgylt medh Crucifix mit uthi. Nederst på sitter wår herre Christu s till måltidh medh twå ALTAR-
sina lärjungar som gingo till Emaus. Taflan är merkt medh Oxenstierna och Banere Wapn, och TAVLOR OCH 
är gifwin af her Gabri[e]l Bengtson Oxenstiern, och Fru Anna Baneer åhrtaleth 1623 ........ 1 HELGON

BILDER 
[2] 	 Anno 1452 är den stoora och långa Altartaflau som ståår på sidhan widh sakerstijan gifwen till 


Estarne kyrckia af sahl. her Bengt Christerson och fru Märetha Slaweka uppå samma Tafla ståår 

deras wapn3 . • • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . . • • . • • 1 

l 1795 funnos fjorton kistor (Förteckning över likkistor i Oxenstiernska graven 1795, N 1). 
2 Däremot reparerades gravkammaren i samband med kyrkans ombyggnad i början på 1800-talet 

(sT.PROT. 1811). Att så skedde berodde förmodligen på det testamente, som 1754 gjorts av grevinnan 
Anna Augusta Oxenstierna (s. 431) dels till Oxenstiernska gravens underhåll, dels till socknens fattiga. 

3 Artalet 1452 måste vara felaktigt och det uppges ej heller, att det stod att läsa på altarskåpet. 
Enligt H. GrLLINGSTAM, Ätterna Oxenstierna och Vasa under medeltiden (Sthlm 1952-53), s. 904, 
gifte sig BENGT KRISTIERNSSON (0XENSTIERNA) Och lVIÄRTA JOHANSDOTTER (SLAWEKA) troligen först på 
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[3] 	Altartafia mitt uthi ståår Jungfru Marija medh Jessu dödhe Lekamen på sin knä .......... 1 

[4] 	Lithen gammal Altartafia af steen är Sancta Anna siölf tridie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
[5] 	Stoor bredh Tafla uthan beletp--' _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

[6] 	Stoort jungfru Mariae belete . 1thi een tafla och månen under hennes fötter medh Jesu pilt 
i fampn .................. . . .................................................... 1 

[7] 	Stort jungfru Mariae belete meou Jessu pilt i fampn .............. . ........... . ........ . .. 1 

[8] 	Lithedt Jungfru Mariae belete medh Jesu pilt i fampn .............. . ................. . .. 1 

[9] 	Sancta Annae belete siölf tridie ............................................ . ........... 1 


[10] Tafla af steen är Sancta Anna siölf tridie 
[11] Ett stoort Crucifix 
[12] Ett litet Crucifix 
[13] Ett lithedt Christi belete ståår uthi een tafla 
[14] Gammalt Christi belete 
[15] Stoort Påfwens belete medh een Biskop staf i handen 
[16] Lithedt Påfwens belete medh Biskops staf i handen 
[17] Stoort Sancti Laurentij belete medh ett halster i handen 
[18] Sebastiani belete uthi een tafla all full skutin medh pilar 
[19] Gammalt munke belete kledt i messekläder 
]20] Lithet muneke belete medh een bok i handen.» 

Av alla dessa föremål härrör endast nr [1]- den först uppräknade altartavlan
med säkerhet från tiden efter reformationen. Den förekommer även i 1700-talets INV. 

och säges där infatta >>3~ schilderien>. De övriga härröra med största sannolikhet från 
den katolska tiden, även om det är tänkbart, att någon av >>taflorna>> var en renässans
målning. Nr [3] och [6] återge vanliga senmedeltida motiv: pi etå och j ungfru Maria 
som den apokalyptiska kvinnan. Påfallande är, att icke mindre än tre bilder av S. Anna 
funnits i kyrkan (såvida icke nr [4] och [10] avse samma bild). 

Av de uppräknade bilderna äro sannolikt två bevarade till vår tid: S. Annabilden 
nr [9] (fig. 346) och triumfkrucifixet nr [11] (fig. 334). Det är emellertid tänkbart, 
att endera eller båda dessa bilder härröra från Fasta. Om dem se s. 3962

• 

1700-talets INV. omtala tre altarskåp, nämligen det stora med Oxenstierne- och Sla
wekavapnen (=nr [2]) >>med Bilder, upsatt på norra kyrkomuren>>, >>En dito [dvs. altar
tavla] äldre på samma sida>> och >>En dito än äldre, upsatt uti Sacristian» (INV. 1749). 
Förmodligen voro de andra bilder, som ännu på 1600-talet funnos nere i kyrkan, vid 
denna tid upplagda på kyrkvinden (jfr s. 382). 

1470-talet. I en handskrift E 126 f: 1 (UB), bl. 23, återges uppgiften i D 346 om detta altarskåp i övrigt 
ordagrant, men årtalet är utelämnat. 

l Kanske en sådan >>katekesaltartavla>> från reformationstiden, som finnes bevarad på några ställen 
i Norrland. Se härom P. G. HAMBERG i Härnösands stift i ord och bild (Sthlm 1953), s. 290. 

2 Härtill kan läggas en uppgift i SvERIGEs BEBYGGELsE, Landsbygden, stockholrus län III, 1952, 
s. 156: »Enligt uppgift uppspårades ett stycke av ett altarskåp i Lo härads sn, dit det torde ha kommit från 
Fasterna. Senare upptäckte köparen i en antikhandel i Stockholm några små träskulpturer, vilka visade 
sig passa exakt till altarskåpet och alltså en gång i tiden tillhört detta.>> Jfr ÄRKEsTIFTET, årg. 1941 s. 
30. Att dessa altarskåpsrester härröra från Esterna (el. Fasta) kyrka är naturligtvis möjligt, men f. n. 
alldeles obevisbart. 
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Fig. 334. Kristusbild t ill triumfkrucifix, 1300-talets första tredjedel, tro
ligen från Esterna kyrka. Foto 1956. S. 396. 

Corpusfragment von einem Triumph F igure of Christ from a rood, fi rst third 
kreuz a us dem ersten D rittel des 14. of 14th cent., probably from Es terna 
Jh., wahrscheinlich aus der Kirche von church . 

Est erna. 
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Då kyrkan började rivas 1797, flyttades dess inredning till >>den behållne delen af 
Mörby Slotb>, där RADLOFF i början av 1800-talet såg såväl altaruppsats och predikstol 
som åtminstone ett medeltida altarskåp. Han nämner särskilt den av Bengt Kristiernsson 
och Märta Slaweka givna altartavlan, >>sirad med flere helgons bilder», och en annan, 
som beskrives sålunda: >>På en tafla Unitrino Deo & S. Martino sacrum [= helgad åt 
Treenigheten och S. Martin] afbildas S. Martin, som hugger et stycke af sin kappa och 
gifver til en tiggare.>> Sistnämnda bild upptages icke i D 346; kanske är det fråga om en 
altarskåpsdörr med målad bild, lösgjord från något av kyrkans altarskåp. 

En del av dessa föremål såldes antagligen på auktion 1811 (se s. 372), annat förstördes 
eller förkom på annat sätt. Ännu 1829 uppges emellertid i INv.: >>På Kyrkohwalfvet skall 
finnas öfverlefvor af några aldeles fördärfvade Adeliga Baner och Wapen samt någre 
Helgon-bilder af träd.>> IHRFORS såg i slutet av 1800-talet utom begravningsvapen även 
triumfkrucifixet ligga på kyrkvinden. 

Vidare berättas i D 346: 
PREDIKsToL >>Anno 1627: Förähradhe Wälborne Her Gabriel Bengtson Oxenstierna ... sampt hans kära hunsfru 
BÄNKAR o. Fru Anna Baner Predikestolen sampt Stolarne i Kyrckian, sampt och låtit intaga Choren medh Pelare.>> 
KORSKRANK 

Predikstolen beskrives i INV. 1749 sålunda: >>En Predikestol af Ek med Bildhuggare 
arbete och himmel af samma slag, omålad>>, i INV. 1745 kallas den >>kostel(ig)>>. Den 
flyttades 1747 från S till N sidan av kyrkan (Bänkdeln. 1747 i Esterne N 1), samt 
reparerades, målades och förgylldes 1773-74.- Med >>stolarne>> avses sannolikt bänk
inredning, som Gabriel Bengtsson alltså lät göra ny. 1772 gjordes nya bänkar >>öfwer 
alt», som målades 1774 (viS.PROT. 1776). Om en rest av dessa bänkar se s. 398.- Ut
trycket att >>intaga Choren medh Pelare>> måste åsyfta, att koret avgränsades från för
samlingsrummet med ett korskrank av ungefär samma typ som det, vilket senare 
uppsattes i Rimbo kyrka (s. 272, fig. 249). Korskranket borttogs 1745 (sT.PROT.). 

1797 flyttades altartavla och predikstol m. m., såsom nämnts, till Mörby slott. Om 
kh Rhens förslag att söka avyttra dem till någon annan kyrka är ovan talat (s. 372). 
Huruvida de såldes på auktionen 1811 (s. 372) eller om de skingrades på annat sätt är 
obekant. 

Någon orgel omtalas ej i kyrkböckerna. 
Ytterligare berättas i D 346: 

DOPREDsKAP »Anno 1619: hafuer her Gabriel Bengtson Oxenstierna, medh sin käre huusfru, Fru Anna Baner 
gifuit den öfre delen på Funten1 till Estarne kyrckia. 

Anno 1634: I lijka måtto hafua dee ochså gifuit Ett stoort messingsfaath medh guutet arbethe till 
Funten medh beges deras wapn och åhretahl. 

Anno 1652: hafua dhe och i lijka måtto gifuit till Funten een bubloth [=bucklig, dvs. godronnerad] 
messings sk,\hl, stuckit medh Christi dop på bothn medh beges deras nampn och åhrtahl.» 

Dopfatet- med årtalet 1634- och dop skålen stod o enligt INV. 1749 >>Uti Funten»; 
i senare INV. ha de citerade orden uteslutits, vilket väl betydrr, att funten ej längre 

1 Härmed måste väl avses en ny cuppa. Ingen av de båda funtcuppor, som ännu äro bevarade i 
Fasterna kyrka, kan emellertid tänkas härröra från 1619. Jfr s. 398. 
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hade någon funktion ens som ställ till dopfatet. De upptagas ännu i INV. 1808, men såldes 
sedan enligt en där tillskriven anteckning. 

Om nattvardssilvret är antecknat i D 346: NATTVARDs-
KÄRL 

•>Anno 1649 Den 16 Januarij \Var efterskrefne Kaleker och Patener tillstädes. 

Förgylth kalck medh gammalt arbethe i Löfwercke på knapparna och Crucifix nedher på bothn, uthan 


åhrtahl och Wapn. 
Pateen där till Uthan åhrtahl och wapn. 
Lijthen oförgylt kalck och pateen där till, kiöpt för kyrckiones penningar af Hans Michellson i Medh

wij, Landhbofougde på Mörby och är merckt medh H: M: åhretaleth 1640. 
Oflete [=oblat] skrin af thenn medh Crucifix på locketh, merkt medh Oxenstierna och Banere 

Wapn.>> 

Den först omtalade kalken förefaller av beskrivningen att döma att ha varit medel
tida. Det är osäkert, om den är identisk med en i nästa bevarade rNv. (1745) upptagen 
liten förgylld silverkalk. Där tillkommer dessutom en ny, större kalk, som i rNv. 1749 
beskrives sålunda: >>En stor Kalck med paten af silfwer, med starek förgyllning öfwer 
alt, och omkring satt med äkta pärlor och stenar,1 wäger 71 [lod], 2 [qvintin], skänkt af 
högw(älborna) Fröknarna Stina och Beata Oxenstierna.>>2 Denna praktfulla kalk fanns i 
behåll ännu 1808 (INv.). Det är ovisst, om den var med bland de tre kalkar, som 1811 
lämnades i utbyte mot Fastemas nuv. kalk nr l (se s. 401) eller om den avyttrats på 
annat sätt. 

Oblatasken av tenn var tydligen skänkt av Gabriel Bengtsson Oxenstierna och 
Anna Gustafsdotter Baner (s. 430). Den bar enligt rNv. 1749 deras initialer och årta
let 1630. Vidare funnos 1649 enligt D 346 en tennkanna >>medh pip>> med årtalet 1635 
och två tennflaskor. Samtliga tennföremål såldes efter 1808. 

De ljusredskap, som funnos i kyrkan 1795 (INv.), utgjordes av ljusstakar och ljus-LJusREDsKAP 
armar samt >>En stor Huskrona mit i kyrkan med 8 pipor, skänkt af grefskapet på Mörby>> 
(INv. 1749). Den är ej upptagen i D 346, som däremot nämner stora mässingsstakar, 
skänkta från Mörby 1650 och 1656 (de senare, ännu bevarade, s. 404, nr 2). D 346 omta
lar också >>Gamble måladhe Liustakar, som brukades för adels Brudar och är een ängell 
ofuanpå buar stake, 4 st. -Än af samma slag giorde i böglor, 2 st.>>. Härmed avses 
säkerligen medeltida processionsljusstavar (jfr ännu bevarade sådana från Rimbo, 
s. 268, fig. 246 samt Västra Ryd, SvK Uppl. VII, s. 118 o. fig. 106). De förekomma ej i 
senare rNv.- I INV. 1749 ha däremot tillkommit ljusarmar skänkta av Börje Hansson i 
Abrahamsby, resp. av Wilhelm Deppe, >>Snickare och Bilthuggare på Mörby>>.3 

1 >>små ägta pärlor och kristaller» enligt RADLOFF, som antagligen såg kalken. 
2 CHRISTINA (j· 1685) och BEATA (t 1689) OxENsTIERNA voro döttrar till Gabriel Bengtsson. Se 

släkttavlan s. 431. 
3 Kanske identisk med den HELMER DEPPE, som i slutet av 1600-talet var greve Gustaf Oxenstiernas 

(s. 431) uppsyningsman på Mörby slott, tillika trädgårdsmästare samt •>skatull- och lådemakare•>. Om 
denne se H. GILLINGSTAM, Mäster Helmer Deppe och hans avkomlingar (Hundare och skeppslag 7, 
1946, s. 125). Helmer Deppe var av tysk härstamning. 
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TEXTILIER 

BRUD

UTSTYRSEL 

De flesta av de i D 346 omtalade mycket talrika textiliernavoro skänkta på 1600
talet av Gabriel Bengtsson Oxenstierna och hans maka samt av fröknarna Anna och 

Catharina Oxenstierna och Sigrid Baner.1 Från äldre tid stammade sannolikt bl. a. 

följande altar- och mässkläder: 

>>Läreffts handhklädhe på stolen widh altareth sydt medh färgor silcke; fem steeds twärt ofuer och 
tua steds wapn Trållehufwuds2 och fyra stycken skiöldh tär emellan är bundit och språngat medh sileke 
fyra steeds och silekes frantsar rundt omkring.>> Förmodligen skänkt på 1500-talet av fru Beata Trolie 
(s. 	 430). 

>>Gammalt altareklädhe medh tree wådher grönt atlask och däremellan halfsidhen medh rödh bothn 
och hwith. Cappa där till af allehanda fergat atlask i render. 

Gammalt altarklädhe af grått blomerat trådhedammask. Cappa därtill stickat medh guldh och sölf i 
stora bokstäfr på rödt atlask. 

Gammalt altarklädhe af swart Camloth3 medh twå wåder. Cappa där till af samma slag stickat af 
guldh medh tre wapn, widh Endarne annat slags wapn 9 stycken.> 

»Koorkappa af röödt sameth, medh blååt Dwalsk [s. 488, not 1] underfodrat, frammanpåstickat medh 
guldh sölf och silcke, sex beleter på huar sidha, bak på kragen medh Christi Dop.• Finns i behåll, se 
s. 	 406 f och fig. 356- 358. 

»Gammal! koorkåpa af huith Dammask medh rödha silckesfrantsar, nedher till, wnderfodrat medh 
lerfft, framman på stickat medh guldh och silcke, sex belether på hwar sidha, baak på kragen medh 
Christi crucifix. >> 

>>Gammal! messehaka af brunt Dammask, halfua korseth är medh perlstickat Brem doch uthan perlor, 
den andra delen är af guult Dammask, underfodrat medh huith parkum. 4 

Messesärk medh fem rödhe sametslappar.>> - Se även tillägg s. 386. 

År 1731 skänkte grevinnan Barbro Cruus (s. 431) från Mörby en mässhake af grönt 

siden (rNv. 1749), som ännu är bevarad (s. 410 nr l, fig. 359). 
Större delen av det äldre textilförrådet befinnes vara utsorterat redan i INV. 1795. 
Till brudutstyrsel (>>Brudh heder») har enligt D 346 följande givits: 

>>Krona af tågen[?] guldh arbethe5 och bindel! thär till, är gifuen af sahl. hustru Kirstin," Hans 
Michelsons i Medhwij, landhbofougdes på Mörby, och ståår uthi een korgh. 

l ANNA och CATHARINA OxENsTIERNA voro döttrar till Gabriel Bengtsson, se släkttavlan s. 431. 
SIGRID BANER (f. 1592, t ogift 1669) var syster till fru Anna Baner och vistades merendels hos henne 
på Mörby. - Att så stor del av textilierna härrör från nämnda givare kan förklaras därav att under 
Mörby hörde i det närmaste hela socknen. 

2 Någon gång förekommer ett trollansikte i stället för ett huvudlöst troll i ätten Trolies vapen, så i 
ärkebiskop Gustaf Trolies vapen i Edebo kyrkas målningar (SvK Upp!. II, fig. 710, 712). 

3 >>Camloth>>, tjockt ylletyg med inblandning av gethår. 
• Parkum är enligt Sv. Akad. ordb. en benämning på grövre el. finare, kyprade typer av skiftande 

beskaffenhet (av ylle el. linne el. bomull el. en blandning av bomull och linne), använda till underkläder, 
foder, sängklädsvar o. dyl. 

5 >>Tågen guldh arbethe•> = broderi med dragen guldtråd. - Tågen av ty. zogen, gezogen, dvs 
dragen metalltråd. 

6 t 1637 (se s. 416 gravsten 4). 
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Tröij a af brandhg1.1hlt Buurkaf1 och förskiörte [ = förkläde] af samma slag gifuen af her Gabriel 
Oxenstierna. och fru Anna Baner [s. 430]. 

Gambia täcken af gräät trädhe Dammask Vnderfodrat medh lerfft tu stycker och skola liggia på 
Brudhestolar.•> (»Brudhstohlar medh Lähn» funnos även 1649.) 

>>Dyna 2 Y:J aln läng, är af gräät trädhe Dammask, och plägar liggia på bruudhstolar, doch ingen 
fiedher uthi.•> 

Allt till brudutstyrseln hörande är numera försvunnet. 
Då Gabriel Bengtsson lät uppföra kyrkans kor var det i främsta rummet för att bereda GRAVMINNEN 

familjen ett värdigt gravställe. Den Oxenstieruska graven förlades under korets 
golv och hela anläggningen är ett tidigt exempel på en stormansgrav av denna art. (Se 
härom TuuLSE s. 115). Ovan jord befann sig dels en stenhäll över nedgången till graven, 
dels ett gravmonument vid korets N vägg. Tydligen bestod detta av en tumba. Dess 
mått anges i församlingens s. 374 omtalade svarsskrivelse till ÖIÅ: den var 3% aln lång, 
3 alnar bred samt l aln och 16 tum hög. Tumbans numera hopsatta täckhäll är bevarad 
(s. 410, fig. 362), däremot inga rester av sidohällar, varför man kan förmoda att tumban 
var av samma typ som gravvården över Gabriel Bengtssons fader, Bengt Gabrielsson 
Oxenstierna (s. 430), i Strö kyrka (SvK, Vg I, s. 99), dvs. med sidor av putsat tegel och 
täckt av en häll med hög relief. Tumban i Esternakoret var en minnesvård över Gabriel 
Bengtssons farföräldrar, av allt att döma upprättad av sonsonen (TuuLsE s. 120 o. 
132). Se vidare s. 412 och 430. 

På kyrkans väggar voro begravningsvapen upphängda. Ett par anvapenserier 
äro delvis bevarade (om dessa se s. 418), men Gahriel Kristierosson Oxenstiernas (s.430) 
anvapen, som funnos i kyrkan 1649 (D 346) voroförsvunna redan på 1700-talet. ->>Uti 
Coret, under hwalfwet öfwer Oxenstierniska Hufwud Baneret» funnos ännu 1755 fyra 
fanor och 16 standar uppsatta, enligt en detta år uppgjord förteckning över adliga vapen 
i kyrkan (N 1).2 Dessa äro nu försvunna. 

Då Fasterna kyrka byggdes, gick man ganska hänsynslöst tillväga med de gravminnen 
ovan jord, som då funnos, medan man hade fullt klart för sig, att gravvalvet >>efter 
Testamentarisk författning skall af kyrkan hollas vid magb3 (jfr s. 379, not 2). Tumban 
nedbröts, gravstenar upptogos och inlades i vindfångens golv. I samband med kyrkans 
renovering 1938 tog man tillvara de rester, som funnos kvar (se vidare s. 410). Att be
gravningsvapnen finnas i behåll, får man väl tillskriva dels pieteten mot en frikostig 
givarinna (s. 379, not 2), dels den omständigheten, att de voro osäljbara. 

Vid kloekskattens uppbärande 1531 lämnade Esterna två klockor om tillsammans KLocKoR 
2 skeppund och 4 lispund. 

År 1631, då klockstapeln reparerades (s. 374), skänkte Gabriel Bengtsson Oxenstierna 

1 >>Buurkaf•>, enl. Sv. Akad. ordb. benämning på ett slags grovt plyschtyg. 
2 Jfr MÅRTEN LILJEGREN, Stormaktstidens gravkor, Sthlm 1947, särskilt fig. 61 (Jäders kyrkas 

högkor 1699), som visar hur även högkoret i en kyrka kunde användas såsom minneshalL 
3 Detta uppgives i församlingens svar på ÖIÄ:s frågor 1797 (se s. 374). 

3-704933 
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och fru Anna Baner >>den stoore klockan». Den vägde 3 skeppund, 11 lispund >>swår 

wigb> OCh bar enligt D 346 följande inskr.: TILL GUDS ÄHRA OCH ESTARNE KYRCKIOS 

PRYDNING GAF' HER GABRIEL BENGTSON OXENSTIERNA FRIJHERRE TILL MÖRBY OCH 

LINDHOLMEN, MEDH SIN KÄRE HUUSFRU, FRU ANNA BANER GIÖSTAFSDÅTTER DENNA 

KLÅCKA TILL [ESTERNA]l KYRCKIA l DÄDT ÅHR 1631 SOM ÄR DEDT 21~ DEE l ETT CHRISTE

LIGIT ECHTENSKAP SAMMANLEFDE, HAFWANDE TRE SÖNER OCH SEX DÖTTRAR LEFWANDE, 

FÖRUTHAN EEN SOHN OCH EEN DÅTTER SOM GUDH KALLAT HAFUER. 

Denna klocka lämnades 1728 till omgjutning hos klockgjutaren Johan Andreas Klos,2 

som emellertid aldrig återbördade den till kyrkan, utan i stället förskingrade metallen 

(DoMKAP. handl.). Kollekt till en annan klocka i dess ställe beviljades (kgl. brev 3/51737), 
men som kyrkan dessutom ägde två klockor, så användes den influtna kollekten i stället 

till kyrkans reparation 1747 (p.m. från 1751 i DoMKAP. handl.). Av de nämnda två 

klockorna var den ena från 1683 (INV. 1749). De överflyttades till Fasterna nyuppförda 

kyrka och omgötos 1843 (s. 423). - lHRFORs återger en avskrift av klockornas inskrifter 

(jfr S. 372, not 1):- l. GUTIN I STOCKHOLM AF HANS JACOB BIRMAN [s. 372, not 2) ANNO 

1683. D(oktor?) SACRIS WATTRANG3 MEDH ESTARNE SOCHEN-FÖRSAMBLING HAFVER LÅTIT 

OMGJUTA DENNA KLOCKA; - 2. H. G. C. E. D. E. 

1 Ordet överskrivet och nästan oläsligt. 
2 J. A. KLoTz (KLos), mästare i Stockholm 1722, hans verksamhetstid uppges till 1713-27 (HoLM

BÄCK) . 

3 ZAKARIAS WATTRANG (ad]. 1673), f . 1620, t 1687. Rådman, livmedicus, häradshövding. Ägde 
bl. a. Gillberga i Esterna sn. 

TILLÄGG RÖRANDE TEXTILIER S. 384: 

Den 11 sept. 1645 >>sendes till Esterna Kyrkie Mässehake ok Altarekläde af samma 

slag>> (dvs röd sammet), enligt en avskrift av egenhändiga anteckningar av Anna 

Baner i kvartohandskrift nr 100 i Rålambska saml., KB (sista skrivna bladet). Upp

giften har efter Anna Baners anteckning även avskrivits i C. G. Tessins dagbok 

1761, p. 1168, Åkerö arkiv. - Benäget meddelande av fil. dr H. GILLINGSTAM. 



Fig. 335. Fasterna kyrka från SO. I förgrunden sjön Skedviken. Foto R. Nor
berg 1935. 

Die Kirche von Fastema von SO, im Vorder- Fasterna church from SE.' Lake Skedviken 
grund der See Skedviken. in foreground. 

FASTERNA KYRKA 

KYRKOGÅRD 
Kyrkogården (fig. 336) fick antagligen sin nuv. utsträckning vid kyrkans ombygg

nad omkr. 1800, och den omgivande stenmuren anlades förmodligen till större delen då. 
ST.PROT. och specificerade RÄK . saknas för åren 1799- 1800, men i VIS .PROT. 1813 
säges: >>Bogårdsmuren var ganska väl anlagd och med grinden i godt stånd.>> Redan före' 
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+ 
kyrkobygget hade dock en del av muren omlagts, 
nämligen 23 1 / 3 famnar(=nära42 m) år1793(RÄK.). 
De 1792 omtalade )>2~ Pelare wid Kyrckogårds
murem (s. 374) uppfördes antagligen i samband 
med denna omläggning av muren. Huvudingången 

ligger i Ö; den omges numera icke av några grind

stolpar. I N har en ingång upptagits i samband med 

att ett bårhus byggts 1955. - I kyrkogårdens SV 

hörn är bergsrådet Le Febure Lillienbergs (s. 368, 


10 o 10 10 30 40 50AG not 3) murade gr a v belägen med ingång till grav

±utt±ntt±-- - ±===1-=J l f- kammaren från kyrkogårdsmurens utsida. 

BÅRHUs 	 Fig. 336. Kyrkogårdsplan (då ritningen Nytt bårhus uppfördes 1955 strax utanför 
utfördes, var öppningen i N muren ännu N kyrkogårdsmuren. Det är byggt av gasbetongej upptagen), 	1 : 2000. Uppm. J. Söder

berg 1954. efter ritning av arkitektfirman Elmen och Almaas. 
Förut användes till bårhus det gamla kyrkstalKirchhofsgrundriss. Plan of churchyard. 

let, som ligger vid landsvägen ca 75- 100 m NO 
om kyrkan. 

KYRKOBYGGNADEN 

BYGGNADs-	 I kapitlet om Esterna kyrka har även den nuv. kyrkans äldsta byggnadshistoria 
BEsKRIVNING framlagts (s. 374). Den är nu en likarmad korskyrka med ett )>kupoltorm över kors

mitten. Den är till största delen uppförd av tegel, men antagligen ingå rester av Esterna 
gamla kyrkas gråstensmurar i V korsarmen och möjligen av 1600-talskyrkan i den Ö 

(s. 375, fig. 341). Dessa delar av kyrkan vila i alla händelser på den gamla grunden. 
ToRN Tornet är uppbyggt i två våningar, en nedre, som täcker hela korskvadraten och 

bildar en terrassartad platå, på vilken det indragna övre egentliga tornpartiet vilar. Den 
nedre terrassdelen är av tegel med inmurade bjälkar (för fästande av vissa hjälpkon
struktioner) och utvändigt klädd med plank. Den når upp strax över korsarmarnas 
taknockar; terrassen omges av en balustrad med trädockor. Det övre, egentliga torn
partiet är helt och hållet byggt av trä och är liksom det nedre fyrkantigt med avfasade 
hörn. Tornkroppen indelas av dubbla pilasterpar vid hörnen; dessa uppbära ett entable
ment med kraftigt tandsnitt. Tornet krönes av en låg takhuv, som avslutas med en 
korsbärande glob. Kyrkans murverk är spritputsat i gulvitt med slätputsade hörn och 
omfattningar, medan tornet är målat i ljusgrått med vita pilastrar och listverk samt 
svarta luckor i ljudgluggarna. 

INGÅNGAR 	 Ingångar finnas i S, N och V; den V är huvudingång. Dörromfattningar av huggen 
sten (se fig. 326). Dörrarna enkla, kopparklädda. 
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FÖNSTER 
TAK 

INTERIÖR 

SAKRISTIA 

BYGGNADS
HISTORIA 

Stora, rundbågiga fönster med karmar och bågar av 
trä. I tornterrassens hörn små ovala fönster. Över kors
armarna flacka valmtak, klädda med svartplåt. Torn
huven är kopparklädd. 

Invändigt äro väggarna slätputsade och avslutas med 
en kraftig, putsdragen taklist med tandsnitt. Korsarmarna 
täckas av något tryckta trätunnvalv och mittkvadraten 
av ett slags kryssvalv av trä. Valven äro putsade och 
liksom väggarna avfärgade i gråvitt. Golvet i gångarna 
är belagt med stora kvadratiska tegel; i bänkkvarteren 
golv av grova bräder. 

sakristian är inrymd i ö korsarmens ö del och skiljes 
från kyrkan av en tunnare vägg med ingångar på ömse 
sidor om altaret. I sakristian är insatt en blådekorerad 
kakelugn (fig. 337) från tiden omkring mitten av 1700
talet. Den har ursprungligen haft något slags krön av 
kakel, nu förlorat, och stått på en öppen fotställning 
av järn eller trä.1 

Denna kyrka uppfördes, såsom framgår av beskriv
ningen över Esterna kyrka (s. 374), åren 1797-1806 på be
kostnad av Rånäs ägare bergsrådet Jean Le Febure (s. 368, 
not 3) och efter hans död av mågen hovmarskalken Axel 
Reuterskiöld (s. 363, not 4). Den första gudstjänsten i den 
nya kyrkan hölls 9/11 1806. Sannolikt pågingo komplet
terande arbeten även de närmast följande åren. Den ur
sprungliga ritningen var utförd av akademibyggmästaren 
i Uppsala Neosander (s. 368, not4) och godkändes av båda 
församlingarna 1796 (sT.PROT.). Den kritiserades emeller
tid på goda grunder av ÖIÄ. Bl. a. påvisades, att Neo
sander utgått från felaktiga premisser, i det att han på 
planritningen av Esterna gamla kyrka, vars grundval och 
murar förutsattes kunna delvis användas, icke iakttagit 
de rätta måtten (s. 374). Genom professor O. Tempelman Fig. 337. Kakelugn i sakristian, 
(s. 374, not 2) lät ÖIÄ granska och omarbeta ritningarna. 1700-talet. Foto 1957. 

·· · k •t tt · ·· tl ' d Kachelofen in Porcelain stove,Tempelman har hangenom ommr a I vasen rg gra der Sakristei aus 18th cent. 

bidraga också till själva kyrkobyggnadens utformning,2 dem 18· Jh. 


även om han velat följa intentionerna i den av församlingen godkända ritningen. 


1 Jfr G. SELLING, Svenska 1700-talskakelugnar (Sv. kulturbilder, n. f., bd 4, 1937), fig. 16. 
2 I brev till Landshövdingeämbetet i Stockholms län 9/8 1797 (koncept i BST) skrev överintendenten 

FREDENHEIM, att man •>i anseende till den insända ritningens otydlighet, genom Prof. Tempelman 
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Fig. 338. O. Tempelmans ritning till !<yrkans grundplan 1797, c:a 1 : 300. I kyrkan. S. 423. 

O. Tempelma ns Grundriss der Kirche, 1797. P lan of the church, drawing by O. Tempelman 1797. 

Byggnadsstilen är i huvudsak den nyklassiska, som vid denna tid var allmänt veder
tagen, men äldre stilideal komma också till uttryck, bl. a. i de ovala fönstren på tornet. 
Det är tydligen Adolf Fredriks kyrka i Stockholm (SvK, Sthlm V, s. 62-72), som efter-

låtit afmäta kyrkan och derefter uprätta en behörig Dessein, hwarwid BergsRådet Lefebure som af den 
ärhållit del ingenting haft att ärhindra». Denna dessein hade sedan - skriver Fredenheim vidare 
inlämnats till K. Maj:t för stadfästelse. Den förvaras nu i kyrkan (fig. 338- 339) och innehåller plan 
och fasadritning (stadfäst av den tillförordnade regeringen 31/7 1797). Tempelman har kontrasignerat 
överintendentens namnteckning på densamma. - Ritningen har icke exakt följts vid kyrkobygget. 
Sålunda är tornet slankare i verkligheten än på r itningen. 
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--------------------------------------------~--------~~~---------4:6-

Fig. 339. V-fasad å samma ritning som fig. 338. C:a 1 : 300. 


W Fassade zu Abb. 338. Same drawing as fig. 338: W. fa~ade. 


bildats i förenklad form. Tornets indragna övre del, den av en balustrad krönta neder
delen av tornet med ovala fönster i hörnen, tornhuvens utbyggda (blind)fönster och 
takfallet över korsarmarna erinra direkt om denna av C. F. Adelcrantz1 byggda kyrka 
i den utformning den fått genom hans ritning av omkr. 1776.2 Belysande för det intryck 
den nya kyrkobyggnaden i Fasterna gjorde är ett brev från prosten Chr. O. Humble 

1 C. F. AnELCRANTZ, f. 1716, t 1796, arkitekt , överintendent. Tempelman hade tjänstgjort under 
honom på Ö lÄ. 

2 SvK Sthlm V, fig. 46. - Att Fasterna kyrkas torn skulle efterlikna Adolf Fredriks kyrkas utsäges 
direkt i en anteckning på Tempelmans >>Desseim (fig. 338). 
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5KARNING MOT NORe 

10 o 1 z 3 4 5 10 15 20J0. 
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Fig. 340. Längdsnitt mot N, 1: 300. Uppm. J. Söderberg 1954. 

Schnitt nach N. Section towards N. 

4/12 1813 (DoMKAP. handl.), där han omtalar, huru Le Febure på egen bekostnad >>Up
fördt et Tempel, i smak och prydlighet svarande emot vårt Tidehvarfs uplysning>>. 

RESTAURE 1938 undergick kyrkan en genomgripande restaurering under ledning av ark. 
RING Ä. Noreen. Väggar och tak rengjordes och kalkades; tegelgolvet i gångarna omlades 

och justerades och kor och vindfång erhöllo nytt tegelgolv av samma slag; gravstenar 
tillvaratogos (s. 410); allt trävirke ommålades och omförgylldes (utom förgyllningen på 
altaruppsatsens omfattning), varvid konservator Alfred Nilson hade hand om färgsätt
ningen. Vidare ombyggdes orgeln, och bänkinredningen omgjordes i viss utsträckning 
(s. 398). Under restaureringen upptäcktes, att bjälklagen under golvet till en god del 
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Fig. 341. Grundplan, 1 : 300. Uppm. J. Söderberg 1954. 

Grundriss. Plan. 

voro uppruttnade och måste ersättas med nya och att S väggen var fallfärdig och måste 
botas.1 - Vid samma tillfälle erhöll kyrkan värmeledning med lågtrycksånga. UPPVÄRM

Pannrummet förlades under N vindfånget och angränsande del av kyrkan. NING 

1 Norrtelje tidn. 10/12 193R. 
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Fig. 342. Interiör mot ö. Foto 1957. 

Inneres nach O. Interior towards E. 

INREDNING OCH INVENTARIER 

ALTAR Altare av trä, marmorerat i svart med fläckar i vitt, ljusblått, rött och grönt. 
ANORDNING Altarprydnaden, inkomponerad mellan två pilastrar på Ö väggen, utgöres av en 

stor oljemålning (fig. 344), Kristus i Getsemane, signerad i nedre högra hörnet >>Westin1 

pinx. 1843>>. Dess förgyllda ram krönes av en stor Jehovahsol över molngrupp med ängla
huvuden i skulpterat trä (se fig. 342). - Hela altaranordningen, som tillika med altar
tavlan är skänkt 1844 av kammarherre A. A. Reuterskiöld och två hans bröder2 (vis.

1 FREDRIK WESTIN, f. 1782, t 1862, ogift; historie- och porträttmålare, professor vid Konstakademien 
1815-53, hovintendent 1843. Var under ett par årtionden en mycket anlitad mälare av altartavlor 
(Kungsholms och Jakobs kyrkor i Sthlm, Åbo domkyrka, Söderhamns, Karlshamns m. fl. kyrkor), 
historietavlor och porträtt. 

2 ADAM AxEL REUTERSKIÖLD, f. 1809, t 1850, frih. vid faderns död, kammarherre hos kronprinsessan 
1833. Ägare till Rånäs. Brödernavoro ADAM DIDRIK, f. 1819, t 1880, underlöjtnant vid livregementets 
dragonkär, sedermera kammarherre hos drottningen 1847, och CAsiMIR, f. 1821, t 1845, levde utan tjänst. 
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Fig. 343. Interiör mot V. Foto 1957. 

Inneres nach W. Interior towards W. 

PROT. 1849) är i stort sett utförd enligt en ritning (fig. 345) från 1842, >>Componerad och 
Ritad af Theod: Lundh.1 conducteur>>. Altarbordets ornament äro emellertid endast 
utförda i gul målning - att döma av ritningen har konstnären tänkt sig dem skulpte
rade och förmodligen förgyllda. Vidare saknas den skulpterade list, som på ritningen 
kröner altarbordet. - På altaret står nu ett mindre krucifix, anskaffat 1928 genom 
insamling bland församlingsborna.- Altarring från kyrkans byggnadstid. 

Den altarprydnad, som fanns 1806-1844, beskrives i vrs.PROT. 1813 sålunda: ÄLDRE 

ALTAR
l>Altar Taflan förestälite Korset med manteln och Korsfästelsens öfriga symboler i PRYDNAD 

Bildhuggeri, förgyllda.>> Detta var den under nyklassicismen vanliga altarprydnaden i 
smärre kyrkor. Korset såldes 1845 till Knivsta kyrka (RÄK. L I 2 samt kvitto i Knivsta 
kyrkobok L I 4). Se SvK, Uppl. IV s. 116. 

LuNDH, HENRIK THEODOR, f. 1812, t 1896, historiemålare, systerson till professor Fredrik 
Westin, utbildades av denne till målare; 1837 konduktör vid Konungens museum, 1840 agree vid 
Konstakademien. 

1 
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KRUCIFIX 

S. ANNA 

Fig. 344. Kristus i Getsemane. Altartavla av 

Fredrik Westin 1843. Foto 1956. S. 394. 


Christus in Gethsemane. Christ in Gethsemane. 


Triumfkrucifix av ek (fig. 334) med 
obetydliga rester av kredering och målning 
(förgyllning på ländklädet, blått på dess fo
der, karnation på kroppen). På högra sidan 
av bröstkorgen ses såret efter lansspetsen. 
Grov järnspik genom fötterna. Huvudet och 
vänstra armen saknas, liksom korset. Ett 
stycke av ländklädet förvaras löst. Bilden 
står mycket nära det vackra triumfkrucifixet 
i Rasbo,1 även om den ej står på samma 
konstnärliga nivå. Den torde alltså vara ut
förd under inflytande av den franska bild
buggarverkstaden vid Uppsala domkyrka, 
om den ej rent av är ett verk av någon av de 
>>compaignons et bachelers>>, 2 som Etienne 
de Bonneuil förde med sig till Sverige 1287. 
Den får betraktas som en variant av Ras
bobilden, om ock förenklad i förhållande 
till denna och avsevärt mindre. 1300-talets 
första tredjedel. N uv. H 110. Om krucifixet 
ursprungligen tillhört Fasta eller Esterna 
kyrka kan nu ej avgöras. 

Krucifix av lövträ (fig. 328). Har varit 
krederat och förgyllt. Korset saknas, likaså 
benen under knäna och armarna, som varit 
starkt uppåtriktade (se tappen). Bilden är 
utförd i Prechts stil och härrör från 1600

Altargemälde von Fred- Altar painting by Fredr. talets slut eller 1700-talets bör]· an. Det är 
rik Westin 1843. Westin 1843. 

därför antagligt, att den tillhört Fasta kyr
kas altarprydnad, som tillkom i slutet av 
1600-talet (s. 369). H 52. 

S. Anna självtredje, skulptur av ek (fig. 346).3 All polykromi borta, sånärsom på 
en fläck (blek karnation) på Marias högra kind. Jesusbarnet är naket. Alla tre figurerna 

1 Rasbokrucifixet behandlas av C. R. AF UGGLAs i Efterlämnade konsthistoriska studier (KVHAA, 
Hand!. del 75), Sthlm 1951, s. 73, fig. 23. Det dateras där (s. 77) till »ej ... senare än vid pass är 1300>> 
och tillskrives Etienne de Bonneuil själv. 

2 = yrkesmän och gesäller, enligt K . MrcHAELSSONS översättning i BoETHIUS-ROMDAHL, Uppsala 
domkyrka 1285-1435, Upps. 1935, s. 215. 

3 Bilden är beskriven av O. KÄLLSTRÖM i SHM:s inventarium 1935, vilken beskrivning här i huvud
sak följts, av C. R. AF UGGLAs i SHM, Åtkomsthandlingar 1935, samt ytterligare av densamme i en i 
kyrkans arkiv förvarad avskrift r.;fter okänt original. 
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Fig. 345. Ritning till altardekoration av Th. Lund 1842. BST. S. 395. 

Zeichnung fUr die Alta rdekoration Drawing for the altar decoration, 
von Th. Lund 1842. by Th. Lund 1842. 

ha näsorna avslagna. Vidare saknas Annas vänstra hand, Marias högra underarm och 
Jesusbarnets båda armar. Barnet har tydligen med båda händerna hållit ett runt före
mål- ett äpple eller en fågel- framför sig, såsom spår på barnets kropp visa. Bilden, 
vars baksida är starkt urholkad, har utan tvivel stått i ett skåp. Sannolikt svenskt 
arbete i liibeckisk stil från inemot 1450.1 Inköpt 1935 till SHM (inv.nr 20867). H 84. 
- Den tidigare ägaren, en stockholmare, hade förvärvat bilden från en lantbrukare 
under Rånäs. Bilden kan vara den S. Anna, som tillhört Esterna kyrka (s. 380, nr [9]), 
men i betraktande av att S. Anna var ett av de populäraste helgonen under medeltidens 

Så enligt såväl AF UGGLAs som KÄLLSTRÖM. Den förre anför som jämförelse bl. a. en S. Annabild i 
Trosa landsförsamlings kyrka, vilken av tyska forskare betecknas som ett nordtyskt arbete (STRUCK 
i Jahrb. d. Mus. f. Kunst- u. Kulturgesch. zu Lii.beck 1916-19 [1 920], s. 97, samt i Zeitschr. d. Ver. f 
lii.beck. Ges ch. u. Altertumsk. 1926, s. 230; PAATZ, Die lii.beck. steinskulptur d. ersten Hälfte d. 15 J ahrh 
Lii.beck 1929, s. 87). 

1 
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PREDIKSTOL 

TIMGLAS 

BÄNKAR 

NUMMER

TAVLOR 


LÄKTARE 


ORGEL 


DOPREDSKAP 


senare del och att hon mycket ofta hade ett altare i landskyrkorna, så kan det lika väl 
tänkas, att bilden härrör från Fasta. 

1 

Predikstol i nyklassisk stil (fig. 347), samtidig med kyrkan, dvs. från 1800-talets 
första årtionde. Nu marmorerad i gråbrunt med förgyllda emblem och ornament (1829 
i >>perlfärg ... med åtskilliga förgylda ornamenten>, INV.). 

Timglas med stativ i form av en förgylld kannelerad kolonn, krönt av en druvklase; 
fyra glas. Samtidigt med predikstolen. H 75. 

Sluten b ä n k i n r e d n i n g med enkla, rektangulära speglar i dörrar och mellanstycken. 
Bänkskärmarna 1938 marmorerade som altaret med förgyllda lister. Tidigare målning 
gråvit; urspr. >>ljus mahogenyfärg>> enl. INV. 1829. Bänkinredningen, som var färdig 
1806, är i N och S korsarmarna sedan dess oförändrad (frånsett målningen), men i V 
och Ö korsarmarna gjordes sittplatserna 1938 bekvämare genom att ryggarna lutades 
och - i V bänkkvarteren - säten och bänkgavlar breddades. 

Äldre bänkdörrar, 3 st. Listverket är annorlunda profilerat än å nuv. bänk
dörrar och speglarna ha kvartscirkelformade urtagningar i hörnen. Dörrarna ha ur
sprungligen varit blåmarmorerade med svarta bänknummer; senare övermålade i 
pärlfärg. Två av dörrarna ha sluttande överkant, vilket tyder på att de använts på en 
läktare med trappstegsvis stigande golv. Alla tre torde härröra från den bänkinredning, 
som Esterna kyrka erhöll1772- 74 (viS.PROT. 1776). Förmodligen ha de även efter kyr
kans ombyggnad fått göra tjänst någon tid, men ommålats. 

Nummertavlor två st., i enkel fyrsidig ram på hög fot; marmorerade och förgyllda 
som inredningen i övrigt. 1800-talets början. H (med fot) 230. 

Läktare finnas tre, i N, S och V. Den södra kallas »soldatläktaren». Den V, som är 
orgelläktare, har ett halvrunt utsprång. Barriärerna av fyllningsverk äro marmorerade 
som inredningen i övrigt med förgyllda ornament. 

Orgeln byggdes 1834 av den kände orgelbyggaren Per Zacharias Strand1 (s. 20, not 1). 
Skänkt till stor del av frih. A. D. Reuterskiöld (s. 363, not 4). Ombyggdes 1938 av orgel
byggaren John Westerlund, Lövstabruk, då stämmorna ökades till 17. Fasaden från 
1834 bibehölls därvid. Den är utförd i senklassicistisk stil och krönes av ett litet fält 
med blindpipor samt överst av Reuterskiöldska vapnet. 

Dopfuntar.- l. Sandsten. I två delar (fig. 349). Cuppa med grund urtagning och 
uttömningshåL Övre kanten delvis avslagen. Foten, vars övre del är avslagen utom ett 
litet släthugget stycke, har formen av en kort kolonn med profilerad bas (starkt vittrad). 
1200-talets mitt? Cuppans H ca 34, fotens ca 43. - 2. Musselcuppa av kalksten (fig. 
348). Uttömningshål saknas i dess botten, men finnes vid ena sidan (ej ursprungligt). 
1200-talets senare del. H ca 45, D 85. - Fot av sandsten (fig. 348), ej sammanhörande 
med cuppan. Fyrsidig bas och åttkantigt skaft i ett stycke. Övergången mellan bas och 
skaft markeras av en vulst med ett slags hörnblad. A v den vulst, som upptill begränsar 

Medd. av fil. dr B. WEsTER. l 
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Fig. 346. S. Anna Självtredje: Träskulptur inemot 1450. SHM. 
Foto H. Anderson 1933. S. 396. 

Hl. Anna Selbdritt, Holzplastik S. Anne with Virgin and Child. 
gegen 1450, Statens Historiska Woodcarving, towards 1450. State 

Museum. Historical Museum. 
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Fig. 347. Predikstol frän 1800-talets första årtionde. Foto 1956. S. 398. 

Kanzel aus dem ersten Jahrzehnt des Pulpit, first decade of 19th cent. 
19. Jh. 

skaftet, är blott ett litet stycke bevarat. 1200-talets förra del? H ca 40, basens sida 
32-34. Denna funt står nu i koret, medan den först omtalade är undanställd. 

Vilka delar av dessa funtar som tillhört Fasta och vilka Es~erna kyrka kan nu ej 
avgöras. »Ett st: font af sten» upptages i Fasta kyrkas INV. för åren 1776 och 1795, 
däremot ingen dopfunt i Esterna kyrkas INV. för samma år. I D 346 förekommer emeller
tid en svårförklarlig uppgift, att Gabriel Bengtsson Oxenstierna (s. 430) 1619 >>gifuit 
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den öfre delen på Funten till Estarne kyrc
kia>>. Funten nr 2 består, som nämnts, av 
två ej sammanhörande delar. Det kan dock 
betraktas som högst sannolikt, att den stora 
musselcuppan härrör från medeltiden och 
ej tillkommit på 1600-talet. Helt uteslutet 
är det likväl ej, att man kunnat göra 
en avsiktlig medeltidspastisch under 1600
talet. 

Dopskålar. -l. Av driven och punsad 
mässing (fig. 330). Härrör från Fasta kyrka 
(dopskålen i Esterna var nämligen försedd 
med vapen). Enligt INV. 1749 given av hov
marskalken Lutzow på Rånäs (s.367, not 1), 
förmodligen i samband med kyrkans repara
tion på 1680-talet. D 27. Ursprungligen 
hörde till skålen även ett stort drivet mäs
singsfat. - 2. A v nysilver. Enligt stplr av 
C. A. Kjernås, Göteborg. Tidigast upptagen 

Taufsteincuppa aus Kalk Limestone font bowl, lat
i INV. 1917. D 36. stein aus der zweiten ter half of 13th cent. or 

Hälfte des 13. Jh. oder c:a 1300. The sandstone
Kalkar: - l. Av förgyllt silver (fig. um 1300, doch nicht zu base is older and does not NATTVARDS· 

dem älteren Sandstein belong to the bowl. KÄRL350). Enligt stplr utförd av stockholms fuss gehörig. 

Fig. 348. Dopfuntscuppa av kalksten från 1200
talets senare del eller omkr. 1300 med icke sam
manhörande äldre fot av sandsten. Foto 1956. 

guldsmeden G. Poleker 1811. Tillbyttes 
1811 mot tre gamla kalkar och en oblatask (RÄK., jfr s. 370 o. 
383). H 30,5. Tillhörande paten med samma stplr. - 2. Av 
förgyllt silver med driven ornering på fot och nod (fig. 351). Ur
sprunglig cuppa. Stplr saknas. På skaftet under noden är grave
rat AMBS. Tyskt(?) arbete från 1600-talets slut. Kalken skänk
tes vid kyrkans återinvigning efter restaureringen 1938. Runt 
cuppans mynning graverad inskr.: >>Gud till ära, förfädren till 
åminnelse given till Fasterna kyrka den 9 december 1938 av 
grevinnan Siri Oxenstierna af Korsholm och Wasa och hennes 
barn, Johan-Gabriel, Margareta och Sigrid.>> Därunder ett sam
tidigt med inskriften ingraverat Oxenstiernavapen. Kalken 
stammar från en silversamling, tillhörig grevinnan Oxenstier-

Fig. 349. starkt skadad romansk dopfunt av sandsten. Ritning av G. Fogde 
efter skiss av förf. 1956. 

Stark beschädigter romanischer Tauf- Romanesque sandstone font, very much 
stein aus Sandstein. damaged. 

4-704933 
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Fig. 350. Kalk, utförd 1811 av G. Pole Fig. 351. Kalk. Tyskt(?) arbete från 1600-talets 
ker i Stockholm. Foto 1956. S. 401. slut, skänkt 1938. Foto 1956. S. 401. 

Silbervergoldeter
Kelch, 1811 von G. 

Poleker in Stoek
holm gefcrtigt. 

Silvergill ehalice, 
made 1811 by G. 

Poleker of Stoek
holm. 

Silbervergoldeter Keleh, 
deutsche(?) Arbeit vom 
Ende des 17. Jh., 1938 

der Kirehe vermacht. 

Silvergilt ehalice, Ger
man(?) work, end of 17th 
cent., presented in 1938. 

nas moder, fru Anna Wallenberg, och är antagligen köpt i antikhandeln.1 H 20. 
Sockenbudskalk (fig. 352) av delvis förgyllt silver med pärlstav runt noden och 

bladstav på foten. Enligt stplr tillverkad av Uppsalaguldsmeden Olof Yttraeus 1796. 
H 16,5. Tillhörande paten med samma stplr samt oblatask utan stplr. Härrör sannolikt 
från Esterna kyrka, vars sockenbudstyg omgjordes 1796 (RÄK.). 

Vinkannor. - l. Av oförgyllt silver med en sol på locket (fig. 355). Enligt stplr 
utförd av guldsmeden G. Folcker i Stockholm 1817. Beställd 1815, då ett par ljusstakar 
lämnades till dess förfärdigande och senare även den gamla kannan (s. 370). H 42. - 2. 

1 Enl. benäget meddelande av grevinnan SIRI OxENSTIERNA. 
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Fig. 352. Sockenbudstyg, tillverkat 1796 av Olof Yttraeus i Uppsala. Foto 1956. 

Krankenkelch mit Patene und Oblatendose Chalice, paten and wafer box for parish 
aus teilweise v ergoldetem Silber, 1796 von visits, partly silvergi!t, made in 1796 by Olof 

Olof Yttraens in Uppsala ausgefiihrt. Yttraens of Uppsala . 

A v oförgyllt silver. Enligt stplr utförd av guldsmeden C. A. K j ernås i Göteborg l 901. 
H 31,5. - 3. Av pläter(?) i 1800-talsrokoko. Sannolikt urspr. en kaffe- eller tekanna. 
H 26. 

Oblatask av oförgyllt silver (fig. 329), rund, slät, med stenbockska och Oxenstiem
ska vapnen graverade på locket. Åldermansranka. Stplr: S ( = 1706), Stockholms stads
stämpel och mästarstämpeln LvB (= UPMARK nr 403), avseende stockholmsguldsme
den Lambrecht von der Burg. Gåva av fältmarskalken Magnus Stenbock1 och hans 

MAGNUs STENBOCK (s. 431), har givit åtskilligt mera till Fasta kyrka (se s. 370-371). Såsom 
GILLINGSTAM har framhållit vistades han antagligen föga på sin egendom Rånäs, men sommaren 
1707 tyckes han i alla händelser ha varit där någon tid. Förmodligen skänktes åtminstone oblatasken 
detta år. stenbock hade dessförinnan haft stora ekonomiska svårigheter på grund av att officerslönen 
för honom som för andra innehållits, vilket framgår av hans brev till hustrun (se Magnus stenbock och 
Eva Oxenstierna, en brefväxling, utg. av C. M. STENBOCK, II, Sthlm 1914). Medan han i Polen och 
Sachsen väntade på utbetalning av lönen, ber han henne (19/7 1706) låna >>på altt dät wij ega>> 500 
dukater i guld och skriver i andra brev: (24/6 s. å.) >>hade minEngel de perringar igen som Rånäs kåstatt 
jag troor intett wij dätt mer kiöpte>>, (29/9 s. å.) >>Gifve Gudh jag finge mina fordringar [ = den inne
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BRUDKRONA 

LJUSREDSKAP 

maka, Eva Magdalena Oxenstierna, till Fasta kyrka 
(INV. 1745, 1749). D 12, H 6. 

Brudkrona av förgyllt silver med infattade akva
mariner och pärlor, komp. av Helge Lindgren och en
ligt stplr tillverkad i Stockholm av K. Andersson 1937. 
Gåva av Rånäsflickor 1938. H 8, D 10. 

Två silverbägare (prisbägare 1902, resp. 1905) 
till blommor, skänkta 1949 av kapten B. Schmiterlöw, 
Mörby. H 17 resp. 19. 

Om det silver, som tidigare funnits i Fasta och Es
terna kyrkor se s. 370 och 383. Vid Gustaf Vasas kon
fiskationer lämnades 1554-55 från Fasta och Esterna 
tillsammans en oförgylld kalk med paten, vägande 
l l(ödig)m(ar)k 4 l(od), en förgylld monstrans med 
oförgylld fot, tillsammans vägande över 8 lödiga mark, 
och ett oljekar av oförgyllt silver, vägande 8 lod.l 

Ljuskronor av malm. - l. Med 30 ljusarmar i tre 
kransar. Gjuten av J. W. Boström i Stockholm och in
köpt 1843 genom frivilliga sammanskott inom försam
lingen (inskr.). H ca 200. - 2. Med 24 ljusarmar i 
fyra kransar. Har tidigare hängt på Rånäs slott. Gåva 
1930 av kapten B. Schmiterlöw, Mörby (INV. 1934). 
H ca 125. 

Fig. 353. Ljusstake (3), i 700-talet? Ljusarmar, ett par, av driven och punsad mässing. 
Foto 1957. 

Barockimitation. Sign. >>P. A. Carlstein, Söderköping, 
Leuchter ans ge Candie sticl<, 

triebenem und hammered and Sverige>>. På en vidfäst sköldformig plåt står: L. REu
gepunztem Mes embossed brass. 

sing, 18. Jh.? 18th cent.? TERSKJÖLD 1889. Ha tidigare hängt på Rånäs slott. Gå
va 1930 av kapten B. Schmiterlöw (INV. 1934). L ca 50. 

Ljusstakar: - l. Ett par kandelabrar av malm med sex armar och tretton ljus
pipor vardera (se fig. 343). Kraftigt profilerat skaft, som vilar på en fot, buren av 
tre lejontassar. Runt foten är graverat: Sfänft till '8'a.6terna ~t)rfa af '8'rif)erre 
'2lxel <2\euter.6fjölb2 å:r 1884. Stå på främsta bänkparets hörn vid ingången till koret. 
H ca 210.-2. Ett par malmstakar med Oxenstieruska och Banerska vapnen samt årtalet 

stående lönen] så kunde dett stoppanågottvår gielb och (22/12 s. å.) »Gudh gier oss ändock väll vårth 
uthkomme». V åren 1707 fick han dock lönen åtminstone delvis utbetalad och tillträdde befattningen som 
generalguvernör i Skåne. Med hänsyn till vad ovan anförts om hans svaga ekonomi äro likväl de rika 
gåvorna till Fasta kyrka förvånande, i synnerhet som i varje fall oblatasken med säkerhet icke är krigs
byte. 

1 O. KÄLLSTRÖM, Medeltida kyrksilver, Upps. 1939, s. 169. 

2 
 OsKAR AXEL REINHOLD REUTERSKIÖLD, f. 1834, t 1888, löjtnant vid livreg:s dragonkår. Ägare 

till Rånäs. Se s. 432. 
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Fig. 354. Malmstake (4), skänkt 1648. Foto 1956. 


Erzleuchter, 1648 gestiftet. Candie stick, bronze, presented 1648. 


1656 graverade på foten. Skänkta till Esterna kyrka från Mörby 1656 (D 346) vid Anna 
Baners eller Gabriel Bengtsson Oxenstiernas bortgång detta år. H 20. - 3. Ett par 
stakar (fig. 353), av driven och punsad mässing, möjligen de som upptagas i Fasta INV. 
1745 och följande INV. H 45. - 4. Tvåarmact malmstake (fig. 354). Graverad inskr. 
runt foten: DENE STAKA ÄR GIFWIN AF L.L.S.C.G.D. TIL ESTERNA K(yrka) EFTFR [sic!) 
THERAs s(aliga) DOTER c.L.D. ANNO 1648. Initialerna avse befallningsmannen på Mörby 
Lars LarsSon och hans andra hustru samt dottern Cirstin LarsDotter Qfr inskr. å deras 
gravsten, nr 2 s. 413). Gåvan omtalas i D 346, ehuru givaren där kallas Lars Andersson, 
>>Fougde på Mörby>>. H 35,5. - 5. Tvåarmact malmstake med höj- och sänkbara ljus
armar; tredelad fot. Sannolikt den stake, som 1771 inköptes till Fasta kyrka på en auk
tion (INV. 1776). H 52. - 6. Ett par tennstakar, enligt stplr av Johan Lang, kann
gjutare i Stockholm 1688-1721 (LöFGREN 1: 2 s. 140-144, fig. 62). Årsbokstaven är O 
(= 1707). Manschetterna av plåt äro mycket senare. H 24. Torde härröra från Fasta 
kyrka, i vars INV. 1749 upptagas >>Ett par Ten-stakar på altaret, med plåtar der til och 
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Bokstäfwer I.E.S.G.G.A.D.S. M(ar)k(e)r 5>>. Dessa 
plåtar saknas nu. (Esterna kyrka ägde inga t enn
ljusstakar vid socknarnas sammanslagning.) H 24. 
- 7. Ett par trearmade ljusstakar av vit metall 
(pläter?), skänkta 1843 av baron A. A. Reuter
skiöld.1 1800-talsrokoko. H 35. 

Antependium av grönt linne (samma stoff som 
i altarringens klädsel) . Sign. S. W.(= Sofia Widen) 
Licium 1938. 

Altarbrun, knuten och trädd spets med kyrk
liga symboler. Utförd och skänkt av justitierådin
nan Karin Silverstolpe (s. 350, not 2; dotter till 
prosten i Fasterna J. P. Westin, s. 410, not 2). 
L 392, B 35. 

Kalkkläd e n: - l. Av vitt siden med törne
krona, broderad i silke, och ' därinom ett kors av 
guldband. Guldfrans. Antagligen samma kalkkläde 
som upptages i INV. 1829 såsom >>Ett nytt kalk
kläde af hwitt sidensars borderadt, med GuldFig. 35ii. Vinkanna (1 ), utförd 1817 av 

G. Folcker i Stockholm. Foto 1956. galoner och fransar, skänkt af fröken J eanette Reu
s. 402. tersköld>>.2 48 x 43. - 2. A v svart sammet med 

Weinkanne aus un Wine ewer, silver, 
vergoldetem Silber, made in 1817 by G. guldbroderi, skänkt av fröken Louise Reuterskiöld. 3 

1817 von G. P oleker Poleker of Stoek
in Stoekholm aus- holm. Var nytt 1878 (INv.). 46 x 46. - 3. Av rött siden. 

gefilhrt. 
Skänkt av söndagsskolan i Fasterna 1933. 

Korkåpa av slät röd sammet med broderade bårder och ryggsköld (fig. 356- 358).4 

Broderierna äro utförda på ett bottentyg av lärft, som är helt täckt av sömnad i guld, 
silver och silke i klara, ljusa färger. Å ryggskölden (fig. 357) framställes Kristi dop, å 
bårderna helgon, placerade två och två under breda baldakiner med trepass. Uppifrån 
räknat t . v.: J o hannes evangelisten med kalk och Mattheus med hillebard(?) och väska;5 

Katarina av Alexandria med svärd (hjulet skymtar även) och Dorotea (el. möjligen 
Elisabet) med blomsterkorg; Bartolomeus med kniv och Andreas med snedkors; t. h.: 
kvinnligt helgon med hoplagda händer, i vilka hon håller ett litet kors (Margareta?) 

1 Kammarherre ADAM AXEL R. (s. 394, not 2). 
2 JEANETTE CHARLOTTA HENRIETTA R., f . 1805, t 1853, g. m . generalmajoren F REDRIK AF KLERCKER, 

j· 1867. 
3 Möjligen MARIA LovisA EMILIA R ., f. 1860, g. m . överste CLAES ERIK GRILL. 
4 UPPS. UTST. KAT. nr 214. - BRANTING-LINDB LOM, Medeltida vävn ader och broderier i Sverige, II 

(Upps. o. Sthlm 1929) s. VII o. 45, pi. 147. Broderiets teknik är h är utförligt beskriven å s. V, där ett 
broderi från Trönö (Häls.), utfört i samma teknik, behandlas. - PIETAS' KATALOG (ATA) 1934, nr 1518. 

5 Så enligt PIETAS' KATALOG. - BRANTING-LINDBLOM II S. V II tyder bilden som Jakob d. ä. med 
pilgrimsstav och väska. Märk dock, att han icke bär pilgrimshatt. 
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Fig. 356. Korkåpa av röd sammet med flandriska broderier från omkr. 1500. Har tillhört 
Esterna kyrka. Foto 1934. 

Chormantel aus rotem Samt mit flandrischen Cope of red velvet with Flemish embroidery c:a 
Broderien aus der Zeit um 1500, frilher der 1500. Has probably belonged to Esterna 

Kirche von Esterna gehörig. church. 
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Fig. 357. Clipeus till korkåpan fig. 356. Foto 1934. 


Riickenschild des Chormantels Abb. 356. Clipeus of cope in fig. 356, with Baptism of Christ. 


och Lucia med dolk i halsen; Petrus med nyckel och Paulus med svärd; Barbara, bakom 
vilken står ett torn och Maria Magdalena med smörjelsekärL Broderierna äro flandriska 
från omkr. 1500. Ryggsköldens broderi räknas av BRANTING-LINDBLOM till en grupp, 
som av dem rubriceras som >>takbaldakinskolan».1 Ryggskölden kantas av en silkes

1 A. a. s. 44, där om •>takbaldakinskolam säges: >>Den nederländska verkstad eller kanske snarast 
grupp av sådana, vars arbeten vunnit största spridning i Sverige, kan med hänsyn till baldakinernas 
arkitektur lämpligen sammanfattas under ovanstående namn.•> 
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Fig. 358. Detaljer av broderierna å korkåpan fig. 356: Katarina och Dorotea, Petrus och Paulus, 

Foto 1934. 


Einzelheiten der Broderien auf dem Chormantel Abb. Detail of embroidery on cope Fig. 356: St. Catherine 
356: Catharina und Dorothea, Petrus und Paulus. and St. Dorothea, St. Peter and St. Paul. 

frans i grönt och gult(?). Knäppklaffen är av röd, granatäpplemönstrad sammet från 
1400-talets sista år. Om sammeten i kåpan är medeltida är däremot ovisst, broderierna 
kunna ha överflyttats från en äldre kåpa, kanske av samma stoff som knäppklaffen. 
År 1649 fanns emellertid kåpan i sitt nuv. skick i Esterna kyrka, vilket framgår av be
skrivningen i D 346 (s. 384). Den hade då även samma foder av blått lärft (>>blååt Dwalsk») 
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som nu. I INV. 1749 säges den vara skänkt av grevskapet på Mörby, men detta är säker
ligen blott en gissning. D 346 nämner ingenting om någon givare. Den är sannolikt kom
men till Esterna kyrka i början av 1500-talet. - Konserverad av Pietas 1934. L 310, 
H 150. 

Mässhakar: - l. Av grön taft (fig. 359).1 På ryggsidan kors, på framsidan rak 
bård av ett rikt broderi av guldtråd på vitt atlassiden, förmodligen härrörande från 
en profan dräkt från 1600-talets mitt. Såväl korset som framsidans bård bestå nämligen 
av längder, som hopskarvats med mönstret vänt åt motsatta håll. Foder av ljusröd 
lärft. Mässhaken skänktes 1731 till Esterna kyrka av grevinnan Barbro Cruus (s. 431). 
Renoverad av Libraria 1953. H (bakre) 102, (främre) 89. - 2. Av svart sammet med 
silverbesättning. Var ny 1808 (INv.). - 3. Av svart sammet med silverbesättning. 
Skänkt 1844 av kh J. P. Westin2 och komminister Fr. Fant2 (INv. 1845). - 4. Av 
röd sidendamast med guldbroderi. Sign. Licium 1932. Gåva 1933 av barnen i sön
dagsskolan. 

Fyra stolor i de liturgiska färgerna, utförda och skänkta 1954-55. 
Håvar: - l. Av svart sammet med silvergaloner och silverfrans. Skaftholk med spår 

efter fäste för håvklocka. Antagligen samma håv, som enligt INV. 1808 då var ny. L 207. 
- 2. A v röd sammet med guldgaloner och guldfrans. På skaftholken klyka för håv
klocka. Skänkt av kh J. P. Westin2 (INv. 1845). L 205. 

Dopdräkt3 (fig. 360) i form av en påse, öppen upptill och nedtill; upptill försedd 
med ett sprund. Vit atlas, broderad med röda plyschsniljor. Foder av grov vit lärft. 
Broderiet gör det tydligt, att påsen hopskarvats av ett söndersprättat klädesplagg, 
troligen en väst (märk knapphålen!), som blivit omodärn vid den tid, då dopdräkten 
skänktes. Plaggets broderier ha placerats så att de tillsammans bilda ett brett broderi 
på påsens framsida och på baksidan en smalare bård i dess nedre kant. Kallas i INV. 
1808 »l st. ny Barnklädning af hvitt med rödt påsydb> och hade väl alltså då nyligen 
skänkts till kyrkan. H 90, B 40.- I INV. 1808 upptages även en äldre >>barnklädning>>, 
troligen från Fasta Qfr s. 371). 

Kyrkvaktarrock4 (fig. 361) av brun vadmal med röd vadmal i krage och ärm
uppslag samt kring knappar och knapphål. Foder av lärft. H 132. Om den härrör från 
Fasta eller Esterna kan nu ej avgöras. INv. 1808 upptager två kyrkvaktarrockar, av 
vilka den ena såldes. Fasta hade 1795 >my Kyrkavaktare Råck>> (INV.). 

GRAVMINNEN Om Oxenstieruska gravvalvet under koret se s. 375- 379. 
Gravhällar: - l. Av den gravvård från 1600-talets början i form av en tumba, 

som omtalas s. 385, finnes endast täckhällen kvar (fig. 362), nu inlagd i korgolvet på 

l UPPS. UTST. KAT. nr 265. 
2 JoHAN PETER WESTIN, f. 1813, -[ 1881, komminister i Fasterna 1840, kh där 1843, kontraktsprost. 

__:___ FREDRIK FANT, f. 1809, t 1865, komminister i Fasterna 1843, kh i Järläsa: 1862. 
3 UPPS. UTST. KAT. nr 388. 
4 UPPS. UTST. KAT. nr 412. 
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Fig. 359. Mässhake (1), skänkt till Esterna kyrka 1731, med bård i guld
broderi från 1600-talets mitt. Foto Libraria 1953. 

Messgewand aus griinem Taft mit Ap Chasuble of green taffeta. The gol dem
plikationen in Goldbroderie aus der Mit broidery from mid-17th cent. earlier be
te des 17. Jh., von einem profanen Kleid longed to a seeular dress. Presented to 
stammend. 1731 der Kil-che von Esterna Esterna church in 1731. 

geschenkt. 
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S sidan. Den är utförligt beskriven av TuuLsE s. 
116, vilken beskrivning här i huvudsak följes.1 

Hällen är av grå sandsten med de avlidnas bilder 
skulpterade i hög relief (fig. 362). Mannen är klädd 
i rustning, hustrun i änkedok. Under hennes fötter 

ligger en hund, trohetens symbol.2 Även under 
hans fötter tycks något ha legat, som dock nu är 
bortslaget. Invid hans huvud är Oxenstiernevapnet 
skulpterat, invid hennes Trollevapnet. Kring bild
fältet en ram av röd kalksten med inskrift. Bild

fältet bestod före 1938 av två skilda delar med 
en figur å vardera, inskriftsramen var i flera delar. 
Nämnda år hopsattes stenen - tyvärr felaktigt, 

så att hustruns bild kommit heraldiskt t. h. i 
stället för som vanligt t. v. om mannens - och 
ramen kompletterades. Inskriften på ramen lyder: 
HÄR . LIGGER . BEGRAFFVEN . EDEL . OCK . WELBOR

NE . HERRE . S. GABRIEL . CHRISTERSON . FRIHERRE . 
TILL. MÖRBY. OCK. RIDDERE . TILL . S[TENI)NGE. 
SWERIGES . RIKIS . RÅDH . OCK . LAGMAN . l . SODER

MANLAND . HWILKEN . AFFSOMNADE . l . HERRANOM . 
ANO . MDLxxxv. DEN . 18. APRIL. På textbandets 
inre rad står: SÅ . OCK . HANS . ELSKELIGE . K • HWS

FRW. DEN . WELBORNE. FRW . S. BEATA . S. H(ERR). 
ERICH TROLLES. DOTTER. SOM. I. H[ERR)ANO AFF

SOMNADHE . ANNO . l . 5 . 9 . l . DEN. 13. APRIL. 
SAMPT. MEDH. NÅGRE. DERES. BARN . GVDH. THE
RAS . SIEALAR. EWINNERLIGA. HWGSVALE. - Gab

riel Kristierusson Oxenstierna, byggherre till Mörby
borgen, var farfar till Gabriel Bengtsson (s. 430). 
TuuLSE har påvisat, att täckhällen genom järn

1 Det enda, som måste tillbakavisas i TuuLsEs beskriv
ning, är uppgiften s. 120, att den Oxenstiernska gravvården 

Fig. 360. Dopdräkt förfärdigad av en skulle ha legat >>i gravkorets mitt, bakom högaltaret>>. En 
herrväst från 1700-talet. Foto DPPS. förväxling har här skett med täckhällen över nedgången till 

UTST. 1918. S. 410. 
gravvalvet (s. 378). Såsom i samma arbete s. 115 tydligt 

weis dressTaufkleid aus Baptismal of säges, var gravtumban fästad vid korets N 
mur. Jfr härom 
sem Atlas, brodiert white satin, embroi
mit rotem Pliisch, dered with red plush församlingens svar på ÖIÄ:s frågor 1797 (s. 385). 
aus einer Weste aus braid. Made-up from 2der Mitte des 18. Jh. a mid-18th cent. A v folkfantasien har den givits en helt annan tydning. 
gearbeitet. Ma n be- waistcoat. Note Se härom V. SvENsK, Mörby slott och dess sägner (Hundareachte die Knopf the button-holes! 


löcher. och skeppslag VI, 1944), s. 88. Jfr INV. 1829. 
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förelse med andra gravvårdar kan dateras 
till tidigast 1610, alltså långt efter Gabriel 
Kristernssons död 1585. Han antager, att 
sonsonen, då han tog Mörby i besittning, 
ombesörjde detta gravmonument över 
farföräldrarna. Ramen är enligt TuuLsE 
senare än bildfältet, tillkommen i sam
band med någon ändring av gravvården, 
troligen vid korets byggande - först då 
kunde ju tumban uppställas vid korets N 
mur. Vem som skulpterat täckhäll~n är 
ej känt, men enligt TuuLsE är det tro
ligen samme man, som utfört gravstenen 
över Kristiern Gabrielsson Oxenstierna och 
hans maka i Sigtuna Mariakyrka.- N uv. 
mått 220 x 168. 

2. Gravsten av kalksten, liggande i 
gången nedanför trappsteget upp till koret. 
Inskrifter: överst ett långt bibelspråk, 
mycket nött; därunder i en rund kartusch 
initialerna L L S och C G D samt mellan 
dem ett monogram L L S(?);1 underst: 
HER VNDER LIGER BEGRAFWEN WÄLLAGTAT 
SALIG LARS LARSON FORDOM BEFALDNINGS
MAN ÖFWER FRIHERSKAPET MÖRBY MED 
SIN SALIGE LILLE DOTR CIRSTIN LARSDOTER 
OCH FORDOM AFSOMNADE I HERRAN(OM] Fig. 361. Kyrkvaktarrock. Slutet av 1700-talet. 

DEN 2 JANUARIJ ANN01655 PÅ HAM(BR]E I 
NERTUNA SOKEN OCH BEGROFFS HER WTI 

Rock des Kirchendieners 
aus braunem Loden mit 

Foto 195
Coat for church-beadle, 

brown frieze-cloth with 

6. S. 410. 

ESTARNE SOKEN KYRKA DEN 28 DITO 
roten Lodenbesätzen, 

Ende d es 18. Jh. 
red !apels and cuffs. Late 

18th cent. 

HWARS SIÄL GUDH FÖRLÄNE EN F(R]ÖG(H?]
DEFWL WPSTÅN[DELSE]. Initialerna CGD syfta på Lars Larssons andra hustru (jfr s. 
405 och inskriften å gravstenen nr 3). 205 X130. 

3. Gravsten av kalksten (fig. 364), liggande i V vindfångets golv. Den huggna orne
ringen med broskornament m. m. är tämligen nött. I hörnen runda medaljonger med 
evangelistsymbolerna. De båda större kartuschernas inskrifter äro i det närmaste ut
plånade; på den undre kan man dock läsa några ord (här kompletterade efter IHRFORS 
Il: 2, S. 1512): (HER LIGGER BEGRAFVEN GUDFRUCHTIG OCH] DYGDES(AMMA MATRONA 

1 Man skulle ha väntat IHS, men monogrammet låter knappast läsa sig så. 
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Fig. 362. Gravhäll 1 över Gabriel Kristiernsson Oxenstierna och hans maka, 
Beata Eriksdotter Trolle, sannolikt utförd tidigast 1610 på beställning av deras 
sonson. Ursprungligen lockhäll till gravtumba. Bilden visar hällens nuvarande 

utseende, felaktigt rekonstruerad. Foto 1956. S. 410. 

Grabplatte aus grau em Sandstein, wahr Tombstone of grey sandstone, probably 
scheinlich nach 1610 ausgefO.hrt, ur made not earlier than 1610. Originally 

spriinglich Deckstein einer Grabtumba. lid of a sepulchre. The picture shows its 
Das Bild zeigt da s jetzige Aussehen der present state, erroneously reconstructed. 

Platte in fehlerhafter Rekonstruktion. 
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Fig. 363. Samma gravhäll som fig. 362, fotografiskt rekonstruerad med hustruns bild 
flyttad till traditionell plats t. v. om mannens. 

Dieselbe Grabplatte wie Abb. 362, auf dem Same tombstone as fig. 362, correctly recon
Bild in richtigerer Weise rekonstruiert (die Frau structed (the wife's effigy moved to the tradi
an ihren traditionenen Platz auf der !inken tional place to the left of the husband). 

Seite des J\1annes verlegt). 
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H: KARIN ANDERSDOTTER) FORDOM L[ARS LARSSONS BEFALLNINGS)MANS KIERELSKELIGE 
[MAKAt... )1 1618 [sALIGEN ... GUDH) HENNES SIEL [EWINNERLIGEN BEWARE OCH KROP
PEN EN FRÖGDEFULL UPSTÅNDELSE FÖRLENE). Å den mindre, OVala kartuschen ett 
bomätke och initialerna [L)L[SK)A[D]? Runt kanten: lOB 19 IAGH VEET AT MIN FOR
LOSIARE LEFVER OCH HAN SKAL PA SIDSTONNE VPVECKIA l MIGH AF lORDENE OCH IAGH 
SKALL j MED TTEENNA [sic!) MIN HUD OMKLÄD VARDA OCH l MIT KIÖT FÅ SEE GUD. 
210 x 151. 

4. Gravsten av kalksten, liggande i S vindfångets golv. Sönderslagen i flera bitar och 
lagad ;med cement. I mitten är uthuggen en rund kartusch med broskornament, inne
hållande några mycket nötta initialer. Kantbård med ett delvis läsligt bibelspråk. 
218 x 142. Troligen är detta samma sten, som lHRFORS (II: 2, s. 1513) omtalar såsom 
liggande framför S dörren. Denna sten var lagd över Chirstin Ersdotter, t [16]37, 
hustru till [ ... ] Michelsson.2 

Epitafium (eller gravhäll?), av mörkgrå kalksten (fig. 365), numera inmurat i 
korets S vägg, över Karl Kristiernsson Oxenstierna (s. 430), t år 1575, blott 14 dagar 
gammal. Epitafiet, som inom en bågställning innesluter fem vapensköldar: i mitten ett 
stort Oxenstierna-vapen under hjälm, omgivet av två par mindre vapen; det övre paret 
Oxenstierna- Trolle, det nedre Gera-Färla, dvs. hans farfars och farmors samt mor
fars och mormors vapen, är ett vackert prov på renässansens stenbuggarkonst i Upp
land. Inskr.: HER . LIGER . BEGRAFVEN . DEN l EDHLE . OCH . VELLBORDIGH . l CARLL . 
CHRISTERNSON . OR[sic!)HSEN l STERN . OCH • AFSSOMNADE . I . HERRA l NOM . DEN . l . 

MARTIVS. ANNO 1575 l PÅ. HAMERBII. HANS. OLDER. VAR. l 14. DAGER. GVD. FÖRLENE . 
HON l OM. EN. SALIG. VPSTONDELSE. l AMEN. 80 X 61. 

Vapentavla av skulpterad grå kalksten (fig. 366), stående emot korets S vägg. 
Inom var sitt bågfält äro ätterna Oxenstiernas och Trolies vapen anbragta över var sitt 
språkband. Under det förra vapnet står hugget i relief GABRIEL . CRISTERNSON . oxE
sTERN . 1569, under det senare BEATA. HER. ERICK. TROLLES. DOCHTER.3 Tavlan har 
ursprungligen haft sin plats över Mörby slotts huvudportal (TuuLsE s. 33). H 90, B 125. 

Begravningsvapen av skulpterat, målat och förgyllt trä, samtliga utan bärstång: 
- I. Över Gabriel Bengtsson Oxenstierna (t 1656, s. 430). Inskriften, som är avfattad 
på latin, är möjligen något förvanskad vid en restaurering i modärn tid. H ca 220. Detta 
vapen (fig. 367) hängde enligt en förteckning från år 1755 över adliga vapen i kyrkan 
(N l) på S murpelaren vid ingången till koret (säkerligen vänt in mot koret, jfr s. 385). 
II- III. Två Oxenstiernavapen av sins emellan alldeles samma typ (fig. 368), ehuru 
hjälmtäcket på det ena är nästan helt och hållet borta. H 82, resp. 93. Hängde enligt 

1 Tydligen LARs LARssoNs maka i första giftet. Jfr inskr. å en ljusstake s. 405 och å gravstenen nr 
2 (s. 413). 

2 KERSTIN ERIKSDOTTER var hustru till landbofogden på MÖRBY HANS MICHELSSON i Medevi 
(s. 	383 o. 384). 

8 Om dem se s. 430. Den övervägande delen av Mörby slott stammar från deras tid (TuuLSE s. 33). 



417 FASTERNA KYRKA 
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Fig. 364. Gravsten (3) av kalksten över Karin Andersdotter (t 1618). 1 : 20. Uppm. F. Fauchald 
Narum 1919. Initialerna i mittkartuschen redan 1919 alltför otydliga för att kunna pålitligt 

återgivas. S. 413. 

Grabplatte aus Kalkstein von 1618. Tombstone of limestone, 1618. 

5-704933 
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Fig. 365. Epitafium (eller gravhäll) av mörkgrå kalk

sten över Karl Kristiernsson Oxenstierna (t 1575). 


s. 416. 


Epitaphium (oder Grab- Epitaph (or tombstone). 
platte) aus dunkelgrauem dark grey limestone, 1575. 

Kalkstein von 1575. 

ovan omtalade förteckning från 1755 på murpelarna vid ingången till koret. Det ena 
(på S sidan) saknade redan då inskr., det andra (på N sidan) tillhörde enligt inskr. Carl 
Ludvig Gabrielsson Oxenstierna (t 1656, s. 431). - IV. En ofullständig anvapenserie 
för Gustaf Gabrielsson Oxenstierna (t 1693, s. 431). Bevarade äro: fäderne nr 2 (Sehe
sted, fig. 369), 3 (Trolle), 4 (Gyllenstierna), 5 (Tre rosor);1 möderne nr 2 (Tott), 3 (Bielke), 
4 (Karin Nilsdotter till Vik).2 H ca 80. Huvudbaneret fanns 1755, men saknas nu i 
kyrkan (jfr s. 420, 422).- V. En ofullständig anvapenserie för Carl Carlsson Sparre, 3 frih. 
till Kronoberg (f. 1632, t 1672, hovstallmästare). Bevarade äro: fäderne nr 2 (Natt och 

1 Enligt FöRTECKN. 1755 »Rosar af Haga>>. 
2 Vapenbilden är två sparrar. 
3 I FöRTECKN. 1755 står >>Carl Sparre Larsson>>. Jfr s. 422. Att Carl Carlsson Sparres arrvapen finnas 

i Esterna kyrka -liksom hans kista finns i Oxenstieruska gravvalvet enligt protokoll vid dess öppnande 
1938- kan förklaras med att hans hustru, Barbro Cruus af Gudhem, i sitt andra gifte äktade Gustaf 
Gabrielsson Oxenstierna (s. 431). 
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Fig. 366. Vapentavla av grå kalksten frän Mörby slotts huvudportal, 1569. Foto Iwar Ander
son 1947. S. 416. 

Wappentafel aus grauem Kalkstein vom Haupt- Limestone slab with coat-of-arms, from the main 
portal des Schlosses Mörby, 1569. entrance of Mörby castle. 

Dag), 3 (Trolle), 5 (grevliga Brahevapnet; hjärtskölden bortfallen, fig. 371),1 6 (Vasa),. 
7 (Stenbock), 8 (Leijonhufvud); möderne nr l (Posse), 2 2 (Vinstorpaätten), 3 (Trolle), 4 
(Sparre), 3 5 (Bååt, fig. 370), 6 (Grip), 7 (Gyllenhorn).4 H ca 75. Även i denna serie 
fanns huvudbaneret i kyrkan 1755, men saknas nu där (s. 420, 422). - VI. Över bergs
rådet Jean Le Febure-Lillienberg (t 1805, s. 368, not 3). H ca 180 (fig. 372).- VII. Över 
hovmarskalken Axel Didrik Reuterskiöld (t 1834, s. 363, not 4). H ca 190 (fig. 373). 

1 Detta vapen var alltför trasigt för att kunna restaureras och är därför undanställt. 

2 Enligt FöRTECKN. 1755 >>Posse af Helle[k?]is>>. 

3 Enligt FöRTECKN. 1755 "Sparre af Ängsö)). Även detta vapen är undanställt. 
• Identifieringen av vapnen i dessa båda serier har underlättats genom den ovan citerade förteck

ningen från 1755, som också innehäller beskrivning av vapnen. Möjligen voro bärstängerna och på . 
dem ev. fästade namntavlor i behåll, när förteckningen uppgjordes, eller har någon ättling av släkterna 
Oxenstierna, resp. Sparre rädfrågats av upptecknaren. Endast i ett fall saknas namnet (möderne nr 8 i 
den senare serien). Namnen ätergiva självfallet 1600- och 1700-talens uppfattning om genealogien .. 
De överensstämma emellertid med ELGENSTIERNAS uppgifter. 
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Fig. 367. Begravningsvapen (I) för Gabriel Bengtsson Oxenstierna (t 1656). Foto 

1956. s. 416. 


Totenwappen von 1656. Funeral hatchment, 1656. 


Nr VI-VII ha säkert icke burits i begravningsprocessionen, utan upphängts i kyrkan 
såsom epitafier. Nr II-V äro mer eller mindre skadade. Samtliga med några i noter 
angivna undantag äro restaurerade i modärn tid. 

På Mörby gård förvaras ytterligare några begravningsvapen, som äro starkt skadade, 
men tydligen höra till samma serier som de ovan beskrivna: 
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Fig. 368. Begravningsvapen (11-111) 1656 för en medlem Fig. 369. Arrvapen (IV F2) med Sesteds va-
av familjen Oxenstierna. Foto 1956. S. 416. pen, tillhörande Gustaf Gabrielsson Oxenstier-

Totenwappen von 1656. Fnneral hatchment, 1656. nas (t 1693) fäderneanor. Foto 1956. S. 418. 
Ahnenwappen von 1693. Ancestral hatchment, 

1693. 

Fig. 370. Arrvapen (V M5) med Bååt-vapnet, tillhö

rande Carl Carlsson Sparres (t 1672) möderneanor. 


Foto 1956. S. 419. 

Ahnenwappen von 1672. Ancestral hatchment, 1672. 


Fig. 371. Anvapen (V F5) med grevliga 

Brahevapnet (hjärtskölden felas), till 

hörande Carl Carlsson Sparres fäderne-


anor. Foto 1956. S. 419. 

Ahnenwappen von Ancestml batchment 

1672 (Herzschild 1672. 

fehlt). 
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Fig. 372. Begravningsvapen (VI) för Jean Le Fe Fig. 373. Epitafium över Axel Didrik Reu
bure-Lillienberg (t 1805). Foto 1956, S. 419. terskiöld (t 1834). Foto 1956. S. 419. 

Totenwappen von 1805. Funeral hatchment, 180i). Epitaph von 1834. Epitaph, 1834. 

l. Grevliga ätten Oxenstiernas af Korsholm och Wasa vapen, antagligen huvudbaner 
till Gustaf Gabrielsson Oxenstiernas ovan omtalade arrvapenserie IV. H 97.- 2. Oxen
stierna (=fäderne nr l i nyssnämnda serie). - 3. Tre ekblad, fig. 374, (= fäderne 
nr 7 i samma serie; >>Christopher Andersson till Skällerö>>1 enl. FöRTECKN. 1755). 
4. Natt och Dag eller yngre stureätten (=möderne nr 5 i samma serie). - 5. Leijonhuf
vud (=möderne nr 7 i samma serie). Att nr 2-5 höra till samma arrvapenserie framgår 
dels av deras utseende, dels av deras överensstämmelse med FöRTECKN. 1755. H 80. 
6. Friherrliga ätten Sparres vapen; hjärtvapnet och övre högra fältet saknas. Å in
skriftkartuschen kan läsas: ... ARL LARSSON ... BÄRGH . . . Säkerligen huvudbaneret 
till Carl Carlsson Sparres, friherre till Kronoberg, anvapenserie (V, s. 418). H 100. Varför 
han i inskriften kallas Carl Larsson i stället för Carl Carlsson undandrar sig vårt 
bedömande; anorna äro emellertid utan tvivel Carl Carlsson Sparres. - 7. En stump 
av ett Sparrevapen, troligen fäderne nr l i sist omtalade serie V.- Ytterligare finnas 

KRisTOFFER ANDERssoN (EKEBLAD av Hedåker), t 1548. Om honom se SBL XII, art. Ekeblad. l 
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på mörby gård ett antal illa åtgångna frag
ment av begravningsvapen. 

Gustaf III: s tal 1772 och Carl 
XIII: s tal 1810 i originalramar. 

Två inramade r i t n i n g a r, nämligen 
>>Dessein till Esterna kyrcka ... >>[1797], 
osign. och odat. (fig. 338-39), och ritning 
till altaruppsats av Theod. Lundh 1842 (s. 
363, jfr s. 362). 

Carl XII: s bibel i originalband. 

I sakristian två länstolar av betsat 
trä, vilkas underreden med svarvade slåar 
delvis härröra från 1600-talet, liksom arm
stöden. Dessa delar äro av lövträ. Resten, 
av furu, är en sen komplettering. 

De två klockor, som nu hänga i tornet, 
äro enligt likalydande inskr. gjutna år 
1843 av Fred. Seipel och l. G. Liljendahl, 
Stockholm. Vid gjutningen användes mal
men i de förutvarande klockorna, som 
voro fyra till antalet (sT.PROT. 1843); två 
av dessa voro från Esterna, två från 
Fasta (s. 386, 372). Den större av de 
nuv. klockorna bär även en psalmvers 
(gamla psalmboken 156, v. 1). H 70, D 91. 
Den mindre bär ett språk ur Psaltaren 
(Ps. 134, v. 2). H 65, D 80. 

Fig. 374. Kristoffer Anderssons (Ekeblad av Hed

åker) vapen, tillhörande Gustaf Gabrielsson Oxen

stiernas (t 1693) fäderneanor (nr 7). Mörby gård. 

Foto 1957. 

Ahnenwappen von 1693 Ancestral hatchment, 1693. 


auf Hof Mörby. Mörby manor. 

TAVLOR 


BIBEL 


MÖBLER 


KLOCKOR 


SAMMANFATTNINGAR 

rörande samtliga kyrkor och kapell 
inom nuvarande Fasterna socken 
hava sammanförts å s. 426-429. 



Fig. 375. Rånäs kapell från S. Foto 1956. 


Kapelle Rånäs von S. Rånäs chapel from S. 


RÅNÄS I(APELL 

INOM FASTERNA SOCKEN 

UPPLAND, STOCKHOLMS LÄN, SJUHUNDRA HÄRAD, 

UPPSALA ÄRKESTIFT, SJUHUNDRA KONTRAKT 


Beskrivningen avslutad i febr. 1957 

TRYCKTA KÄLLOR: G!LLINGSTAM S. 39. - SVERIGES BEBYGGELSE, Landsbygden, Stockholms 
län III (1952), s. 158. 

HANDSKR. KÄLLOR OCH AVB.-SAML.: BST: Brev från kh H. LUNDVIK 1949 ang. kapellets 
överlåtelse till församlingen (styrkt av ST.PROT. 2/11 1941) och ang. ny orgel; (på ett och samma blad) 
ritn. till ny orgel och (plan-)•>Skiss av Rånäs kapell•>, sign. E. A. Setterquist & Son [1949]. 

DoMKAP. hand!. i ULA (E V 32: 3): Fasterna, vrs.PROT. 1859, 1878.- I de till DoMKAP. från Fasterna 
inkomna hand!., som ännu ej överlämnats till ULA, återfinnas några uppgifter rörande Rånäs kapell 
från åren 1908- 09 (se s. 425, not 1), likaså finnes i prosten PLENGIERS ämbetsberättelse 1917 uppgift 
om kapellets invigning 1908. 

År 1848 fattades beslut att iståndsätta kyrkogården i Fasta (sT.PROT.). Den 
återinvigdes 1852 (v1s.PROT. 1878). Kort därefter uppfördes en klockstapel (fig. 376). 
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Klockan är gjuten 1854 av E. M. Berg
holtz i Stockholm enligt inskr. Den bär 
också inskriften »Ps. 490: v. h (gamla 
psalmboken). 

Ett kapell på denna plats, varom be
slut fattades 1906, stod enligt uppgift fär
digt 1911.1 Det ägdes till en början av en 
stiftelse, men övertogs 1941 av Fasterna 
församling (sT.PROT.). Kapellet, som är 
beläget N om den gamla kyrkogården och 
omgives av ett nyanlagt kyrkogårdsom
råde, är en liten träbyggnad, klädd med 
spåntade bräder och gråmålad. Framför 
ingången i v är ett lägre förrum. sakristia 
är utbyggd vid Ö väggen. Kapellets inre 
har väggarna och det brutna taket klädda 
med pärlspåntade bräder. Altaret står i 
en utbyggnad på Ö väggen. N därom är 
predikstolen placerad. Öppna bänkar. 
Orgeln, byggd av firma Setterquist & Son 
i Örebro, skänktes 1949 av Rånäs bruk. 

En ombyggnad av kapellet är påtänkt, Fig. 376. Klockstapel, omkring 1854. Foto 1956. 

vartill ritning upprättats av arkitekt Hum- Glockenturm um 1854. Bell tower, c:a 1854. 

mel-Gumaelius. 

Fig. 377. Plan, 1 : 300. Uppm. F. Fau

chald Narum 1919. 


Grundriss. Plan of chap el. 


1 SvERIGEs BEBYGGELsE, Landsbygden. Stockholms län III, s. 158. Redan 1908 inkom emellertid 
till DoMKAP. anhållan om att få en kapellbyggnad i Fasterna sn invigd och 1909 anhölls, att vissa guds
tjänster mätte förläggas till kapellet. Prosten R. PLENGIERS ämbetsberättelse 1917 bekräftar, att 
kapellet invigdes 1908. 
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SAMMANFATTNING 

l. Fasta (med Rånäs kapell) 

I. Liten, sannolikt tornlös gråstenskyrka, troligen från äldre medeltid. Vapenhus och sakristia fun
nos, i varje fall på 1600-talet. - En av de i Fasterna kyrka bevarade medeltida dopfuntarna (fig. 348, 
349) har tillhört Fasta kyrka, ovisst vilkendera. 

II. I slutet av 1680-talet förlängdes kyrkan åt V med en tredjedel. Samtidigt ny inredning. En liten 
bevarad crucifixus (fig. 328) har förmodligen tillhört dess altarprydnad. Av inventarier från denna 
tid är en dopskål (fig. 330) bevarad. Oblatasken fig. 329 från 1706 har också tillhört Fasta kyrka. 

III. Sedan Fasta och Esterna socknar 1797 sammanslagits och fått namnet Fasterna, ombyggdes 
Esterna kyrka 1797-1806 helt och Fasta kyrka lämnades att förfalla. 1813 var den till största delen 
riven och inventarierna sålda. Numera helt jämnad med marken. 

IV. År 1852 återinvigdes Fasta kyrkogård, och å mark omedelbart invid denna uppfördes omkring 
år 1908 Rånäs kapell (s. 424). 

2. Esterna 

I. Vid obekant tidpunkt under medeltiden uppfördes en gråstenskyrka i Esterna. Den fick sannolikt 
på 1400-talet tegelvalv, som på vanligt sätt vilade på ett system av inre murpelare med sköld- och 
gördelbågar. Från denna kyrka stammar sannolikten Kristusbild (fig. 334) till ett triumfkrucifix från 
1300-talets första tredjedel, nu förvarad i Fasterna kyrka. Bilden är ett exempel på det inflytande, 
som den franska konstnärskolonien vid Uppsala domkyrkohytta utövade i Uppland. Av de i Fasterna 
kyrka förvarade medeltida dopfuntarna torde den stora musselcuppan fig. 348 (foten ej sammanhörande 
med cuppan) sannolikast härröra från Esterna. Den kan nämligen vara ganska nära samtidig med 
triumfkrucifixet, och det är tänkbart, att båda härröra från kyrkans byggnadstid. 

Flera altarskåp och helgonbilder m. m., som tillhört Esterna kyrka, såldes eller förkommo under 
1800-talet. En S. Anna Självtredje från kort före 1450 (fig. 346), nu i statens Historiska Museum, 
antages ursprungligen ha tillhört Esterna kyrka. En korkåpa med flandriska broderier från omkr. 
1500 (fig. 356-358) finnes nu i Fasterna kyrka. 

II. 1635 förlängdes kyrkan åt Ö med ett nytt, tresidigt avslutat kor. Samtidigt moderniserades 
hela byggnaden i holländsk renässans (fig. 331). Under koret inrättades ett gravvalv för familjen Oxen
stierna på Mörby, en tidig tillämpning av samma ideer, som något senare kommo till uttryck vid Axel 
Oxenstiernas ombyggnad av Jäders kyrka. Det nya korets byggherre, Gabriel Bengtsson Oxenstierna, 
och hans fru hade tidigare donerat ny altartavla 1623 samt predikstol och (herrskaps?-)bänkar 1627. 

III. Efter sammanslagning av Fasta och Esterna socknar 1797 revs kyrkan till större delen- enligt 
förslaget skulle murarna blott kvarstå upp till fönstrens underkant - för att möjliggöra en fullständig 
ombyggnad och utvidgning, avpassad för den sammanslagna församling, som fick namnet Fasterna. 

3. Fasterna 

I. Det första förslaget till ombyggnad av den gamla kyrkan i Esterna uppgjordes av akademibygg
mästaren i Uppsala J onas Neosander år 1796. Detta omarbetades av prof. O. S. Tempelman efter före
bild av Adolf Fredriks kyrka i Stockholm (se SvK, Sthlm V, s. 62- 72) vilket på ritningen uttryck
ligen anges. Förebilden är dock väsentligt förenklad. Ombyggnaden utförd under åren 1797- 1806. 
Kyrkan förvandlades då till en korskyrka (fig. 333, 338-341) genom utbyggnader åt N, Ö och S, sedan 
vapenhus och sakristia rivits. Nuv. inredning härstammar från samma tid, men altaruppsatsen (fig. 
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345), innefattande en målning av Fredr. Westin (fig. 344), tillkom först 1844 och orgeln byggdes 1834 
av P. Z. Strand (ombyggd 1938). Silvret från de båda äldre kyrkorna utbyttes till stor del mot nytt: 
kalk (fig. 350) och paten 1811, kanna 1817 (fig. 355). 

IL Restaurering 1938 under ledning av ark. Ä. Noreen: värmeledning med lågtrycksånga, omlägg
ning av golv, orokalkning av väggar och tak, ommålning av inredningen. Gravminnen konserveras. 
Kalk (fig. 351) av silver, tyskt(?) arbete, 1600-talet, skänkes. 

ZUSAMMENFASSUNG 

l. Fasta (mit Kapelle Rånäs) 

L Kleine, wahrscheinlich turmlose Feldsteinkirche, vermutlieb aus dem fruhen Mittelalter. Waffen
haus (Vorhalle) und Sakristei waren in jedem Fall im 17. Jh. vorhanden. - Einer der in der Kirche 
von Fasterna aufbewahrten mittelalterlichen Taufsteine (Abb. 348, 349) hat der Kirche von Fasta 
gehört, wobei ungewiss ist, welcher. 

IL Gegen 1690 wurde die Kirche nach W um ein Drittel verlängert und gleichzeitig neu ausgestattet. 
Ein kleiner Krucifixus (Abb. 328) hat siCh erhalten, der wohl zum damaligen Altarschmuck gehörte. 
An anderen Inventarien aus dieser Zeit ist noch eine Taufschale (Abb. 330) vorhanden. Die Oblaten
dase (Abb. 329) stammt ebenfalls aus dem Besitz der Kirche von Fasta. 

III. Nachdem die Kirchspiele Fasta und Esterna 1797 vereinigt und die Kirche von Esterna 1797
1806 ganz umgebaut worden war, iiberliess man die Kirche von Fasta dem Verfall. 1813 war sie zum 
grössten Teil abgerissen und die Inventarien verkauft worden, heute ist sie ganz vom Erdboden ver
schwunden. 

IV. Im Jahre 1852 wurde der Kirchhof von Fasta wieder eingeweiht und um 1908 auf einem unmittel
bar daneben liegenden Platz die Kapelle R å n ä s aufgefiihrt (S. 424). 

2. Esterna 

I. Zu einem unbekannten Zeitpunkt während des Mittelalters wurde eine Feldsteinkirche in Esterna 
aufgefiihrt, die wahrscheinlich im 15. Jh. Backsteingewölbe erhielt, welche nach gewöhnlicher Art 
auf einem inneren System von Mauerpfeilern mit Schild- und Gurtbogen ruhten. Aus dieser Kirche 
stammt wahrscheinlich der Corpus (Abb. 334) von einem Triumphkreuz aus dem ersten Drittel des 
14 Jh., das sich nun in der Kirche von F asterna befindet, und ein Beispiel fiir den Einfluss ist, den 
die französische Kiinstlerkolonie an der Dombauhiitte in Uppsala innerhalb Upplands ausiibte. Von 
den in der Kirche von Fasterna aufbewahrten mittelalterlichen Taufsteinen diirfte die grosse Muschel
cuppa (Abb. 348) (der Fuss nicht zur Guppa gehörig) wahrscheinlich aus Esterna herriihren, da man 
sie beinahe gleichzeitig mit dem Triumphkreuz datieren kann und es sich denken lässt, dass beide 
zur Erbauungszeit der Kirche angeschafft wurden. 

Mehrere Altarschreine und Heiligenbilder usw., die der Kirche von Esterna gehörten, wurden ver
kauft oder verschwanden im 19. Jh. Von einer Anna Selbdrittgruppe aus der Zeit kurz vor 1450 (Abb. 
346), die sich nun in statens Historiska Museum befindet, wird angenommen, dass sie urspriinglich 
in der Kirche von Esterna stand. Ein Charmantel mit flandrischen Broderien um 1500 (Abb. 356- 358) 
findet sich nun in der Kirche von F asterna. 

IL 1635 wurde die Kirche nach O mit einem neuen dreiseitig geschlossenen Chor verlängert, wobei 
der ganze Bau im Sinne der holländischen Renaissance modernisiert wurde (Abb. 331). Unter dem 
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Chor wurde ein Grabgewölbe fiir die Familie Oxenstierna auf Mörby eingerichtet, eine friihe Verwirk-· 
liebung derselben Baugedanken, die etwas später bei Axel Oxenstiernas Umbau der Kirche von Jäder· 
zum Ausdruck kamen. Schon vor der Entstehung des neuen Chores hatten dessen Eauherr Gabriel 
Bengtsson Oxenstierna und seine Gattin einen neuen Altar (1623) sowie eine Kanzel und Gestiihl (1627) 
gestiftet. 

III. Nach der Zusammenlegung der Kirchspiele Fasta und Esterna 1797 wurde die Kirche zum 
grössten Teil abgerissen, um einen griindlichen Umbau und starke Erweiterung möglich zu machen, 
die den Bedlirfnissen der vergrösserten Gemeinde, welche den Namen Fasterna erhielt, entsprechen 
könnten. Die westlichen Teile der alten Kirche sollten diesem Vorschlag gemäss bis zur Höhe der Fenster
sohlen stehenbleiben. 

3. Fasterna 

L Der erste Entwurf zum Umbau der alten Kirche von Esterna wurde von dem Akademiebaumeister 
in Uppsala Jonas Neosander 1796 vorgelegt. Dieser Entwurf wurde nachher von Professor O. S. Tempel
man umgearbeitet. Auf Tempelmans Zeichnung wird ausdriicklich angegeben, dass die nachträgliche 
Umarbeitung der Pläne nach dem Vorbild der Adolf Fredrikskirche in Stockholm (siehe: Sveriges 
kyrkor, Stockholm V, S. 62- 72) erfolgte. Das Vorbild ist jedoch wesentlich vereinfacht worden. Der 
Umbau wurde in den Jahren 1797- 1806 durchgefiihrt und die Kirche durch Ausbauten nach N, O 
und Sineine Kreuzkirche verwandelt, nachdem das Waffenhaus (Vorhalle) und die Sakristei abgerissen 
worden waren (Abb. 333, 338- 341). Die jetzige Ausstattung stammt aus derselben Zeit, nur der Altar 
(Abb. 345), der ein Gemälde von Fredrik Westin (Abb. 344) umschliesst, entstand erst 1844 und die 
Orgel wurde 1834 von P. Z. Strand gebaut (umgebaut 1938). Das Silber der beiden älteren Kirchen 
wurde zum grossen Teil dm·ch neues ersetzt, der Kelch (Abb . 350) und die Patene 1811, die Kanne 
1817 (Abb. 355). 

II. Eine Restaurierung 1938 erfolgte unter Leitung von Architekt Ä. Noreen (Zentralheizung, Um
legung des Fussbodens, Tiinchung des Inneren und eine neue Bemalung der Ausstattung, Konservie
rung der Grabmäler). - Ein silberner Kelch (Abb. 351), deutsche(?) Arbeit des 17. Jh., wurde der 
Kirche geschenkt. 

SUMMARY 

l. Fasta (with Rånäs chapel) 

L Small grey stone church, probably without a tower and of the early Middle Ages. Porch and vestry 
were certainly in existence by the 17th cent.-One of the mediaevar fonts (figs. 348, 349) in Fasterna 
church-though it is not known which- once belonged to Fasta church. 

IL At the end of the 1680's, the church was lengthened to the W. by one-third, and simultaneously 
there were new interior furnishings. Presumably, a little figure of Christ (fig. 328) formed part of the 
altar decorations. From the contents of that period, a christening bowl (fig. 330) is preserved. The 
wafer-box (fig. 329) made in 1706 also belonged to Fasta church. 

III. In 1797, Fasta and Esterna parishes became amalgamated and were given the name of Fasterna, 
and during 1797- 1806 E sterna church was totally reconstructed whilst Fasta church was left to decay. 
By 1813, most of it had been pulled down and the contents sold. It is now completely levelied to the 
ground. 

IV. In 1852, Fasta churchyard was reconsecrated, and c:a 1908, on land immediately adjoining, 
R ä n ä s chapel was built (p. 424). 
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2. Esterna 

I. At some time during the Middle Ages, a grey stone church was built at Esterna. In the 15th century 
it probably had brick vaulting, which rested in the ordinary way upon a system of interior wall pillars 
with shield and girdie arches. Belonging to this church, probably, was the figure of Christ, dating from 
the first third of the 14th century (fig. 334) from a rood, which is now preserved in Fasterna church. 
The figure is an example of the inf!uence exercised in Uppland by the colony of French artists at Uppsala 
cathedra!. Of the mediaeval fonts preserved in Fasterna church, probably the big gadrooned bowl 
(fig. 348)- the foot does not belong to the bowl- originated at Esterna. It may be almost contempo
raneons with the rood, and both may possibly date from the time when the church was being built. 

Several triptyches, figures of saints etc. which belonged to Esterna church were sold or else dis
appeared during the 19th century. A representation of St. Anne, Mary and Christ from about 1450 
(fig. 346), now in the State Historical Museum, is assumed to have originally belonged to Esterna 
church. A cope with Flemish embroidery from about 1500 (fig. 356-358) is now in Fasterna church. 

II. In 1635 the church was lengthened to the E. by a chancel having a three-sided termination. 
At the same time, the whole building was modernized in Dutch Renaissance style (fig. 331). Beneath 
the chancel, a sepulchral vault for the Oxenstierna family of Mörby was installed- an early utilization 
of the ideas which were later expressed in Axel Oxenstierna's reconstruction of Jäder·s church. The 
builder of the new chancel, Gabriel Bengtsson Oxenstierna, and his wife had earlier donated an altar 
piece (1623) as weil as a pulpit and pews (1627). 

III. After the amalgamation of Fasta and Esterna parishes in 1797, the greater part of the church 
was pulled down-the scheme being that the W. walls of the old church should remain only as far up 
as the lower portions of the windows- so as to allow of complete rebuilding and a widening appropriate 
to the parishes then united under the name of Fasterna. 

3. Fasterna 

I. The first scheme for the reconstruction of the old church at Esterna was that produced in 1796 
by the building master of the University of Uppsala Jonas Neosander. It was revised by Professor 
O. S. Tempelman on the Iines of the Adolf Fredrik church in Stockholm (see Sveriges Kyrkor, Stock
holm V, pp. 62-72), a fact which is categorically stated on the plan. However, the prototype was 
subjected to considerable simplifications. The work of reconstruction was carried out during 1797
1806, w hen the church was given a cruciform shape (figs. 333, 338- 341) by means of extensions to N., E . 
and S. after the pulling down of the porch and the vestry. The present interior furnishings date from 
that period, although the altar decorations (fig. 345), embodying a painting by Fredrik Westin (fig. 
344) were installed in 1844 and the organ was built by P. Z. Strand in 1834 (rebuilt 1938). A gooddeal 
of the silverware from the two older churches was exchanged for new: chalice (fig. 350) and paten 
1811, ewer 1817 (fig. 355). 

II. Restoration 1938 under direction of architect Ä. Noreen: central heating with low-pressure 
boiler, flooring relaid, walls and ceiling freshly limewashed, interior repainted. Conservatian of 
sepulchral monuments.-Chalice (fig. 351) of silver, German(?) 17th century work, presented. 



Friherrliga ätten OxENSTIERNA AF EKA OCH LINDÖ 

och 

grevliga ätten OxENSTIERNA AF KoRsHOLM OCH WASA samt 

familjen STENBOCKS på Rånäs härstamning från Oxenstiernorna. 


Här upptagas i huvudsak endast de släktmedlemmar, som omtalas i Sjuhundra härads kyrkobeskrivningar. 


BENGT KRISTIERNSSON (OXENSTIERNA) t 1495, riddare, riksråd, 

g . m. MÄRTA JoHANsDOTTER (SLAWEKA), 
levde ännu 1533*, ärvde Mörby efter sin far. 

l 
KRISTIERN BENGTSSON (0XENSTIERNA) till Mörby, t 1520, r iddare, riksråd, 

g. 2 m. ANNA SESTED (Sehested) 

l 
GABRI EL KRISTIERNSSON, frih. 0XENSTIERNA AF EKA OCH LINDÖ, t 1585, 

riksmarsk, ståthållare i Estland. Ägde Mörby och R ånäs, 
g. m. BEATA ERIKSDOTTER TROLLE, t 1591. 

__________________________________j_ ________________ _ 
CHRISTIERN, f. 1545, t 1592. BENGT GABRIELSSON, f. 1540-t alet, t 1591, hert. Carls furst!. r åd. 

Riksråd, friherre t . STENINGE, Ägde Mörby och Ekebyho/m , g. 1 m. SIGRID GUSTAFSDOTTER (TRE 
g. m. BEATA GERA ROSOR), t 1586; 2. m . BRITA PossE, t 1602. 

l l 
CARL, f. o. t 1575 1. GABRIEL BENGTSSON, greve 0XENSTIERNA AF KoRSHOLM OCH WASA, 2. SIGRID g. m. 2. BENGT, 

f. 1586, t 1656, riksskattmästare, riksamiraL Ägde Mörby, g. m. ANNA 
BANER, f. 1585, t 1656. 

CLAES HORN 
se släkttavlan 

se s. 278, 
not 2. 

s. 299. 

l 



_______________________________________ j_ ______________________________ 

SIGRID, CHRISTINA, BEATA, MARGARETA, GABRIEL GABRIELSSON, ANNA, BENGT GABRIELSSON, CATHARINA, GusTAF GABRIELssoN, 
f. 1612 f. 1613, t ogift f. 1615 t f . 1617,t1653, f. 1619, t 1673, riksråd f. 1620, f. 1623, t 1702, riks f. 1624, f. 1626, t 1693, riks
t 1651, 

g.m . TURE 
OXEN

1685 ogift 1689. 
Ägde 

Be aleberg 

g. m. riksrådet 
frih. AXEL 

Carlsson 

o . riksmarskalk, g. m. 
MARIA CHRISTIANA TILL 

LÖWENSTEIN 

t 1691, 
g. m. 

CHR. D. 

råd, kanslipresident, 
g. 2m. MAGDALENA 

STENBOCK 

t 1704**. 
Ogift. 

råd, rikstygmästare, 
lagman i Karelen. 
Ägde Mörby med 

sTIERNA i Rö sn SPARRE v. DOHNA 
AF CR O t 1679 CARL LUDVIG, 
NEBOR G f. 1655, t 1656 

underlydande gårdar, 

pantsatte o. sålde allt 

(utom slottet) . G. 1m. 


AUGUSTA MARIA 

BABEZIN; 2m. BARBRO 


CRUUS AF GUDHEM 

i hennes 2. gifte. 


Levde ännu 1731 att 

döma av en uppgift 


i INV. 1749 (s. 410). 


~---------------_L----~~---------------·~ 

EvA MAGDALENA, l. ANNAAUGUSTA, l. GusTAF GusTAFssoN, 
f. 1671, t 1722, g. m. MAG f. 1670, t 1755, f. 1675, t 1723, general
NUS STENBOCK, f. 166(5), g. m . översten frih. major, g. m. CHRISTINA 
t 1717, fä ltmarskalk, guver AXEL SPARRE, KuRCK, t 1736. Hon 
nör i Skåne. Köpte 1704 Rå t 1717. sålde efter makens död 
näs (som blivit säteri 1678). Mörby slott till kansli 

presidenten Arvid Hornl (s. 300). 
GusTAF LEoNARD STENBocK, 

f. 1711, t 1758, lagman i Tiohärads 
lagsaga, v. landshövding. Ägde Rå
näs. G. m. FREDRIKA ELEONORA 
HORN AF EKEBYHOLM, f. 1721, t 
1750, som ärvde Mörby efter sin far, 

Arvid Horn. 

* H. GILLINGSTAM, Medeltidsätten Slaweka, PHT 1947 s. 47. 
** Enligt inskr. på hennes kista. 



Familjen REUTERSKIÖLD på Rånäs 


Obs! Här upptagas endast de medlemmar av släkten, som nämnas i Fasterna kyrkobeskrivning. 


AxEL DIDRIK, frih. REUTERSKIÖLD 

f. 1779, t 1834, ägare till Rånäs 

g. 1. m. MARIAGusTAVALE FEBURE, f. 1786, t 1813; 
2. m. JuLIANA VILHELMINA KJERRMANSKÖLD, f. 1785, t 1822. 

1. JEANETTE CHARLOTTA HENRIETTA 

f. 1805, t 1853 (s. 406, not 2) f. 
1. ADAM AXEL, frih., 

1809, t 1850, ägare till 
Rånäs (s. 394, not 2) 

l 

2. CARL LEONARD, 

f. 1816, t 1905, kabinetts
kammarherre, disponent för 

Gimo bruks a.-bol. 

2. ADAM 

f. 1819, 
(s. 394, 

DIDRIK 

t 1880 
not 2) 

f. 
(

2. CASIMIR, 

1821, t 1845 
s. 394, not 2) 

OsKAR AxEL REINHOLD, 

frih., f. 1834, t 1888, ägare 
till Rånäs (s. 404, not 2) 

MARIA LovisA EMILIA, 
f. 1860, t 1948 (s. 406, not 3) 



Fig. 378. Skederids kyrka frän S. Foto A. Schagerström omkr. 1910. 


Die Kirche von Skederid von S. Skederid church from S. 


SI(EDERIDS I(YRI(A 

UPPLAND, STOCKHOLMS LÄN, SJUHUNDRA HÄRAD 


UPPSALA ÄRKESTIFT, SJUHUNDRA KONTRAKT 


ANNEX TILL HUSBY-SJUHUNDRA 


Beskrivningen avslutad i febr. 1957 

TRYCKTA KÄLLOR: SUECIA ANTIQUA ET HODIERNA, pl. (102).- RADLOFF II S. 91.- KLINGSPOR 
I: 2 s. 52, I: 5 s. 114. -J. RoosvAL, Ett förbisedt Birgittaminne. Skederids kyrka i Uppland. (SvD 
30/10 1910). - BOETHIUS s. 51, 83, 154.- LUNDBERG II S. 121. 

HANDSKR. KÄLLOR OCH AVB.-SAML.: RA: Kgl. brev 18/4 1746 (riksreg.); ÖIÄ skr. 13/111829. 
-KB: RANSAKN. s. 152; PER. MoN. III, inhäftat blad vid s. 88; HADORPHS »ANNOTATIONSBOOK>> (opag., 
tidigare inbunden i PER. MoN. III); 1 NESCHERSKA SAML. av förlagor till Suecia antiqua et hodierna, nr 
102; S. LEIJONMARCK (s. 434, not 2), Remonstration om Finsta [1720-talet], sign. M 57.- ATA: IHR
FORS II: 2 s. 1579; lNv. 1829; handl. rör. till SHM 1897 och 1912 inkomna föremäl (bl. a. ett osign. o. 

Har numera signum F. f. 10. 

6-704933 

l 
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odat. p.m. sannolikt av E. EcKHOFF 1897); snabbinv.prot. av GoTTHARD JoHANsSoN 1917; hand!. rör. 
restaur.arb. i kyrkan 1923 o. 1950, särskilt >>Undersökning företagen i samband med avlägsnande av 
igenmurning i korfönster i Skederids kyrka, Uppland•> av lwAR ANDERsoN 1950 (med uppmätnings
ritning); hand!. rör. orgelns ombyggnad 1947; hand!. rör. nyupptäckta runstenar 1944-50; äldre foto
grafier; m. m. - BST: ÖIÄ granskningsmäl1829 (skr. 1828-29 rör. altare, altarring o. läktarbyggnad); 
planritn. av kyrkans Ö och V partier (1 bl.), mycket primitivt utförd med bläck på grovt papper, osign. 
o. odat. (sannolikt bifogad den av byggmäst. Edberg utförda ritning till läktare, altare och altarring, 
som en!. sT.PRoT. 7/4 1828 skulle insändas till ÖIÄ; själva ritningen tycks vara förkommen); •>Profil 
af Skederö Kyrka ä södra sidan» och »Inre och yttre plan af Kyrkan•> (1 bl.) av commissionslantmät. 
JoH. MARKSTRÖM [1828]; •>Ritning till ny Läktare bygnad•> (2 bl. i något olika utförande) och •>Ritning 
till ny Altar-byggnad>> (1 bl.) av Ax. ALMFELT 1829; uppmätn.ritningar av ark. F. FAUCHALD NARUM 
1919 (kopior); •>Skederids kyrka, Uppland. Restaureringsförslag. Beskrivning över byggnadsarbetena•> 
av ark. M. WERNSTEDT 1923 jämte tillhörande ritningar (plan, längdsnitt mot N, tvärsnitt genom va
penhuset, ombyggnad av bänkar, altaruppställning m. m.); •>Beskrivning•> och •>Program•> av M. WERN
STEDT 1923; förslag till ordnande av kyrkogården av T. SKoGSTRÖM 1927 (ritn.); hand!. rör. orgelns 
om- o. tillbyggande 1947- 48; hand!. rör. restaurering 1948- 50; uppmätning av gamla korfönstret av 
lWAR ANDERsoN 1950 (orig. i ATA); m. m. - LST: Länskartor B', Uppland (osign. karta frän 1670); 
A 90, 231 (karta av JACOB BRAUN frän 1718, rev. 1719 och 1741).- UB: NoRDIN vol. 39 fol: 5. Upbör
den 15311 bl. 25.- STHLMS HÖGSK. KONSTHIST. INST.: Ups. univers. konsthist. sem., exk.prot. 1910-11 
s. 63. 

KYRKANS ARKIVALIER (i ULA): RÄK. 1630- 59, 1664-66, 1670-1723 samt fr. O. m. 1730, VERIFIKA
TIONER 1847-58, ST.PROT. fr. O. m. 1732, VIS.PROT. fr. O. m. 1749, INV. fr. O. m. 1631 samt anteckn. om 
gåvor (INV. 1749 förekommer i två helt olika versioner, av vilka den i N 1 utförligt behandlar även själva 
kyrkan), •>KYRCKioNES Huus ÄHRO>> (besiktning 1692, C 1), besiktning av bofälligheter på kyrkan 1745 
(0 1), BÄNKLÄNGDER 1732 och 1749 (0 1), förteckning över STULET SILVER 1820 (0 1).- Yngre arkiva
lier förvaras vid kyrkan. 

Av hand!. inkomna till DoMKAP. förvaras de äldre i ULA (sign. E V 64: 1-3). Häribland märkas: 
brev frän församlingens allmoge till sekr. LEIJoNMARCK2 4/10 1691; ansökan om kollekt till kyrkans 
reparation 1724; förnyade ansökningar om kollekt 1732 och 1745; brev frän kh E. Tegman 17/1 och 14/3 
1746 rör. besiktning 1745; »Förslag uppå ännu nödig och äterstäende Reparation wid Skjäderids kyrka ... 
29 juni 1750•>; brev 1820 och 1839 ang. silverstölder; brev 19/9 1884 ang. bl. a. gamla sakristians ned
brytande. 

Skederids kyrka är belägen mellan stora landsvägen Stockholm-Norrtälje och en nordligare väg, som 
över Rimbo leder till kusten. Avtagsvägar frän den tvärväg, som förbinder de båda landsvägarna, 
leda fram till kyrkan. Denna är byggd på Finsta säteris ägor,3 på ö sluttningen av en höjning i terrängen. 

l Härvid lämnades från Skederid: 
»En klocka om ii Sk(ep)p(und) vi lisp(un)d 
Silf . . . iii löde marc 
penningar för tionde viii marc 
penning för affr(ad) ... iii marc 

minus ii öre•> 
2 SvEN AGRICOLA ÅKERMARCK adlad LEIJONMARCK (1686), f. 1649, t 1728. sekreterare i RA, seder

mera v. president i Åbo hovrätt, avsked med landshövdings titel. Ägare till Finsta. G. m. 1. MAGDALENA 
ADLERSKÖLD, t 1692; 2. ELISABET BERGHULT, t 1708; 3. MARGARETA CATHARINA SPIEKER. 

3 ST.PRoT. 1787. Enligt SALvrus (1741) låg kyrkan på kronogrund, enligt RADLoFF (1805) på frälse
grund. •>Skiederö byem (eller •>Skiedereby•>) förlorade 1683 - jämte några andra under Finsta lydande 
hemman - rå- och rörsfriheten. Häremot protesterade S. LEIJONMARCK (not 2) i en »Remonstration 
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Fig. 379. Kyrkogärdsplan, 1 : 2000. Uppm. 
J. Söderberg 1954. 


Grundriss des Kirchhofs. Plan of churchyard. 


Fig. 380. Klockstapeln, l : 300. Uppm. F. Fauchald Narum 1919. 
~ ' 6 ..Glockenturm, Grundriss und Schnitt. Belfry, plan and section. --++ == 

V om kyrkan och kyrkogården ligger den gamla kyrkvallen, vilken tidigare skildes genom gärdesgärdar 
frän >>Finsta gärde>> pä ömse sidor därom. 1842 gjordes två nya grindar till kyrkvallen. 1787 uppges i 
ST.PROT. att >>I\Jockarehusen, jämte Sokn- och Fattigstugan, äro bygde litet ifrån Bogärdsmuren, pä en 
plats, hwarä för några är sedan stod en Bonde-By, hwars ägor nu brukas under Säterieh (tydligen den 
av LEIJONMARCK omtalade >>Skiederö byen>>, jfr här ovan). Det är förmodligen denna by, som pä av
bildningen i SuECIA ANTIQUA (fig. 383) betecknas med några hus strax utanför kyrkogårdens SV hörn. 
Pä kullens krön V om kyrkvallen, där nu folkskolan ligger, äro på samma avbildning ett antal fornläm
ningar markerade: runda och trekantiga stensättningar. 

Socknen var annex till Husby i Lyhundra1 redan under medeltiden (SD nr 1946, är 1314 och 3754, år

1343). >>Skaetharg>> omtalas tidigast 1287 (SD 9332); kyrkan får jord i testamente 1317 (SD 2085). 

Säteriet Finsta i Skederids sn, den heliga Birgittas barndomshem, ägdes i början av 1300-talet av · 
hennes far, Upplandslagmannen Birger Persson. Dess senare ägare äro kända åtminstone fr. o. m. 
1400-talet. Jfr noter s. 446 och 456 samt släkttavlan s. 496. 1688 inköptes Finsta av S. Leijonmarck 
(s. 434, not 2). - Om Skedersby, se s. 434, not 3. 

om Finsta» (1720-talet, ms i KB), där han framhäver byns uråldriga samhörighet med säteriet. Jfr· 
s. 456, not 4. Skedersby nämnes ännu 1883 (RosENBERG, Geogr.-statist. handlexikon) som en gärd i 
socknen, 1934 (Sv. ORTER) som >>lägenheter ... vid Finsta stm. 

1 Moderkyrkan har ofta kallats Husby-Skederid, vilket väl är anledningen till att de båda kyrkorna 
stundom förväxlats med varandra. Sålunda kallar RHEZELrus (s. 51 o. 155, fig. 217) Husby kyrka för· 
>>Hussby-Skädre>>. Jfr Sv. RuNINSKR. bd 7, Uppland, del 2, s. 376. Pä en karta frän 1670 kallas Husby 
för ,ö. Skädrö>> till skillnad frän ,)W: Skädrö>>, dvs. Skederiu. 

2 Märk, att >>Skaetharg>> i detta brev varken omtalas som socken (parochia) eller kyrka. Det kan i 
detta sammanhang - det gäller gåvan av en fors med fiske till ärkebiskopsbordet - lika gärna vara 
frågan om en gärd eller by (jfr om "Skiederö byem s. 434, not 3). Lund, som likaledes utan tillägg av 
sockennamn nämnes i samma gåvobrev, är en gärd i grannsocknen Edsbro. Säkra uppgifter om en 
kyrka i Skederid ha vi först frän 1317. 
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Fig. 381. Skederids kyrka med omgivningar. Detalj av karta från 1718. Kyrkbyns hus synas 
här ligga V eller NV om kyrkogården, men Dahlberghs skiss (fig. 383), där de ligga i SV, är 
sannolikt tillförlitligare. Märk kyrkogårdens form som nära ansluter sig till den nuvarande. LST. 

Die Kirche von Skederid mit Umgebung, Aus- Detail of map, dated 1718, showing Skederid church 
selmitt ciner Karte von 1718. and immediate surroundings. 

KYRKOGÅRD OCH KLOCKSTAPEL 

KYRKOGÅRD Den äldsta bild v1 aga av Skederids kyrka med dess närmaste omgivningar är 
en miniatyrbild (jfr fig. 383) på gravyren i SuECIA ANTIQUA av fornlämningar i trakten av 
Finsta.1 Kyrkogården (fig. 379) har än i dag ungefär samma utsträckning som på 
1660-talet.2 Den är nu uppterrasserad mot muren på alla sidor utom i V, där den ligger 
i samma plan som kyrkvallen. Bogårdsmuren av gråsten3 reparerades i början på 1700
talet och ombyggdes åtminstone delvis på 1760-talet, sannolikt även senare. Den var då 
försedd med spånklätt och tjärat tak, som emellertid 1814 var fördärvat av röta och 
därför borttogs och såldes på auktion. Muren är på utsidan mycket hög, särskilt i Ö 

1 PI. 102 i nytrycket av år 1856. Fig. 383 avbildar förlagan till gravyren. 
z Finstabilderna äro liksom Upplandsbilderna i allmänhet i Suecia-verket säkerligen utförda på 1660

talet, kanske 1662 eller 1664, för vilka år anteckningar i Erik Dahlberghs dagbok felas. Se E. ERicssoN 
och E. VENNBERG, Erik Dahlbergh, hans levnad och verksamhet (Upps. o. Sthlm 1925) s. 81, 86. 

3 Fig. 383 synes angiva, att kyrkogården på 1660-talet omgivits av ett plank. 
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Fig. 382. Klockstapel, byggd 1775-76 ovanpå en gammal stiglucka. Foto Olga Kettis, Norrtälje. 

Glockenturm, 1775-76 auf einem alten Kirchhofs- Belfry, built in 1775- 76 on top of an old lychgate. 
portal errichtet. 

och S (ca 190), men även i N. På utsidan av V muren- mot kyrkvallen - finnas järn
ringar att binda hästarna vid. 

I V ligger kyrkogårdens numera enda ingång (fig. 380, 382). Den är uppförd av putsat INGÅNG ocH 

tegel, i nederdelen även gråsten, med överbyggnad av svarttjärat trä, vilken tjänar KLocKsTAPEL 

som klockstapel. En äldre stiglucka ombyggdes 1775-76 (vrs.PROT. 1776) för detta 
ändamål. Härom berättar ST.PROT. 1772: >>Wälborne Herr Hof Junkaren Lejonmarck1 

erhindrade härwid, huru ofta klockstaplar af trä måste antingen å nyo byggas, eller 
ansenligen förbättras til wederbörandes stora kostnad och tunga.>> Han föreslog därför, 
att >>en waraktigare Klock Stapul» skulle byggas ovanpå V stigluckan, som kunde muras 
högre med tegel. 1773 i dec. förevisade murmästaren Petter Fröberg ritning till bygget, 
som skulle bekostas av församlingen. Stigluckan, på vilken klockstapeln byggdes, var 
säkerligen densamma som synes å fig. 383. Dess Ö och V murar med portöppningarna 
och S muren med sittnisch på insidan förblevo oförändrade, medan N muren delvis 
revs för inbyggande av en trappa. Murarna höjdes med tegel på alla fyra sidorna, så 
att ett utrymme med fönster åt V och utvändiga blindnischer å övriga sidor bildades 
över portgången, vars tak är ett platt trätak. I yttre hörnen byggdes strävpelare av 
tegel. I rummet över portgången är träkonstruktionen till stapeln inbyggd. Den består 

1 FREDRIK LEIJONMARCK, f. 1731, t 1798, hovjunkare. Ägare till Fins/a. G. m. 1. HEDVIG CHARLOTTA 

ALBRECHT, t 1767; 2. LOVISA JOHANNA NORDENSTOLPE, t 1826. 
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Fig. 383. Detalj av förlagan till den bild i Dahlberghs Sueciaverk, som visar trakten kring Finsta 
herrgård i början av 1660-talet. KB. Foto Nord. Mus. 

Ausschnitt ans einer Vorlagezeichnung zu Dahlbergils Detail of preliminary sketch for the illustration in 
Sueciawerk, welche die Gegend um den Herrenhof Dahlbergh's Suecia antiqua showing the surroundings 

Finsta zu Beginn der 1660er Jalu·e zeigt. of Finsta rnanor in the early 1660's, with Skederid 
church and churchyard. 

delvis av virke från en äldre stapel. I en tvärbjälke ovanför klockorna är inskuret ANNO 
1692, och i en annan bjälke, mitt emot, sou: aco (= nEo) samt ytterligare en halv 
bokstav (resten av inskriften dold). Säkerligen avses >>soli Deo gloria>> (= Gud allena 
äran). Träkonstruktionens övre del är inklädd med bräder och huven är nu utvändigt 
klädd med svartplåt (tidigare spånklädd). Stjärnan på en glob, som kröner huven, är 
av sent datum. Svarttjärad dubbelport med panel i fiskbensmönster, sannolikt från 
1730/31 (se nedan). 

Klockstapel nämnes tidigast 1644 (RÄK.). Det torde vara den, som synes på fig. 383: 
en öppen kloekbock av samma typ som stapeln vid Esterna kyrka, avbildad på Mörby
bladet i SuECIA ANTIQUA (fig. 331). Den var 1691 >>så förderfwadh och bortrutnad>> 
(brev 4/10 1691 bland DoMKAP. handl.), att den hotade falla omkull. 1692 byggdes därför 
ny stapel av Mats Mårtensson mjölnare från Västerlisa kvarn i Länna sn. 1740-41 
genomgick denna en grundlig reparation. Det var när den 1772 åter behövde repareras, 
som man beslöt att i stället uppföra en till större delen murad stapel över V stigluckan. 
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Fig. 384. Kyrkan frän NV. Foto 1956. 

Die Kirche von NW. Chnrch from N.W. 

År 1692 (>>KYRCKIONES Huus ÄHRO>> i C l) funnos två kyrkogårdsportaler: en större i 
V och en mindre i Ö (den senare synes ej å fig. 383, emedan kyrkogårdens Ö del ej är med 
i bildfältet). Den Ö säges i INV. 1749 (N l) vara >>hel ny upmurad>> sedan senaste visitation. 
Den hade en dubbel port, medan V stigluckan, som var »någorlunda behållen>> hade två 
dubbla portar. Tydligen avses dessa tre dubbelportar (= dörrar), då RÄK. 1730/31 om
tala >>3 st. nya kyrkio-gårds portars förfärdigande och opsättiande>>. Samtidigt härmed 
var det, av RÄK. att döma, som Ö ingången ombyggdes. 1842 revs >>lilla så kallade stig
luckan eller porten emot Finsta gärde>>, dvs. den ö, och muren kompletterades, där den 
stått (ST.PROT.). 

KYRKOBYGGNADEN 

Den äldsta delen av kyrkan är det nuv. koret och sakristian (fig. 385), vilka utgjorde PLAN 

den urspr. kyrkans långhus och kor. Invid det senare låg en sakristia, som sedermera rivits. 
Denna kyrka torde ha uppförts senast omkr. 1300. Nuv. långhus samt vapenhuset 
tillkomma först på 1400-talet. 1748 förvandlades det äldre koret till sakristia genom att 



440 SJUHUNDRA HÄRAD 

PLAN 

I - 1275-1300 

Ir - JLj3Q-Jy6Q 

ID - IL,OO-talet.s slutN- 17L,8-~9 

10 D l Z 3 4 5 10 75 10,11, 


~~=±~======±======3========L==t 

Fig. 385. Längdsnitt mot N och plan, 1 : 300. Uppm. J. Söderberg 1954. 

Schnitt nach N und Grundriss. Longitudinal section towards N. and plan. 



SKEDERIDS KYRKA 441 

5KAQNING C-C 5KARNING G-8. 

1J o 1 2 3 4 5 10 /VM, 

~=C~=C±======±======r===~ 

SKA~N/NG D- D 

Fig. 386. Tvärsnitt mot V genom koret (jfr rekonstruktionen fig . 403), mot Ö genom långhuset. Där
under tvärsnitt mot Ö genom sakristian (vid a märke efter den äldre takstolen) och mot N genom 
vapenhuset. 1 : 300. Uppm. J. Söderberg 1954. Bjälkhål, takstolsrännor och putsrester (skuggade eller 

streckade) i nuvarande korets och sakristians rösten inmätta av Iwar Anderson 1956. 

Schnitt durch den Chor nach W (vgl. die Rekonstruk End sections towards W. through the chancel (Cf. the 
tion Abb. 403) durch das Langhans nach O. Dar reconstruction, Fig. 403), towards E. through the nave. 
nuter Schnitt nach O durch die Sakristei (bei a Spuren Below end sections towards E. through vestry (a indi
vom älteren Dachstuhl) und nach N durch das Waffen cates trace of the former roof trusses) and towards N. 
haus (Vorhalle). Balkenlöcher, Dachstuhlsrinnen und through porch. Beam holes, grooves of roof trusses and 
Putzreste in den Giebelfeldern des j etzigen Chors und fragments of plaster in the gables of present chancel 

der Sakristei sind schattiert oder gestrichelt. and vestry are indicated by heavy Iines or short dashes. 

dess triumfbåge murades igen. sträckmurarna i nuv. kor och långhus nå i det närmaste 
lika högt, men eftersom koret är smalare, så ligger dess taknock också lägre, trots att dess 
takresning är brantare (fig. 386). 

Materialet i kyrkans murar är kluven gråsten, som i dess äldsta delar visserligen är MATERIAL 

av rätt skiftande storlek, men dock lagd i ganska jämna skift. Den urspr. kyrkans V 
gavel kan studeras från långhusvinden (jfr s. 453). Den är byggd av relativt små, valda 
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och delvis kluvna, men i övrigt ej tillhuggna stenar med riklig skolning och grovt bruk 
emellan. Denna mur har ej varit putsad, men har haft utstrukna fogar. I nuv. lång
huset växlar stenarnas inbördes storlek betydligt. Kor och sakristia ha hörnkedjor av 
huggen sandsten, som nå ända upp till takfoten. Tegel är använt i alla valv och omfatt
ningar dessutom i vissa delar av långhusets båda rösten (jfr s. 449) liksom i vapen
husmurarnas övre del (munkförband), varjämte korets och sakristians rösten äro lagade 
i kanterna med tegel, troligen på 1700-talet. V-gavelns röste har vitputsade tegel
blinderingar. I övrigt äro murarna numera oputsade. Tidigare har kyrkan, åtminstone 
under vissa tider, varit rappad och vitlimmad. Sålunda omtalas dess >>witlimning 
utantill>> 1766 och >>Rappande och hwitlimande 1767>> (RÄK.). Även dessförinnan måste 
den ha varit rappad, eftersom det vid besiktning 1745 anmärkes: >>Rappningen innan och 
utan öfwer alt bortfallen>>. -Långhuset har såväl i N som S taklist av putsat tegel, möj
ligen tillkommen vid en reparation 1748-49 (se s. 454) och i så fall ersättande förut 
befintliga takfotsbräder. Klockstapelns taklist från 1776 visar liknande profil. - Sockel 
saknas, men under långhusets Ö hörn sticker grunden fram. 

YTTERTAK Yttertaken äro numera klädda med svartplåt. Ännu omkr. 1900 vorode spånklädda 
och enligt INV. 1829 strukna med tjära och rödfärg; 1787 inköptes rödfärg och vitriol 
till taken. 

FÖNsTER Kyrkans äldsta bevarade fönster (fig. 393-395) finnes i sakristians (det urspr. 
korets) Ö mur. Det är ett dubbelfönster i tegelmurning med två smala, svagt spets
bågiga dageröppningar, såväl ut- som invändigt omfattade av en grund, rundbågig 
nisch, allt nu putsat. Ursprungligen var teglet i fönsteromfattningen (ut- som invändigt) 
oputsat med vitmålade fogar. Solbänk av natursten (gemensam för båda dageröpp
ningarna), nu klädd med kopparplåt. Fönstret har länge varit igenmurat, men är sedan 
1950 återställt.! Igenmurningen har skett vid två olika tillfällen, först i full väggtjock
lek nedtill. Då den avlägsnades visade sig, att smygarnas hörn äro murade med för detta 
ändamål slaget tegel. I falsen mellan inre smygen och dageröppningens stående tegel 
funnos spår av en spikrad, som tydligen hållit fönsterglaset. I yttre fönsternischen 
funnos spår efter vindjärn samt avtryck efter en fönsterbåge av järn, som ej följt den 
spetsiga tegelbågen utan varit rundbågig. I varje båghjässa ett hål efter ett lodrätt järn 
mitt i dageröppningen. Härmed kan sammanställas ett sockenstämmobeslut 1781: 
>>Hela Fönstren i Sacristian förwaras med nya och stareka Järngaller.>> RÄK. samma år 
omnämna bl. a. >>järngallerens smidande till Fönsterluften i Sacristiam och >>5 dagars 
murande med Fönsterna i Sacristiam. Det är troligt, att nedre delen av fönstret därvid 
igenmurades. Kyrkböckerna upplysa ej, när igenmurningen av hela fönstret skedde, men 
man kan gissa, att det var 1820, då tjuvar brutit sig in genom S sakristiefönstret, som 
därefter måste repareras (murens utseende runt detta fönster tyder på att det så gott 

1 Detta skedde en!. förslag av assistenten vid RAÄ IwAR ANDERsoN. Han har lämnat en utförlig 
redogörelse för de iakttagelser han gjorde vid avlägsnandet av igenmurningen (ATA), vilken här i stora 
drag följts och sammanställts med data, som kunnat utvinnas ur kyrkböckerna. 
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Fig. 387. V-fasaden. Foto 1956. 


W Fassade. W fa~ade. 


som helt ommurats). I alla händelser är intet fönster i Ö utritat på MARKSTRÖMs plan
ritning av 1828 (fig. 389). 

Kyrkans övriga fönster äro liksom sakristians S fönster stickbågiga och ha fått sin 
form på 1800-talet. Vid en besiktning 1745 (O l) säges, att )>Kyrckan är inuti hel mörck)> 
- det var dock innan det gamla koret förbyggdes och förvandlades till sakristia. I S 
funnos då )>2 st. små fensten> i nuv. långhuset, förutom ett i nuv. koret och ett i nuv. 
sakristian Gfr )>K YRCKIONES Huu s ÄHRO)> 1692). N sidan var fönsterlös till 17 48, då två 
fönster där upptogos: )>ett uti Choret och thet andra uti Wästra Afdelningem (=lång
huset) enligt INV. 1749 (N 1). Det västligaste fönstret på N sidan upptogs först 1831. 
1832 vidgades övriga fönster i långhuset, 1849 båda fönstren i koret. Det lilla stick
bågiga fönstret över V ingången fick sin nuv. form på 1850-talet. Det var tidigare ett 
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Fig. 388. Ritning av kyrkans ö och V partier (vända från varandra), sannolikt utförd 
av byggmästaren Anders Edberg 1828 med anledning av då förestående ombygg

nad av altare och läktare. BST. 
Aufriss der O und W Partien der Kirche Drawing of E. and W. parts of the church 

(voneinander abgewandt\, wahrscheinlich (turned in opposite directions), probably exe
1828 vom Eaumeister Anders Edberg anläss cuted by the master builder Anders Edberg 
lich des bevorstehenden Umbaus von Altar 1828 in Connection with the imminent re

und Empore angefertigt. building of altar and organ gallery. 
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Fig. 389. S- (och V-) fasad, plan och valvhöjder i koret och långhuset. C:a 1 : 400. Uppm. Joh. 

Markström 1828. BST. 


S (und W) Passade, Grundriss und Gewölbehöhen in S.- (and W.-) fa~ades, plan and heights of vaulting in 

Chor und Langhaus. chancel and nave. 
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Fig. 390. Interiör mot ö. Foto 1957. 
Inneres gegen O. Interior towards E. 

rundfönster (se fig. 389) och fanns i varje fall1692, då försett med järngaller (>>KYRCKIO
NES HUUS ÄHRO>>, C 1). 

GLAsMÅLNING Åtminstone ett av fönstren hade ännu i slutet av 1600-talet rutor med medeltida 
glasmålning. >>l södra kyrkefönstret finnes Pinnow1 wapnet [teckning] rödt hufwud 
med 3 gröna löf i blått>> (PER. MoN. III vid s. 88). Samma vapen är tidigare om
nämnt av PER MÅNssoN UTTER (Genealogica 41, ms i RA, f. 38 v.): >>Detta wapn 
hafuer Arendt Pinnow fördt och står i ett fönster wdi husseby Skedrij sochn wedh 
Finstadh>> (fig. 392). 

INGÅNGAR Ingången i V är numera kyrkans enda (fig. 399). Den är samtidig med långhusets 
uppförande, svagt spetsbågig och har tre .rätvinkliga språng. Dörren, som är den ur
sprungliga, består av fyra breda, svarttjärade furu plankor, sammanhållna av tre kraftiga 

1 Finsta tillhörde under förra delen av 1400-talet släkten PINNOW. Se härom ELsA NoRDSTRÖM, 
Eka-ätten, Gustaf Vasas mödernesläkt (Personhist. tidskr. 1941-42 s. 38). Birgitta Arentsdotter 
Pinnow gifte sig före 1447 med Karl Magnusson av Eka-ätten, v arefter Finsta ärvdes av deras son
dotter (:Pcilia, g. m. Erik Johansson Vasa, se släkttavlan s. 496. 
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Fig. 391. Interiör mot V. Foto 1957. 
Inneres gegen W. Interior towards W. 

smidda järnbeslag, som orneras av två rader av små gropar och kantas av gotiska blad
motiv (fig. 400). - Den äldsta kyrkans ingång fanns i nuv. korets S vägg. Den igen
murades 1748-49, dock ej den yttre omfattningen mot vapenhuset. Numera är även 
dörrnischen mot kyrkorummet frilagd (fig. 397). Denna är stickbågig och ganska djup och 
överskäres något av korets SV valvstöd, som är senare tillkommet. Själva dörröppningen, 
som alltjämt är igenmurad, är spetsbågig. Bågarna äro av halvstenstegel, numera må
lade omväxlande i blågrått och rött med breda vita fogar. Mot vapenhuset är omfatt
ningen tresprångig, svagt spetsbågig (fig. 396). Här är den ursprungliga bernålningen av 
teglet bevarad, ehuru starkt skadad. I den innersta bågen har varannan tegelsten varit 
grå, varannan vit och fogarna röda. Likadan är den näst yttersta bågen. I de båda andra 
bågarna växla grå och röda stenar; fogarna tyckas även här ha varit rödmålade.1 

Nuv. golv av breda furutiljor i koret och stora gången inlades förmodligen 1823 GoLv 

Det är svårt att med säkerhet säga, hurudan fogarnas färgbehandling varit. Enstaka röda färgspår 
ovanpå den vita putsen i fogen tyda dock på att de varit rödmålade. - Likartad färgbehandling av 
teglet förekommer i Strängnäs domkyrkas äldre delar. 

l 
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Fig. 392. Notis om släkten Pinnows vapen, från 
början av 1600-talet av Per Månsson Utter efter en 
glasmålning i Skederids kyrka. (Skölden utgör rub
rikbild i handskriften och kan med hänsyn till for
men ej helt motsvara den målning anteckningen 

gäller .) RA. S. 446. 
Wappen, Zeichnung aus Coat-of-arms, ea rly 17th 

dem Anfang des 17. Jh. cent. sketch of stained glass 
nach einer Gla smalerei window. (15th cent.). 

(15. Jh.). 

(i bänkkvarteren nylagt 1923). Förut tegelgolv,1 som sluttade starkt mot Ö (se fig. 
3882

). - Trägolvet i sakristian är från 1880-talet. Det ligger väsentligt högre än det 
ursprungliga golvet, vilket bl. a. framgår av läget på en numera igenmurad ingång till 
en tidigare sakristia. I vapenhuset tegelgolv. 

1 >>KYRCKIONES HUUS ÄHRO>> 1692 (C 1); INV. 1749 (N1); ST.PROT. 1823. - l samband med ett run
stensfynd under golvet 1944 (s. 489) iakttogs under N bänkkvarteret rester av såväl tegelgolvet som 
av plankgolvet från 1823. Se härom J. M. JoHANssoN, Runstensfragment i Skederids kyrka, Uppland 
(Fornvännen 1949, s. 247) och (utförligare) i NoRRTELJE TIDN. 1946 24/12. 

2 Nedre bilden längst t . h. - Korgolvet höjdes redan 1748 en aln (INV. 1749, N 1). 
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Fig. 393. Fönstergruppen på Ö-muren, sedd utifrån, efter 
återställandet 1950. Foto 1956. 

Die Penstergruppe der O W and Window group of E. wall, from 
von anssen gesehcn (nach der outside, after restoration 1950. 
Wiederherrichtung von 1950). 

Kyrkan är invändigt vitputsad. Obetydliga rester av medeltida kalkmålningar ha INN E RvÄGGAR 

framtagits l 950 (s. 462). 
Den ursprungliga kyrkan (= nuv. kor och sakristia) .täckes av två senare inslagna VALv 

valv (se fig. 401) med helstensribbor, av den typ, som fått namnet >>Uppländska stjärn
valv>> (LuNDBERG II, s. 121). Tegelmått 29- 29,5 x ? x 8. De vila på sköldbågar mellan 
inbyggda tegelmurpelare ut om mot gamla V gavelrnuren. När denna genombröts av en 
båge vid nuv. långhusets tillbyggande blev icke blott gavelröstet höjt med tegel, utan 

7- 704933 
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Fig. 394. Samma fönstergrupp som fig. 393. 1: 40. Uppm. Iwar Anderson 1950. 

Dieselbe Penstergruppe wie Abb. 393. Same as Fig. 393. 
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Fig. 395. Fönstergruppen fig. 393- 394, sedd inifrån, före återställandet 1950. Foto omkr. 1900. 
Die Penstergruppe Abb. 393- 394 von innen ge Same as Fig. 393-394, from inside, before restora

sehen (vor der Wiederherrichtung von 1950). tion 1950. 
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Fig. 396. Den nu igenmurade S ingången (kyrkans ur
sprungliga ingång) sedd från vapenhuset. Foto 1957. 

Der nun vermauerte S Eingang S. doorway, now blocked-up, 
(urspri.inglicher Kirchenein originally the main entrance 

gang) vom W affenhaus (Vor of the church, viewed from 
balle) her gesehen. p01·ch. 

även underliggande mur kläddes med tegel på insidan mot Ö, så att valvet fick fäste 
utan att sköldbåge där behövde byggas. Detta visar, att valvslagningen i nuv. kor och 
sakristia skedde samtidigt med att kyrkan förlängdes åt V. Sköldbågarna mot ö och i 
sakristian även mot V äro liksom den uppbrutna bågen i gamla V muren skarpt spets
bågiga. Mot N och S äro sköldbågarna tryckt rundbågiga; de N och S valvkuporna stiga 
högt och brant upp över sträckmurarna. De >>Uppländska stjärnvalvem dateras av 
ERIK LuNDBERG Il, s. 122, till 1430-50-talen; GERDA BoE:THIUS (s. 38) daterar lik
nande valv till samma tid. 

I nuv. korets (= gamla långhusets) Ö murpelare ha funnits fyrkantiga urtagningar 
(nu igensatta), som utgjort lägen för ändarna av en trabes, den bjälke, som burit triumf
krucifixet. Dess ringa höjd över nuv. golv (i S 141, i N 147) beror på att golvet höjts 
(s. 448). 
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Fig. 397. Samma som fig. 396, sedd inifrån Fig. 398. Omfattningsbåge till den igenmurade in
kyrkan. Foto 1956. gången till den ursprungliga, nu rivna sakristian. 

Foto 1956.Wie Abb. 396, vom Same as Fig. 396, viewed 
Kircheninneren her ge- from chanccl. Einfassungsbogen des ver Embrasure of the blocked

sehen. mauerten Eingangs zu der up doorway of original ves
urspriinglichen, jetzt abge- try now demolished. 

rissenen Sakristei. 

Valven i nuv. långhuset äro av en annan, rikare och senare typ (fig. 402), förekom
mande under 1400-talets sista fjärdedel och än senare.! Tegelmått 29-30 X ? x 8-10. 
De ha fasade halvstensribbor och vila på gördel- och sköldbågar, burna av murpelare. 
Långhuset var dock säkerligen från början avsett att välvas. Dess båda gavelrösten 
äro nämligen på insidorna fullständigt råa. I Ö röstet synes från vinden den ursprung
liga kyrkans lilla gråstensgavel inbakad i tegelförhöjningen (fig. 386). Utmed dess N 
kant ligger ännu en rest av den yttersta taksparren. 

Såvällånghusets som korets och sakristians valv ha i svicklarna dropphål (>>skvaller
hål»). I korets och sakristians valv äro dessa försedda med framstickande metallrör (av 
bly eller koppar), troligen en ursprunglig anordning. 

Långhusets takstolar äro icke fullt avpassade till de underliggande valven. Kryssen, TAKsToLAR 

1 Liknande valv förekomma t. ex. i Ununge kyrka (SvK Upp!. III, fig. 530, s. 486; jfr även not 2 
å anf. sida med där citerad litteratur). 
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Fig. 399. V ingången. 1400-talets mitt. Foto omkr. 1900. 

\V Eingang aus der Mitte des 15. Jh. W. entrance, mid-15th cent. 

som försträva sparrarna, äro i något fall kapade, i andra fall urfasade för att valven 
skulle få plats (gäller särskilt Ö valvet, som är något högre än det V). Denna takresning 
kan i huvudsak vara medeltida. Om densamma säges vid en besiktning 1745 (O 1): 
>>takstolarne gamble, någorlunda behållne>>. Inga uppgifter finnas i kyrkböckerna om att 
de därefter omgjorts. Däremot befanns taket över nuv. koret vid samma tillfälle >>til 
takstolar, bräder och spån aldeles förloradb>, varför det helt nygjordes med nya >>Swillan> 
(=remstycken) och takstolar (INV. 1749, N 1). Takresningen över koret är också av 
en helt annan typ än över långhuset (jfr fig. 386). Nuv. sakristians takstolar före
falla också härröra från 1700-talet, men ha dessutom i sen tid (1896?) försträvats med 

DEN ÄLDSTA kryss. 
KYRKAN Den äldsta kyrkan (fig. 439, period I) utgjordes, såsom nämnts, av långhus(= nuv. 
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Fig. 400. Järnbeslagen dörr i V ingången, 1 : 40. Uppm. F. Fauchald 

Narum 1919. 


Eisenbeschlagene Ti.ir im W Eingang. Door with ironwork, W. entrance. 

kor) och smalare, rakslutet kor (= nuv. sakristia).1 N om koret låg en sakristia 
(s. 456). Den låga, men förhållandevis breda, spetsbågiga triumfbågen är nu igensatt 
med en tunnare tegelmur, men bågen (fig. 386) synes genom putsen på nuv. korets Ö 

vägg; på nuv. sakristians V vägg bildar den en nisch. Denna äldsta kyrka, som var oput
sad (s. 442), hade på S sidan ett fönster i koret och ett i långhuset (s. 443). Ö korfönstret 
är ännu bevarat (s. 442). Högt uppe på V gavelmuren fanns en rundbågig öppning, vars 
inre, starkt skrånande smyg är bevarad och till sin övre del synlig från nuv. korets 
vind (vid A å fig. 385), medan dageröppningen, belägen nära yttre murlivet och tydligen 
helt smal, är förstörd genom uppbrytning. Smygen är av vitputsad gråsten, icke av 
tegel såsom i det urspr. Ö fönstret nere i kyrkan. Ingång från S (s. 447). Såvällånghus 
som kor hade sannolikt äldst platt trätak. Hela taklaget har tydligen en gång brunnit, 

Måtten voro (enl. BEsiKTNING 1745): långhusets L 18% alnar, B 16 alnar; . korets L 11% alnar, 
B 14% alnar. Hela kyrkans L var alltså 30 alnar, ett ofta förekommande mått för romanska småkyrkor. 
Se J . RoosvAL, Sockenkyrka och Salomos tempel (Shlm 1943) och DENS., Tolf Upplandskyrkor (UPP
LANDs KYRKOR I, 1947, S. IX). 

1 
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varom kolnat trä i röstenas takstolsrännor - särskilt i nuv. korets Ö röste - ännu 
bär vittne. Vid takets återuppbyggande efter denna brand har man fyllt rännorna med 
nytt trä, sten och tegel samt putsat över dem. Ganska betydande rester av denna fina 
puts äro bevarade på samtliga rösten, men putsytans konturlinje är ingenstädes helt 
tydlig. Att döma av de stycken av putsen, som finnas kvar, ha troligen både kor och lång
hus vid detta tillfälle erhållit trepassformade trävalv. Den medeltida putsytan är ej 
dubbel; röstena ha alltså putsats först vid trävalvets tillkomst. Dessa förändringar ha 
givetvis ägt rum, innan de senmedeltida tegelvalven inslogos.1 

GAMLA På insidan av nuv. sakristians N mur synes tegelomfattningen till en igenmurad me-
SAKRISTIAN deltida dörröppning (fig. 398). Den är svagt spetsbågig, tämligen bred och teglet är 

målat på samma sätt som i kyrkans S portal, men med varannan tegelsten mörkare, var
annan ljusare röd (målningen påbättrad 1950). Den har tydligen lett till en i kyrk
böckerna omtalad sakristia, som var byggd av gråsten (vrs.PnOT. 1852) och som revs 
på 1880-talet. Den låg, som portalen visar, på betydligt lägre nivå än sakristians nu
varande golv. Inga spår vare sig i markytan eller på nuv. sakristias N mur visa, var den 
legat. Däremot framgå dess form och läge av en planritning av kyrkan från 1828 (fig. 
389). Den synes även på fig. 383, som emellertid i detaljerna är alltför otillförlitlig 
för att man därav skulle våga dra några slutsatser. Den bevarade portalomfattningen 
gör emellertid troligt, att den hörde till den äldsta kyrkan. 2 

DATERING Den äldsta kyrkan i Skederid hör samman med tiggarmunkarnas arkitektur. Med hän
syn till det bevarade östfönstrets ålderdomliga form kan kyrkan knappast vara yngre 
än omkr. 1300. Den torde snarare böra dateras till1200-talets sista fjärdedel. 3 Det vore 
frestande att gissa, att byggherren var ägaren till Finsta, Upplandslagmannen Birger 
Persson,4 den heliga Birgittas far och den främste i den kommission, som fått i uppdrag 

l Senare har ruttnat och kolat trä i rännorna i ett par fall ersatts med nya bjälkar (sekundärt an
vända) eller med tegel, och murbruk har översmetats. Detta torde ha skett i samband med takrepara
tionen på 1700-talet (s. 454) eller möjligen redan när tegelvalven inslogos. 

2 Då denna sakristia revs, hade den stått oanvänd sedan 1748, då den gamla triumfbågen igenmura
des och det förutvarande koret togs i bruk som sakristia (s. 460). Vid detta tillfälle flyttades likkistor 
dit från ett under vapenhuset beläget gravvalv (s. 459) och den betraktades sedan som ett gravkor (som 
sådant är den också betecknad på fig. 389). Längre fram antog man tydligen, att detta av ålder tillhört 
Finsta säteri; sålunda kallas det 1834 >>Finsta graf emot [nuv.] Sacristiam (sT.PROT.). Det underhölls 
emellertid ej av Finsta och fick därför så småningom totalt förfalla. 1839 biföll församlingen en begäran av 
säteriägaren Nils Carlström (s. 489- 90) på Finsta att få inlösa det till grav för sig och sina efterkommande, 
med villkor att han lät iståndsätta graven och därjämte till kyrkan överlämnade en summa, vars av
kastning kunde räcka till kommande reparationer (sT.PROT.). Detta villkor uppfyllde han emellertid 
aldrig. 1884 stod den gamla sakristian >>såsom en ruin utan yttertak med stenhvalfvet till hälften ned
rasadt, så att de deri förvarade liken ligga under bar himmel>> (brev till DoMKAP. från pastor B. Roos 
19/9 1884). Kort därefter revs den och igenfylldes. 

3 1200-talets slut en!. G. BOETHIUS s. 154. 
4 BIRGER PETERssoN j" 1327. Om honom se SBL IV (1924) s. 436. Under 1300-talets första årtionden 

samlade han i sin hand egendomen Finsta, där han 1326 gjorde sitt testamente. Men även i slutet av 
1200-talet ägde han jord i Finsta en!. SD nr 1744 och möjligen - texten är oklar - SD nr 774. Se 
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Fig. 401. >>Uppländskt stjärnvalv>> i koret. Foto Fig. 402. Senmedeltida stjärnvalv i långhuset. 
Iwar Anderson 1943. Foto Iwar Anderson 1943. 

·>Uppländisches Sternge- "Uppland star vaulting" Spätmittelalterliche Stern- Late merliaeval star vault
wölbe,, im Chor. in chancel. gewölbe im Langhaus. ing in nave. 

att redigera Upplandslagen (stadfäst 1296). Detta vore måhända förklaringen till att en 
ny kyrka kom att byggas så nära den gamla kungsgårdskyrkan i Husby på andra sidan 
vattenleden. 

Den lilla 1200-talskyrkan utbyggdes sedermera åt V med det nuv. långhuset. En vid TILLBYGG

spetsbåge togs upp i den gamla V gaveln. På N sidan av bågen, invid predikstolen, fram- NADT:~E1T400 -
sticker ur muren en gråsten, som ej kunnat brytas loss vid bågens upptagande. Vid 
predikstolstrappans fot ser man, att denna mur blivit klädd med tegel (jfr s. 449) 
gränsen mellan den gamla gråstensmuren och tegelbeklädnaden kan ganska tydligt 
iakttagas genom putsen. Långhusets V gavel har i röstets spets, som är murad av tegel 
i munkförband, en korsformad blindering (fig. 387). Ingång i V (s. 446). Som ovan nämnts 
(s. 452) kan detta tillbygge genom sitt sammanhang med nuv. korets valv dateras till 
1430-50-talet. Om de från början planerade, men troligen först i slutet av medeltiden 
inslagna valven i tillbygget se s. 453. 

härom vidare I. WrLCKE-LINDQVIST, Husby och Skederid, Fornvännen 1958. Att kyrkan är byggd på 
Finsta ägor var en gammal tradition inom socknen, jfr s. 434. I PER. MoN. III (vid s. 88) läses: »Skedrij 
kyrkia på finsta ägor på dess uhråldrige tilliggiande gårdar Skedrij upbygder.>> 
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lVAPENHUS 

/ 

Fig. 403. Rekonstruktion av den äldsta kyrkans 
långhus (jfr tvärsnitt av nuv. kor, fig. 386). Den 
spång eller läktare, som att döma av bjälkhål 
funnits vid kyrkans N sida, har icke haft någon 
motsvarighet på S sidan och kan f. n. ej nöjak
tigt förklaras (magasinsutrymme?). Den har brun
nit tillsammans med den äldsta takstolen. Korets 
väggar och sakristian äro ej utritade. Koret har 
haft samma slags takstol som långhuset, vilket 
framgår av takstolsrännor (här ej utritade). l : 300. 
Uppm. Iwar Anderson 1956, G. Fogde del. 1957. 

Rekonstruktion der ältesten Kirche (vgl. den Schnitt 
des jetzigen Chors Abb. 386). Der Steg oderdie Empore,
die sich den Balkenlöchern nach zu m·teilen an der N 
Seite der Kirche befand, besitzt auf der S Seite keine 
Entsprechung und kann bis jetzt nicht zureichend ge
deutet werden (Speicherraum?). Sie hat mit dem älte
sten Dachstuhl gebrannt. Die Wände von Chor und 
Sakristei sind nicht mit eingezeichnet. Wie aus den 
Dachstuhlrinnen hervorgeht, hatten Chor und Lang
haus dieselbe Dachstuhlskonstruktion (hier auf Chor

giebel nicht mit eingezeichnet). 

Reconstruction of the original nave (Cf. side section 
of present chancel, Fig. 386). The plank or gallery, 
which, judging by beam holes, was on N. side of the 
church, had no counterpart on the S. side and cannot 
at present be explained (storage?). It was destroyed 
by fire together with the oldest roof-trusses. The walls 
of the chancel and vestry are not drawn. The chancel 
had the same type of roof trusses as the nave, this 
being apparent from grooves in the gables not 

shown in draving of chancel wall. 

Då det gamla koret alltjämt begagnades 
som sådant blev det för menigheten av
sedda kyrkorummet genom denna tillbygg
nad ovanligt stort.l Orsaken till utvidg
ningen kan ha varit den, att den heliga 
Birgittas dyrkan under medeltidens slut
skede dragit stora skaror till skederids 
kyrka. Hon var ju barnfödd i socknen och 
en vacker, ännu bevarad Birgittabild 
(s. 472) visar, att ett Birgitta-altare funnits 
i kyrkan. 

En uppgift i PER. MoN. III (vid s. 88): 
>>Wästre dehlen senare af finsta herskapet, 
som äro ägare til anseenlige här omkring 
liggiande godz, på lijka sätt af gråsten til
bygder och hwälfder» återger sannolikt en 
ortstradition. 2 

Den sista medeltida tillbyggnaden är ett 
vapenhus (fig. 404) framför den nu igen
murade S ingången, förlagt så, att lång
husets SÖ hörn sticker in däri som en kraf
tig murklump. Vapenhuset är alltså till
fogat efter det att nuv. långhus byggts. 
Murarna äro uppförda av oregelmässigt 
lagda stora stenblock och bukta betänkligt. 
I murkrönen några skift tegel. Portalen är 
orent rundbågig, tegelomfattad med två 
rätvinkliga språng. I Ö muren en stickbågig 
altarnisch (högsta H ca 245, B ca 270, D j ca 
60-65), som i sin nedre del har en urtag
ning. Jfr altarnischen i Lagga kyrkas va
penhus (SvK Uppl. III, fig. 17), som dock 
har andra proportioner. S muren har haft 

1 Under.1700-talet framhålles upprepade gånger, 
att kyrkan är alldeles för stor för den lilla och fat
tiga församlingen. Se t. ex. brev från kh E. TEG
MAN 17/1 1746 (s. 460). 

2 Traditionen hade 1832 (vrs.PROT.) förvanskats 
därhän, att tillbyggnaden berättades ha skett •>i 
St Britas tid•>. 
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Fig. 404. Vapenhuset från S. Foto 1956. 

D as Waffenhaus (Vorhalle) von S. Porch from S. 

ett röste av tegel med en blindering, varav nu blott stumpar återstå. Röstet nedtogs 
till största delen vid en kyrkoreparation 1748---49, då vapenhuset var så gott som fall
färdigt. Vid samma tillfälle nedbröts eller rasade dess valv, och ingången till kyrkan 
igenmurades. Takstolar och yttertak (valmtak) nygj ordes. 1923 spikades ett innertak 
av bräder på takstolarnas bindbjälkar. 

Under vapenhuset, som har gammalt tegelgolv, ligger ett gravvalv. ST.PROT. 1753 
upplyser : >>Taltes och om at Likkistorna uti gamla Sacristian [s. 456] skulle sättas til
bakars uti Finstad hergårdz graf (dvs. gravvalvet under vapenhuset], derutur de äro 
tagne, då wapenhuset reparerades.>> Detta tycks likväl aldrig ha skett (se s. 456, not 2). 
1809 förvarades >>magazinssäden» här, senare har vapenhuset tjänstgjort som vedbod. 
Gravvalvet blev 1923 pannrum för en värmeledning, varvid trappan dit ned delvis 
ombyggdes. 

Då tillträde till kyrkan genom det medeltida vapenhuset 1748 spärrades, byggdes i 1700-TALETs 

stället ett nytt vapenhus av trä framför V ingången (INv. 1749, N 1). Det var 1823 VAPENHus 

förfallet (sT.PROT) och revs förmodligen kort därefter. 
Ehuru flera smärre reparationer ägde rum på 1600-talet var kyrkan 1691 mycket för- REPARA

fallen.1 Socknens allmoge skrev då till sekreterare Leijonmarck2 på Finsta och bad TIONER 
1700-TALET 

1 I en synehandling från 1692 (C 1: »KYRCKIONES Huus ÄHRO») beskrives kyrkans förfallna tillstånd 
utförligt. Bl. a. voro de båda gördelbågarna i västpartiet och valvet på S sidan från predikstolen till 
V gaveln spruckna. 

2 S. 434, not 2. - Brevet, som är daterat 4/10 1691, förvaras bland DoMKAP. hand!. 
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honom >>såsom Församblingens Patrom1 lämna hjälp till dess reparation >>på det wij 
icke med tijdhen måtte ährfahra at wår Kyrckia och gambia Förfäders Grifter och 
Lägerstäder förfaras och ödeläggias>>. I brevet säges att >>wår Sochnekyrckia dagel(igen) 
mehr och mehr begynner förfalna och sönderremna, så att wij här efter icke säkert 
Gudztiensten där uthi kunna bijwista>>. Både kyrkan och församlingen saknade medel 
att utan hjälp utföra en så stor och kostbar reparation, som var av nöden. Tyvärr lände 
denna supplik icke till någon åtgärd, förmodligen beroende på att Leijonmarck just då 
var invecklad i en strid med dornkapitlet och kyrkoherden rörande tillsättning av 
kaplanstjänsten i Husby-Skederid, vilken slutade med att domkapitlets kandidat till
sattes. Man fortsatte att lappa på den bofälliga kyrkan, 1708 reparerade en murmästare 
valvet och stärkte det med två järnankaren (RÄK.). 1724 ansökte församlingen om 
kollekt, men blev därvid förekommen av moderförsamlingen Husby, vars kyrka även
ledes stod inför reparation. Först 1746 lyckades den energiske kyrkoherde Tegman i 
Rimbo och Rö (s. 315, not 2), som föregående år tillkallats som syneman vid en besikt
ning av skederids kyrka, 2 utverka kollekt inom stiftet (kgl. brev 18/4 1746, riksreg.). 
Reparationen sattes igång 1748 under ledning av stockholmsmurmästaren Johan 
Gottfrid Weigelt (s. 318, not 2). Kh Tegman framhåller i brev till domkap. 17/1 1746, 
att kyrkan >>i gamla tider warit så widlöftigt tiltagen, emot den ringa och nu utfattiga för
samlingem.3 Han hade därför föreslagit, att den förfallna sakristian skulle tagas bort 
och det gamla koret med en mur avskiljas till sakristia, vilket bifallits av församlingen. 
Övriga åtgärder, som behövde vidtagas, redovisas i besiktningsinstrumentet. Vad 
som kom till utförande framgår av rNv. 1749 (N 1): Gamla triumfbågen igenmurades, 
långhusets sidornurar, >>som förr woro utskutna>>, 4 sammandrogas med två järnankaren 
tvärs över kyrkan, valvbågarna och mellanvalvet kilades, kyrkan rappades och vit
limmades invändigt. Reparation av taken pågick till 1752, men först 1766-67 vit
limmades kyrkan utvändigt Gfr s. 442). 

Nuv. Den nya sakristians valv, fönster och golv ha tidigare omtalats (s. 449, 442, 448). 
SAKRISTIA 

I den igenmurade bågen gjordes två ingångar, en på vardera sidan om altaret. Dörrkar
marna äro senare (den ena från 1831, RÄK.). Efter ett inbrott 1839 kläddes båda dörrarna 
med järnplåt. Den S har tre konstfulla lås, troligen från 1700-talet. 

nEsTAURE- Kyrkan restaurerades 1923 under ledning av prof. M. Wernstedt, då bl. a. vindfånget 
nr~;:~~;~ 3 i V ändrades genom läktartrappans flyttning, fönster och dörrar samt golven justerades 

(nytt golv i bänkkvarteren) och värmeledning (lågtryc~sånga) anordnades med pannrum 
1 Formellt synes Finsta dock aldrig ha haft patronatsrätt. 
2 Det av TEGMAN och kronobefallningsman ANDEns DAHLBAUM upprättade syneinstrumentet, dat. 

23/9 1745, är mycket utförligt och citeras här i olika sammanhang. De 1692 påtalade bristerna hade tyd
ligen icke kunnat varaktigt avhjälpas genom de reparationer, som förekommit. 

3 Församlingens villighet att efter förmåga bidraga till reparationskostnaderna framhäves i flera 
sammanhang. 

4 Påfallande är hur mycket bättre den lilla 1200-talskyrkans murverk tycks ha trotsat tidens tand 
än det senmedeltida långhusets. 
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Fig. 405. Altaruppsats, sammanställd 1761- 62 och 1831 av ursprungligen ej samman
hörande delar från 1600- och 1700-talen. Foto 1956. S. 462. 

Altar, 1761- 62 und 1831 aus anfä nglich nicht Altar decoration, assembled in 1761-62 and 
zueina ndergehörenden Teilen des 17. und 18. 1831 from origina lly disparate parts from the 

Jh. zusammengesetzt. 17th and 18th cent. 
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i gravvalvet under vapenhuset. Gammal målning på inredningen framtogs och komplette
rades. - l 950 framtogas de gamla fönstren i sakristian i samband med andra invändiga 
reparationsarbeten. - l 944 erhöll kyrkan elektrisk belysning. 

MEDELTIDA KALKMÅLNINGAR 
I nuv. sakristia och kor finnas fyra, resp. två invigningskors målade i ljus caput 

mortuum (fig. 398). Vidare finnes på sköldbågen mot nuv. korets Ö vägg en med samma 
färg målad ranka (synlig å fig. 405). Detta är allt som återstår av medeltida målningar 
i kyrkan. Betydligt mer omfattande målning kan ha funnits. I PER. MoN. III (vid 
s. 88) återgives en (nu försvunnen) inskr. över altaret i vapenhuset: >>depicta An(n)o 
D(omi)ni MDXXVII» (=målad i Herrens år 1527). Ordet 'depicta' syftar på ett icke 
utskrivet ord, antingen 'ecclesia' eller 'porticus' = förhall (båda fem.). 

INREDNING OCH INVENTARIER 
ALTARE Altare av putsat tegel med skiva av gråbrunfläckig polerad kalksten (ny 1923). 

ocHRI~LZAR- Slät altarring, endast prydd med ett enkelt ornament av korslagda, i trä skurna, för
gyllda palmkvistar mitt fram, i övrigt nu gråmålad. Altare och altarring utförda 1830
31 av mjölnaren och byggmästaren Anders Edberg (Hedberg) vid Finsta kvarn. 
Denne hade upprättat ritning såväl till ny läktare, som till ny altaranordning och 
altarring, godkänd vid sockenstämma 7(4 1828. Men ÖIÄ lät konduktören Axel Alm
felt1 uppgöra ett helt nytt förslag (fig. 406). En!. ST. PROT. 18/1 1829 beslöt för
samlingen att endast utföra altarbord och altarring efter Almfelts ritning. Altarpryd
naden i strängt klassicistisk anda ansåg man sig av ekonomiska skäl icke för när
varande kunna utföra. 

Det ursprungliga högaltaret vid nuv. sakristians Ö vägg är sedan länge demolerat 
(1950 ersatt av ett nytt altare). I långhuset, N om triumfbågen, på hörnpelarens V sida, 
märkes en tegelmurad plint, som måste vara resten av ett sidoaltare, förmodligen 
det nedan omtalade kakaltaret. D.ess obetydliga höjd kan förklaras av att golvet höjts 
(s. 448). På motsvarande plats i S tyda ur muren framskjutande stenar på att även här 
ett sidoaltare funnits. I den äldre sakristian fanns även ett altare, omtalat i INV. 1631, 
där dessutom ett offeraltare omnämnes. Det senare kallas i INV. 1702 >>gambla kakaltaret» 
(se s. 258, not 2); borttogs förmodligen vid reparationen 1749. Även i vapenhuset fanns 
ett altare (s. 458). 

ALTAR- Nuvarande altarprydnad (fig. 405) är hopsatt av disparata delar. Nederst en i trä 
PRYDNAD skuren relief, föreställande Nattvarden. Bildframställningen är förgylld, det omgivande 

draperiet blått; ramen, som är skuren i ett med reliefen och upptill prydes av ett rokoko

1 LoRENTZ AxEL FREDRIK ALMFELT, f. 1781, t 1844, Konduktör vid ÖIÄ. Var en skicklig figur-och 
arkitekturritare; som grafiker ägnade han sig med framgång åt den politiska karikatyren. 
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Fig. 406. Ritning till altaruppsats och altarring av Ax. Almfelt 

1829. BST. 


Entwurf fiir einen Altar mit Altar- Drawing for altar decora tions and 

schrauken von Ax. Almfelt, 1829. altar rails by Ax. Almfelt 1829. 

ornament, är förgylld. Därovanför två oljemålningar: den nedre, i enkel förgylld list
ram, framställer Kristus i Getsemane, den övre Kristus på korset, omgiven å ena sidan 
av Maria och bakom henne J o hannes, å den andra av Maria Magdalena och hövits
mannen, som visar på den korsfäste. Denna övre målning är en kopia av altartavlan i 
Hedvig Eleonora kyrka, Stockholm (SvK, Sthlm III, fig. 130), utförd av G. E. Schröder 
1738; en liknande tavla, även ramen, finns i Lovö kyrka (SvK Uppl. VI, s. 488 och 
fig . 469). skederidstavlan har spegelglasram med kanter och ornament av förgylld 
metall; på glaset etsade ornament. Ramen krönes av en kartusch med infattat spegel
glas, omgiven av två lurblåsande genier. Spegelramar av denna typ tillverkades i Bur
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MEDELTIDA 
TRÄ

SKULPTUR 

chardt Prechts verkstad i Stockholm i början av 1700-talet. Överst avslutas altarupp
satsen av en Jehovah-sol mot bakgrund av moln av skulpterat och förgyllt trä. På ömse 
sidor om den mellersta tavlan (Getsemanebilden) stå profilörer: änglar i draperade dräk
ter och ett slags renässansartade harnesk. De ha varit förgyllda, men förgyllningen är 
nu mycket neddämpad. De bära (urspr. vita) språkband med inskriptioner, på den 
vänstra figurens band: i)an ar .6argab för måra mi.6.6gierningar ~.6(ajas) 53 b. 6, 
på den högras: &if mig!) tl)erföre min .6on titt l)ierta Orbe(pråksboken) 23 b. 26. 
Profilörerna stå på socklar, som icke sammanhänga med, men äro avpassade efter relief
tavlan. 

Vissa delar av denna altarprydnad tillkommo 1761- 62, då enligt RÄK. målaren och 
förgyllaren Torb. Hallongren betalades med 400 daler för >>Altare Taflans färgylning 
och målning>> och nya altartavlans uppsättande omtalas. INv. 1776 säger därom: >>En ny 
Altare Tafla, siälfwa Taflan gifwen af Herr Hof J unkaren Leij onmarck [s. 437, not l] 
men förgyld och målad på kyrkans bekostnad.>> Då man vet, att Getsemanemålningen 
- även den en gåva av Leijonmarck, tidigast nämnd 1776 - ännu 1829 hängde för sig 
i koret, är det antagligt, att den infogats i altaruppsatsen först 1831, då altaret reparera
des och >>fullbordades nästan nytt» (vrs.PROT. 1832). 1761- 62 års altarprydnad skulle 
sålunda ha bestått av korsfästelsetavlan i dess spegelram (urspr. en spegel för profant 
bruk, som i mitten av 1700-talet hunnit bli omodärn), relieftavlan med nattvardsbilden, 
Jehovah-solen och profilörerna. De sistnämnda (frånsett socklarna), möjligen också Je
hovah-solen, förefalla dock äldre än så. De kunna ha tillhört en äldre altarprydnad, 
antingen i Skederid eller i någon annan kyrka. 

Hur den altarprydnad såg ut, som fanns före 1761, vet man ej . Den kan dock knappast 
ha varit identisk med det ännu bevarade altarskåp med en pieta-bild, som nedan be
skrives, eftersom detta stod i sakristian samtidigt med att >>en gammal Altartafia 
med Bilder» stod >>bak uti Kyrkam (rNv. 1820). Den senare åsyftas säkerligen av RADLOFF 
(1805), då han omtalar >>en gammal altartafia med 16 helgons bilder». Nu förkommen. 

Bevarat till våra dagar är däremot ett i SHM förvarat altarskåp med en snidad 
pieta-grupp (Marie klagan) som huvudframställning (fig. 407- 414).1 Krederad och 
målad ek (fotstället furu, utom listverket, som är av ek). Pieta-gruppens medeltida färg 
är så gott som helt bevarad. Marias mantel är vit med gyllne schabloner och bård, 
fodrad med blått; därunder gyllne klädning. En spetsig röd sko sticker fram under 
klädningen. Vit slöja, gyllne hår, blå ögon. Kristus har mörkt hår och skägg, grön 
törnekrona, vitt höftkläde med gyllne bård, fodrad med blått. På kroppen realistiska 

1 O. KÄLLSTRÖM, Medeltidens ansikte, Sthlm 1945 (kort text s. 151, passim, utmärkta avb. pl. 26 

(färgpl.) o. 92. - C. R. AF UGGLAs i Tiotusen år i Sverige, Sthlm 1945, s. 321, fig. 343 (färgplansch). 
RuNE NoRBERG, S. Badrianus på ett svenskt altarskåp, Fornvännen 1948, s. 41, och där anförd littera

tur (BuscH, PAATZ, \VENTZEL).- A. STANGE, Deutsche Malerei d. Gotik, [6] Nordwestdeutschland in 
der Zeit von 1450 bis 1515, Berlin 1954, s. 124. (Obs. skåpet säges här vara från >>Husaby>>, dvs. Husby
Skederidl). 
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Fig. 407. Altarskåp med Marie klagan (pieta), tillskrivet bl. a. Johannes stenrats verkstad i Liibeck, 
1470-talet eller omkr. 1480. SHM. Foto 1942. 

Altarschrein mit Marienklage, 1470er Jahre oderum Triptych with Lamentation of Mary (Pieta), which 
1480, u. a. Johannes Stenrats Werkstatt in Li.ibeck i. a. has been attributed to the workshop of Johannes 

zugeschrieben. statens Historiska Museum. stenrat of Lubeck, the 1470's or circa 1480. State 
Historical Museum. 

ej stiliserade - blodstrimmor. Hans dödsmärkta ansikte (fig. 409) är oerhört realis
tiskt framställt i stark motsättning mot Marias idealiserade bild (tig. 408). Bakgrun
den i skåpet är blå, strödd med förgyllda stjärnor, masverket förgyllt med blå och röda 
hålkälar. - Dörrarna äro tvåledade. Målningarna å dörrarnas insidor äro likaledes väl 
bevarade (fig. 410-413). De visa mörka, mättade färger: grönt, rött i olika nyanser, 
blågrönt, purpur. De framställa (fr. v. t. h.): S. Petrus, hel. biskop utan attribut, S. 
Andreas och S. Anna självtredje. 

Ikonografiskt intressant är bilden på högra dörrens yttre sida (fig. 414), synlig, 
då skåpet hålls stängt. Den framställer S. Hadrianus, en ung man i elegant världs
lig dräkt, som i ena handen bär som attribut den andra, avhuggna handen. Badrianus 
var ett av de många helgon, vilka under senmedeltiden ansågos skydda mot pest och 

8 - 704933 
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Fig. 408. Maria. Detalj av fig. 407. Foto 1942. 


Maria ans der Marienklage Abb. 407. Mary. Detail of Fig. 407. 


plötslig död, men synes ha varit föga känd i Sverige. Någon annan bild av honom än 
den på skederidskåpet är f. n. icke känd i vårt land. - De övriga målningarna på dörrar
nas yttersidor äro förstörda. 

Detta altarskåp har senast tillskrivits liibeckaren Johannes Stenrats1 verkstad och an-

JoHANNEs STENRAT var en av de ledande mälarna och träskulptörerna i Liibeck, dokumentariskt 
känd frän 1455 till sin död 1484 (F. BRuNs i Mitt. d. Ver. f. liibeckische Gesch. u. Altertumskunde, 
h. 10, 1901). - stenrat fullbordade 1458-59 det stora Birgitta-altarskåpet i Vadstena klosterkyrka, 

1 
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Fig. 409. Kristus. Detalj av fig. 407. Foto 1942. 


Christus aus der Marienklage Abb. 407. Christ. Detail of Fig. 407. 


ses vara utfört på 1470-talet eller senast omkr. 1480.1 Sedan 1897 i SHM (inv. nr 10363). 

påbörjat av HANs HEssE 1456, samt 1471 ett likaledes bevarat altarskåp i Bälinge kyrka. Den över
vägande delen av stenrats bevarade verk finns i Sverige (Jfr R. NoRBERG i Fornvännen 1950, s. 43 ff 
med litteraturanvisningar s. 44, not 11). 

1 R. NoRBERG i Fornvännen 1948, s. 43. Norberg ansluter s1g beträffande attributionen till en tidi
gare av W. PAATZ (Nordelbingen 7, 1928, s. 64) och H. WENTZEL (Nordelbingen 15,1939, s. 72) framställd 
åsikt, att bilden utförts av Stenrat, men avböjer att göra en mer preciserad datering, innan proble
men rörande stenrat utförligare behandlats. 
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Fig. 410. Målning å vänstra dörren till altarskåpet fig. 407: aposteln Petrus och 
helig biskop. Foto 1942. S. 465. 

Malerei auf dem linkom Fhigel des Altar Painting on Ieft wing of triptych in Fig. 407: 
schreins Abb. 407: Der Apostel Petrus und St. Peter and a canonized bishop. 

ein hl. Bischof. 
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Fig. 411. Målning å högra dörren till altarskåpet fig. 407: aposteln Andreas och 
den heliga Anna självtredje. Foto 1942. S. 465. 

Malerei auf dem reellten F liigel des Altar Painting on right wing of triptych in Fig. 
schreins Abb. 407: Der Apostel Andreas und 407: St. Andrew and St. Anne with Virgin 

Anna Selbdritt . and Child. 
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Fig. 412. S. Andreas. Detalj av fig. 411. Foto 1942. 
St. Andreas, Ausschnitt aus S. Andrew. Detail of Fig. 

Abb. 411. 411. 

Konserverat 1933 av Alfred Nilson. H (bil
dens) 115, (skåpets, med fialer) 208. Skåpets 
B, då det är öppnat, ca 280. 

Triumfkrucifix av ek (fig. 415) . Spår 
av kredering. Ena armen samt fötter och kors 
saknas. Armarna ha varit intappade i krop
pen. På huvudet svagt markerat läge för 
krona eller törnekrans, som saknas. Håret, 
som liksom skägget är svagt strimmat, 
löper ut i ett par lockar på axeln. Bilden är 
en enklare variant aY sammatyp som triumf
krucifixet i Markim;1 båda återgå måhända 
ytterst på det berömda gotländska Habling
bokrucifixet2 eller i varje fall liksom det på 
sachsiska förebilder. - Svenskt arbete från 
1200-talets senare hälft. Sedan l 912 i SHM 
(inv. nr 14600). Nuv. H 108. 

Altarkrucifix av skulpterat och 
målat trä (fig. 420). Själva bilden 
samt korsets fot, som är kraftigt pro
filerad och grönmarmorerad, och möj
ligen INRI-bandet härröra från 1700
talet, korset däremot, av brunbetsat 
trä, förefaller nyare. Vid korsets fot 
en dödskalle och två korslagda ben
knotor.3 H 90. 

1 SvK Upp!. IV, s. 359, fig. 325. Mar
kimkrucifixet är med stor sannolikhet ett 
gotländskt arbete, eftersom dess kors 
såsom spår å korsarmarna visa - ursprung
ligen varit ett ringkors. 

2 Både Markim- och skederidskrucifixen 
äro emellertid mer romanskt uppfattarle, 
särskilt kroppsställningen. Jfr H. WENT ZE L, 

Liibecker Plastik bis zur Mitte des 14. Jhts., 
Berlin 1938, s. 177, not 15. 

3 På Adams grav skulle enligt legenden 
Kristi kors ha rests. 

Fig. 413. Helig biskop. Detalj av fig. 410. 
Hl. Bischof, Ansselmitt Canonized bishop. 

a us Abb. 410. Detail of Fig. 410. 
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Fig. 414. Altarskåpet fig. 407 med stängda dörrar. Målningen 
framställer S. Hadrianus. S. 465. 

Der Altarschrein Abb. 407 mit ge Triptych in Fig. 407 with closed 
schlossenen Fllige!n. Die erhaltene wings. The painting represents St. 

Malerei stellt St. Hadrian dar. Hadrianus. 
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PREDIKSTOL 

Fig. 415. Kristusbild till 

triumfkrucifix frän senare 

delen av 1200-talet. S. 470. 

Corpus von einem Triumph

kreuz ans der zweiten Hälfte 


des 13. Jh. 

Figure of Christ from rood, late 


13th cent. 


Processionskrucifix (fig. 416). Huvud, armar och fötter 
saknas. Obetydliga färgspår, bl. a. blått på ländklädets foder. 
1300-talet. Nuv. H 25. 1950 uppfäst på nytt kors. 

Den heliga Birgitta (fig. 418-419), skulptur av ek.1 

Helgonet sitter på en bänk, läsande i en bok, som hon har 
stött med vänstra handen. Båda underarmarna äro dock nu 
avslagna liksom en del av boken. Färgen är nu till största 
delen borta, men färgspår visa, att hon burit svart >>vii» (hu
vudduk) och vit >>ViV» (kindduk); livklädnaden och antagligen 
också manteln ha varit förgyllda. På bänken finnas svarta 
och röda färgspår. statyns baksida är flat, tydande på att 
den varit placerad i ett skåp eller mot en dorsal. Svenskt 
arbete från 1400-talets första tredjedel.2 Sedan 1912 i SHM 
(inv. nr 14600). H 75. 

Apastiabild av ek (fig. 417). Det nedre partiet skadat, 
underarmarna, som varit riktade framåt, avslagna. Spår av 
kredering och färg. Manteln har varit röd med schabloner av 
mörknat silver, dess foder blått. Livklädnaden har varit grön. 
Baksidan urholkad, täckt av en påspikad furubräda med 
spår av rödbrun färg på mycket tunn kredering. 1300-talets 
slut. - Sedan 1912 i SHM (inv. nr 14600). H 110. 

De två sist omtalade bilderna samt triumfkrucifixet på
träffades 1910 av Johnny Roasvals 1seminarium dels i sak
ristian, dels bland veden i vapenhuset (ExK.PROT. 1910- 11, 
s. 64) och inköptes 1912 av SHM. Triumfkrucifixets ena arm 
tillvaratogs på samma ställe 1956. 

Predikstolen (fig. 421), som stöder på en enkel, fasad 
träpelare, härrör ursprungligen från 1600-talets förra del, men 
omgjordes betydligt 1748- 53. Korgen, som är bruten i fem 
fält, torde till sin stomme vara från 1600-talet. Listverket i 
fältens bågställningar är visserligen typiskt för 1700-talet, 

1 A. LINDBLOM i Birgittautställningen 1918, Ups. 1918, s. 60. - O. 
KÄLLSTRÖM, Medeltidens ansikte, Sthlm 1945, s. 155, passim, fig. 39. 
R. NoRBERG i Tidens konsthistoria III, Sthlm 1950, s. 144, avb. s. 146. 

2 Bilden är av samma typ, blott något förenklad, som en Birgitta
bild i Billeshög (SvK Uppl. VI, s. 248). Enl. SvK är denna >>troligen 
Liibeckerarbete frän 1400-talets första tredjedel•>. A. LINDBLOM, Den 
heliga Birgitta, Sthlm 1918, s. 22, pl. 6, anser däremot Birgitta-bilden 
i Hilleshög vara ett frän Italien importerat arbete. - R. NoRBERG 
framhåller också (a. a. s. 146), att Birgitta-bilden i Skederid troligen 
ätergår på ett arbete i italiensk stil frän 1300-talets slut. 
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Fig. 416. Kristusbild till processions
krucifix från 1300-talet. Foto 1957. 

Corpus eines Pro Figure of Christ 
zessionskrucifix aus from processional 

dem 14. Jh. crucifix, 14th. cent. 
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Fig. 417. Apostlabild. Träskulptur från Fig. 418. Den heliga Birgitta. Träskulptur från 
1300-talets slut. S. 472. 1400-talets första tredjedel. Foto 1948. S. 472. 

Apostel. Holzplastik 
vom Ende des 14..Jh. 

Apostle.Woodcarving, 
end of 14th cent. 

Die hl. Birgitta, Holzplas
tik aus dem ersten Drit

St. Bridget. Woodcarving, 
first third of 15th cent. 

tel des 15. Jh. 
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Fig. 419. Detalj er av fig. 418. F oto 1948. 


E inzelheiten von Abb. 418. Details of Fig. 418. 


men under den nedersta listen synas spår efter avlägsnade tandsnitt. 1600-talsmålning 
har framtagits på ett av fälten (fig. 422). Bokbrädet mitt fram är nygjort på 1700
talet, men det mot väggen vättande bokbrädet, som är helt annorlunda profilerat, kan 
vara från 1600-talet. Taket är nygjort på 1700-talet, men det är möjligt att dess krön
prydnad, en sluten krona, varpå vilar ett världsklot med ett kors, är äldre, kanhända 
även voluterna eller byglarna, som uppbära krönprydnaden. Den försilvrade duva, 
som hänger ned under taket, anskaffades 1755 från en bildhuggare i Stockholm. Trap
pan med dess dörr härrör också från reparationen på 1700-talet, men tydligen ha gång
järnsbeslagen överflyttats från en äldre dörr. 1 Numera är 1700-talsfärgen framtagen på 
predikstolen. Korgen är brunmarmorerad med speglarna marmorerade i blågrönt och 
listverket delvis förgyllt. Underredet är klarblått med förgyllt rutverk och stjärnor. 
Takets undersida är blå, i övrigt är taket målat i bjärta färger, som dock nu äro ned
dämpade, liksom förgyllningen på krona och kors. På det fält av korgen, som vätter 

Liknande beslag förekomma t. ex. å bänkdörrar från 1600-talet från Ununge kyrka (SvK Uppl. 
III, tig. 540). 

1 
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mot väggen, är 1600-talets målning framtagen. 
Här har framkommit en bild av Hoppet, en 
bortskyndande flicka med höjda armar och 
fladdrande dräkt (fig. 422). Å nedre kanten, 
delvis övertäckt av korgens bottenlist en in
skr.: SPES (=Hoppet); å den övre: WPHAEF 
TINA RÖST s.1 Det är möjligt, att denna mål
ning härrör från 1630, då enligt RÄK. 30 daler 
betalades >>För målningh i kyrkiam. Predik
stolen i sin ursprungliga form skulle då här
röra från denna tid. - Om 1700-talsrepara
tionen lämnas i kyrkböckerna följande upp
gifter: I INV. 1749 (N l) omtalas predik
stolen såsom nyligen >>reparerad med nya Brä
der, Pullpet och trappa, samt flyttad ifrån 
Södra till Norra sidam. Den stod förut >>wijd 
den 2dra Pelaren ifrån Choret på Manfolks 
sijdam (>>KYRCKIONES HUUS ÄHRO>>, 1692). 
1751/52 betalas för material till dess >>Om
lagande och ny himel öfwen>, samt till ny 
predikstolsdörr. Arbetet utfördes av snickaren 
Nils Bohm, som även fick betalt för >>siraterna 
på Prädikstolem. 1753 målades den av mäster 
Hallongren (den målning, som nu är fram
tagen). Det lilla krucifix, som enligt INV. 1776 
och 1797 fanns på predikstolen är troligen 
identiskt med det nuv. altarkrucifixet (fig. 
420). Borttogs antagligen, då predikstolen 
1819 ommålades i pärlfärg. 

Timglas, fäst på en smidd, rödmålad 
järnten. Själva stället (två glas) är delvis 
skuret i trä med rocailleornament på sidorna, 
delvis av papp (!); målat i blått och guld. 

Altarkrucifix aus dem Altar crucifix, 18th cent. Stället och järntenen inköptes båda 1745, det 

TIMGLAS 

18. Jh. (Kreuz erneu- (cross new). förra från Stockholm.ert). 
BÄNKAR Sluten bänkinredning (fig.423) av en vid 

1700-talets mitt i Roslagen vanlig typ (jfr RABEN s. 233, fig. 229), nygjord 1748/49 
av snickaren Nils Bohm. 1923 breddades bänkarna och gjordes bekvämare, vid samma 

1 Detta är en del av samma språk, som förekommer på liknande sätt placerat å predikstolen i Ununge 
kyrka: •> ••• Vphåf tina röst såsom en basun ... >> (SvK Uppl. III s. 498). 

Fig. 420. Altarkrucifix från 1700-talet (kors
stammen ny). Foto 1957. S. 470. 
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Fig. 421. Predikstol frän 1600-talets förra del, Fig. 422. Spes (=Hoppet), målning från 1600
betydligt omgjord 1748-53. Foto 1956. S. 472. talet, framtagen på ett av predikstolens fält. 

Foto 1956. Kanzel vom Anfang des Pulpit, early 17th cent., 
17. 	 Jh., 1748-.53 be considerably reconstructed oSpes" (Allegorie der Hoff  Spes (Hope), 17th cent. 

trächtlich verändert. in 1748- 53. nung), Malerei des 17..Jh. painting, revealed on one 
auf 	einem der Kanzelfel- of panels of the pulpit. 

der freigelegt. 

tillfälle framtogs och kompletterades 1700-talsfärgen på bänkskärmarna: marmorering 
i grått och rött. 1950 borttogs övre listen på ryggstöden. 1824 hade bänkarna målats 
i pärlfärg av klockaren Wahlman. Vid predikstolen äro tre bänkar (en på kvinnosidan, 
två på manssidan) ställda tvärs för. De tillhörde enl. bänkdelning 1749 Finsta gårds 
betjäning, medan herrskapet hade bänk i koret. Nuvarande slutna bänkar i koret ny
gjordes 1950. I koret stå även två 1772 anskaffade lösa långbänkar. De voro ursprung
ligen avsedda för gossar under 15 år.1 - Enligt INV. 1749 (N l) fanns då i koret >>Bis
kops Bänck, Prest Bänck, Bokstohh> (om bokstol se s. 340). 

t ST.PROT. 1772. - I BÄNKDELN. 1749 hade beslutats, att gossarna skulle stå i koret för att klocka

http:1748-.53
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NUMMER

TAVLA 


ORGEL 


DOPREDSKAP 


NATTVARDs

KÄRL 


Nummertavla (fig. 424). R ektangulär, förgylld ram med pärlstav, krönt av ett i 
trä skuret ornament med Gudsöga, lagerguirland och rosett. Anskaffad 1806. H 92. 

Orgelläktaren uppfördes 1833 av snickaren Anders Edberg (Hedberg). Hitning 
tillläktare av Axel Almfelt (s. 462, not l) hade redan 1829 erhållits från ÖIÄ, men följ
des ej i detalj. Bröstningen var ursprungligen >>perlfärgad>> (vrs .PROT. 1844); nu marmore
rad i grått med förgyllda lister. 

Orgelverket, sannolikt även dess fasad, byggdes 1857 av orgelbyggaren A. V. Lind
gren, Stockholm,l men om- och tillbyggdes 1950 enligt ett av musikdirektör H. Weman 
i Uppsala uppgjort förslag. Fasaden från 1857 bibehölls därvid. - INv. 1631 upptager: 
>> Uthi orgorna half trij die stora blypijpon>. I PER. MoN. III (vid s. 88) omtalas ett >>gamalt 
orgwärk» stående i den på 1400-talet tillbyggda delen av kyrkan. 1692 stod det >>mitt 
emooth [predikstolen] på Quinfolkzsijdan» (jfr s. 4 76). Det var emellertid redan då 
>>förlorat», rNv. 1702 upptager blott en orgelpipa.2 Därefter dröjde det tilllångt fram på 
1800-talet, innan kyrkan fick ny orgel. Till att börja med skänkte kort före 1825 säteri 
ägaren Nils Carlström (s. 489-90) på Finsta >>ett litet positiv>>. Detta, som endast hade 
fyra (senare tre) stämmor, tycks allt ifrån början ha varit av mindre god beskaffenhet
redan 1825 klagas i sockenstämman på att det stör sången! - och det måste gång på 
gång repareras, tills det 1857 ersattes av ett verkligt orgelverk . 

Dopfunt av trä, åttkantig med hög fot, samt lock (synlig å fig. 397). Förfärdigad av 
snickaren Nils Bohm 1753 (RÄK.). 1776 var den >>marmormålad>> (rNv.) och är nu grön
marmorerad, antagligen i den ursprungliga färgen. H 98. - Den dopfunt, som omtalas i 
INV. 1631 och som 1692 hade sin plats på kvinnfolkssidan mitt emot predikstolen (jfr 
s. 476), var sannolikt medeltida. Den torde ha funnits kvar ännu 1749, då >>ett Täckelse 
på Funten af rödgult Ryss-damask, giordt af en Mässhake>> omtalas (rNv., N 1). I denna 
funt stod 1631 en >>Kättilh> eller dopskål av mässing, omnämnd ännu i rNv. 1776, men 
senare bortsåld. 

Kalk av silver, helt förgylld (fig. 425). Slät cuppa. Nod med drivna bucklor och en 
vertikalrefflad bård, prydd med tre gjutna änglahuvuden. 6-sidig fot med refflad kant 
av samma slag som på noden. I två av fotens fält äro graverade vapen och initialer: 
den skotska släkten Keiths vapen med H A K (= Herr Anders Keith)3 och släkten 
Grips vapen med F E G (= Fru Elisabeth Grip), under vapnen årtalet 1584. I övriga 

ren skulle kunna visa dem tillrätta i psalmboken och tillse »at the äro wackert stilla>>. Detta tycks ha varit 

ett allmänt bruk. 
1 A. V. LINDGREN (j" 1859), orgelbyggare, arbetade från 1847 i kompanjonskap med orgelbyggaren 

JoHN BLOMKVIST. Dessa båda voro P. Z. Strands äldsta arbetare. Medd. av fil. dr B. WEsTER. 
2 Antagligen menas, att blott en pipa av bly fanns (medan de övriga voro av trä). S. LEIJONMARCK, 

Remonstration om Finsta (ms i KB, antagligen från 1720-talet), beskriver orgelverket sålunda: >>Det 
gambia lilla och enfaldiga af Trääpijpor allenast til en Octav bredd bestående Orge-Wärcket. >> 

3 ANDERs KEITH, skotsk knekthövitsman, häradshövding i Björkekind (Ö g!) 1571- 95 (J. E. Almquist, 

Lagmän o. häradshövdingar i· Sverige c:a 1350-1950, 1955, s. 71), svenskt hovråd, gick i landsflykt 
1595, levde i varge fall 1599 (S. U. Palme, Sverige o. Danmark 1596- 1611, 1942, s. 162). G. 1573 m. 
ELISABET GRIP till Finsla, som dog efter 1619 (en!. ALMQUisT, Frälsegodsen). 
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Fig. 423. Del av bänkinredning från 1748-49. 

Foto Iwar Anderson 1950. S. 4 76. 


Teil des Gestlil1ls von 1748- 49. Pew end, 1748--49. 


Fig. 424. Nummertavla från 1806. Foto 1956. 

Nummerntafel von 1806. Hymnboard, 1806. 
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fält graverade bladrankor å fint tvärstreckad botten. Cuppan är ursprunglig. H 16. 
Tillhörande paten med i bottnen graverat lamm med korsfana. D 11,5.- Såväl kalk som 
paten sakna stplr. I INV. 1631 upptages kalken såsom given av >>S(alig) W(älbor)ne fru 
Elisabet på Finstadh>>. Antagligen skänktes såväl kalk som paten redan 1584 till kyrkan 
av Anders Keith och hans maka. Användes som sockenbudstyg. 

Ovan beskrivna kalk och paten är det enda äldre kyrksilver, som nu finnes i behåll i 
Skederid. 1820 bortstals silvret (se s. 442), men kom snabbt tillrätta. 1839 förövades på 
nytt inbrott i sakristian och denna gång återfanns ingenting. Kalken och patenen från 
1584 undgingo tjuvarna därigenom att de användes som sockenbudstyg och därför 
förvarades hos komministern. 

Kalk av silver, invändigt förgylld, omgjord 1924 (förmodligen av S. Jonsson, Stock
holm, se nedan) av en kalk, som 1841 inköpts genom frivilligt sammanskott av försam
lingsborna (sT.PROT.). Från denna har överflyttats ringen nederst på foten, stpld HERKE
PEus, Norrtäljes stadsstpl, L 4 (= 1841) och 2 ggr kontrollstpl. H 24. - Tillhörande 
p a ten bär samma stplr, dock är mästarstämpeln AGH, som även användes av Herkepeus. 
Även patenen är delvis omgjord 1924. D 15. 

Kanna och o b la task av oförgyllt silver. Enligt stplr av S. Jonsson, Stockholm, 
1924. Inköpta 1924. Kannans H 32, oblataskens D 10, 5. 

I äldre INV. upptages på avd. silver två kalkar med patener: den ännu bevarade från 
1584 (brukad till sockenbud) och en annan, större, som beskrives sålunda (INv. 1749): 
>>Ett st. kalck med des paten, förgyld, infattade knappar på handtaget, genombrutit 
arbete på foten samt åtskillige infattade figurer, och på paten ego sum panis vivens. 
wäger 51 Y2 [lod].>> INv. 1820 återger utförligare patenens inskr., som var utförd >>med 
munkstih>. Allra utförligast återges inskriften av RADLOFF: Ego sum panis vivus qui de 
coelo descendo, qui manducat me vivit in aeternum amem1 (=jag är det levande 
brödet, som nedstiger från himmelen, den som äter mig skall leva till evig tid). Det 
måste ha varit en rikt arbetad medeltida kalk med paten. Då den återfanns efter in
brottet 1820 var den skadad och omgjordes därför (INv. 1829). - I INV. 1776 till
kommer en oblatask av silver, given av hovjunkaren Leijonmarck (s. 437, not 1), och 
1789 inköptes för kyrkans medel en silverkanna. 

Utom den ovan omtalade, nu förlorade medeltida kalken ägde kyrkan under medel
tiden flera dyrbara kyrkliga kärl, som 1554 eller 1555 konfiskerades av Gustaf Vasa: 

>>Kalk med paten, förgyllda, v. l l(ödig) m(ar)k 6 l(od) 
Kalk oförgylld, v. 10 l(od) 
Monstrans förgylld, v. 5 l(ödiga) m(ar)k 14 l(od) 
Oljekar oförgyllt, v. 8 l( o d) l kv(intin)>>2 

1 VERSIO vuLGATA, J oh. 6: 51- 52, där språket dock är något annorlunda formulerat. Dessutom bör 
enligt VuLGATA 'descendo' vara 'descendi' och 'vivit' vara 'vivet'. 

2 ERIK HÅKANssoNs RÄK. 1555 i slottsarkivet i Stockholm. Här anfört efter O. KÄLLSTRÖM, Medel
tida kyrksilver, Ups. 1939, s. 189, 243. 
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Fig. 425. Kalk 1584, med Keiths och Grips vapen. Foto 
1956. s. 478. 

Silbervergoldeter Kelch von Silvergilt chalice, 1584, with the 
1584 mit den Wappen der Fa coats-of-arms of the families 
milien Keith (aus Schottland) Keith (from Scotland) and Grip. 

und Grip. 

9-704933 
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Fig. 426. Ljuskrona av trä, inköpt 1736. Foto Fig. 427. Ljusstake av malm, början av 1600
1956. S. 484. talet. Foto 1957. S. 484. 

Aus Holz gedrechselter Chandelier of turned wo o d Leuchter aus Erz, Anfang Bronze candlestick, early
Kronleuchter (in Nachbil (imitating a bronze chan des 17. Jh. 17th cent. 
dung eines Kronleuchters delier), purellased 1736. 
aus Erz), 1736 angekauft. 

I skarp kontrast till det rika beståndet av kyrksilver under medeltiden står det för
hållandet, att kyrkan med undantag av en kort period i slutet av 1700- och början av 
1800-talet icke under nyare tid ägt någon oblatask av silver förrän 1924. I stället an
vändes oblataskar av trä eller horn. Enligt RÄK. anskaffades sådana 1647 (horn), 1746/47 
(>>målad träask at hafwa oblater uti>>), 1766 och 1846. Troligen äro de identiska med fyra 
ännu bevarade askar (tre runda, en oval); den minsta av dessa torde ha använts vid 
sockenbud. I stället för vinkanna användes före 1789 tennflaskor och tennstop samt 
>>bouteillen>. 

BRUDKRONA Brudkrona av förgyllt silver, enligt stplr utförd av J. F(ärngre)n, Stockholm, 
1945. Tillhör Husby och Skederids kyrkor gemensamt. Gåva av pastoratets syförening 
1945. H 8, D 11. 

LJusREnsKAP Ljuskrona av gjutet och slipat glas på mässingsställning. Rikt och omväxlande ut
formade prismor: blad, franska liljor, rosetter, stavar, m. m. 1700-talets förra del eller 
mitt. Inköpt från Uppsala 1817 (RÄK.) och kallas då i sT.PROT. >>en tämeligen vacker 
Ljuskrona, ehuru något gammalmodig>>. H ca 112. 

Ljuskronor av malm eller mässing: -l. Fig. 428. Sex armar i en krans, runda ljus
manschetter, nyare ljuspipor. stavens krönfigur skall troligen föreställa ett sittande 
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Fig. 428. Ljuskrona (1) av malm från mitten av 1600-talet. Foto 
1957. 

Kronleuchter aus Erz aus der Bronze chandelier, mid-17th cent. 
Mitte des 17. J h. 

Fig. 429. Ljuskrona (2) av massmg, inköpt 1758 av styck
gjutaren Gerhard Meyer d. y. i Stockholm. Foto 1957. S. 484. 
Kronleuehter aus Messing, 1753 Brass chandelier, purchased in 
von dem Stiickgiesser Gerhard 1758 from the gunfonnder Ger
Meyer d. j. in Stockholm er- hard Meyer the Younger of 

worben. Stockholm. 
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lejon. 1600-talet. Ej upptagen i INV. 1631, 
men däremot i anteckningarna efter detta 
INV. (jfr s. 485). H 57. - 2. Fig. 429. Åtta 
armar i en krans, musselformade ljusman
schetter. På klotet är graverat: SKIEDRID 

1758. Köpt 1758 i Stockholm av styck
gjutare Meijer,I varvid som mellanskillnad 
lämnades tre ljusstakar, två små klockor 
och ett rökelsekar (tillagd anteckn. i INV. 

1749; RÄK. 1758). H 55.- 3. Två kransar 
nied sex armar i vardera. Mittstav krönt 
av dubbelörn. Modärnt arbete i 1600-tals
stil. Gåva av Elsa och Axel Nilsson, Finsta, 
år 1935 (inskr.). H ca 140. 

Ljuskrona av trä (fig. 426), mittstav, 
ljushållare och ornament svarvade. Två 
kransarmed sex armar. Imitation av malm
krona. Inköpt 1736 av borgaren i Norr
tälje Lars Meijer. Renoverad 1950, därvid 
nymålad i grönt, rött och något gult med 
ledning av gammal färg. H 75. 

L j usplåtar, ett par, av försilvrad mäs
singsplåt. Rik vegetativ ornamentik i dri
vet arbete. I den ena ljusplåtens mitt en 
lutspelare i 1600-talsdräkt med plymhatt, 
i den andra (fig. 430) en figur i antikise

Fig. 430. Ljusplät, 1600-talets senare del. Foto rande harnesk, sittande på en trofehög med 
1957. 

Blaker aus versilbertem Silvered brass sconce, with ett svärd vid sina fötter och en fridspalm 
Messingblech mit getrie- hammered ornament, late i handen. I bådas övre reflexsköldar genier 
benem Ornament, zweite 17th cent. 

Hälfte des 17. Jh. som blåsa såpbubblor. Senare delenav 1600

talet. Upptagna i mv. 1776; troligen desamma som någon gång efter 1749 skänkts 
av inspektor Linberg på Finsta (tillskr. anteckn. i INV. 1749, N 1). H ca 80. 

Ljusstake av malm med tre pipor (fig. 427). Troligen en av de >>malmstakar>> som 
upptagas i INV. 1631. H 31. B 31. 

Ljusstakar av tenn. - l. Ett par (fig. 431). Kombinerad trestämpel av Heinrich 
Gottfried Pschorn2, mästare i Stockholm 1715- 43 (LöFGREN I: 3, s. 321, fig. 6). Års
bokstav A (= 1718). Nyare ljusholk (ej pigg). Å foten är ingraverad en adlig krona och 

1 GERHARD MEYER d.y., kungl. styckgjutare, f. 1704. mästare 1723, t 1784 (HoLMBÄCK S. [93]). 
2 staken utom foten är gjuten i Levin Gaspar Schönfeldts form som Pschorn fick genom sitt giftermäl 
1715 med Schönfeldts änka (LöFGREN 1:2, s. 156 och bild 81 ä Pl. 27). 
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därunder, omgiven av korsade lagerkvistar, föl
jande inskr.: Thenne Liuse Staka l Är Guds Namn 
Till l Ähra Förährat, l Af Herr Commissarien l Hans 
Wittfooth1 Till l Husby Schedre l Kyrckia l Ahr l 
1722. Att stakarna dock icke, som man av in
skriften skulle kunna tro, äro förärade till moder
kyrkan Husby, utan till annexet Skederid, framgår 
av en anteckning efter skederids inventarieför
teckning 1702, som också upplyser om att de äro 
>>af fint Ängeist tenn giorde efter den modell som 
liusestakarne på altaret uti Åbo domkyrkia>>. H 85. 
- 2. Tre st. sinsemellan lika (fig. 432). Trestämpel 
av Fijth Fijthsson Drenkler, mästare i Stockholm 
1637-86 (LöFGREN I: 2 s. 79, fig. 19). H 18. 
-3. En stake med trestämpel av Olof Eriksson, mäs
tare i Stockholm 1618?- 1674 (LöFGREN I: 2 s. 66, 
fig. 13 a). H 20. Nr 2- 3 ha i allmänhet uppfattats 
som två par och kommo antagligen samtidigt till 
kyrkan. De uppträda första gången i de anteck
ningar efter INV. 1631, som underskrivits av pros
ten Andreas Laurentii, kyrkoherde i Vidbo 1657
82.- 4. Två par, sinsemellan lika. Empire. Enligt 
stplr av P. Höijer, mästare i Örebro 1796- 1820. 
Det ena paret inköpt 1852, det andra skänkt 1943 
av en privatperson. H 31. 

Antependier: - l. Av röd skuren och oskuren TEXTILIER 

sammet med i guldtråd broderade stjärnor. Licium 
1923. - 2. Gulvitt linne och ylle, fodrat med ljus
rött linne. Libraria 1953. - 3. Grönt linne och 
ylle, kantad med band i rött och guld. Libraria 

Zinnleuchter, von Pewter candlestick,1953. Till detta antependium hör en bokdyna av Heinrich Gottfried made in 1718 by 
Pschorn 1718 in H einrich Gottfried samma tyg. Stockholm gear Pschorn of Stock

beitet. holm.Altarbrun med broderi i flera färger på linne. 
Libraria 1953 (komp. av Märta Gahn). 

HANs WITTFOOTH, f. på 1650-talet, t 1732. Köpman i Åbo och stor donator till domkyrkan där. 
(Finsk biogr. handbok, utg. af T. Carpelan, bd II, Hfors 1903.) Antagligen begav han sig under stora 
ofreden över till Sverige och vistades kanske då någon tid i Skederids sn. - Enligt en i INV. 1797 till
skriven anteckning, som sedan upprepas i några yngre INV., skulle dessa stakar vara skänkta av frih. 
A. Keith och fru Elsa Grip (se s. 478, not 3) 1570. Varifrän denna klart felaktiga uppgift härleder sig, 
har ej kunnat utrönas. 

Fig. 431. Ljusstake av tenn(1), tillverkad 
1718 av Heinrich Gottfried Pschorn i 

Stockholm. Foto 1\!56. 

1 
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Fig. 432. Ljusstake av tenn (2) tillverkad i mitten av 1600
talet av Fijth Fijthsson Drenkler i Stockholm. Foto 1957. 

s. 485. 

Zinnleuchter, Arbeit aus der Pewter candlestick, made in 
Mitte des 17. Jh. von Fijth the mid-17th cent. by Fijth 
Fijthsson Drenkler in Stock- Fijthsson Drenkler of Stock

holm. holm. 

Kalkkläden: - l. Av rött atlassiden, broderat med silvertråd och silverpaljetter 
(fig. 433). Inom en krans i mitten ANNO 1772. I kanten glest knypplad silverspets. 
Gåva av hovjunkaren Leijonmarck (s. 437, not 1). Konserverad av Pietas 1924. 52 x 52. 
- 2. A v vitt mönstervävt siden med broderi i kulört silke. Libraria 1953. 50 x 50. 

Mässhakar: - l. Svart sammet med kors av silverband på ryggen, på fram
sidan Kristusmonogrammet IHS. Sammeten ny 1937. Korset och galonerna äldre, möj
ligen från 1773 (1848 överflyttade på en ny svart mässhake, se INV. 1852). - 2. Violett 
sidendamast, garnerad med rött siden och sparsamt guldbroderi. Gåva av syföreningen 
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Figo 4330 Kalkkläde (1) 17720 Foto 19240 

Kelchtuch aus roterAtlasseide 1nit Bro- Chalice cloth, red satin, embroidered with 
derien in Silbcrfaden und Silberplättcheno silver thread and silver sequins, 17720 

1931. - 30 Vitt linne och ylle, garnerad med gröna, gula och röda band samt broderi. 
Libraria l 953 (komp. av Märta Gahn). 

Håvar: - l. Svart sammet med silvergaloner och initialerna EM, ÖÅ(?) samt 
årtalet 1760 broderade med silversniljor. Märke efter klyka för håvklocka. L 200. 
2. Svart sammet med silvergaloner. L 225. - Båda dessa håvar äro gamla (mycket 
nötta). Endera torde vara den håv, som enligt INV. 1776 >>gifwits af bokhållaren Öfwer
ström>>. - 3--4. Mörkgrön sammet med silvergaloner. Libraria 1937. 

De äldsta inventarieförteckningarna äro mycket utförliga beträffande textilierna. 
Den del av INV. 1631, som rör dem, anföres här in extenso: 

>>Altare och Mässekläder 

Koorkapa af Blau dammask halfnött o . o o o o o o o o o o o o o o o . o o o o o o o o o o o o o o o o o o o . o . o o o o o o o o o o o 1 
Messhaka af Rödt damask halfnött o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o .. o o o o o o o o o o 1 
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Fig. 434. Huvudbaner för Nils Grip (t 1592) 

och karolinsk kommendervärja. 


Foto 1957. S. 490, 491. 

Totenwappen von 1592 Funeral hatchment, 1592, 
und karolinischer Offi- and Caroleau command 

ziersdegen. sword. 

Messhaka af Dyrdomdrijl förährat af S(alige) 
W(älbor)ne Fru Elisabet på Finstadh [s. 478, 
not 3] ........... . .... .. . .. .... . ........ 1 

Messhaka af [Ryss?]damask1 Gul halfnött ..... 1 
Messhaka af Blackt Ryssdamaske. . . . . . . . . . . . 1 
Een messhaka af Rödhgult Ryssdammask 
Messhaka af Rött damask med gyllenduks korss 
Mess serkar halfsletne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

På then ena [wahr?] Brunt Samet then 
andra [Rött?] Dammask 

Een Roidina [ ~ röklin2 ] något nött 
Stolar [ ~ stolor] Tua, Een af Rött Samet den 

andre af Rött Dammask 
Eett Band af dyrdomdrijl 
Handstola af Blå dualsk1 insäncht [~broderad] 
En Brudepäll af Ryssewääf1 halfnött 
Ett Bärklädhe med insåmat [ ~ insömmat] 

Gullskinn 
Een gammal Lärfz hufdelijna [ ~ huvudlin3 ] 

Ett Lärftz Kalckeklädhe 
På Sakerstije altare eet gamalt Täcken 
Hyender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 st. 
utnött hyend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Frijss1 hyende som plägar liggia uthi Finsta 

Fru stolen 
Altare kläde med Rode och huijthe ränder [möjl.: 

ruuder] ähr gifuit ifrå Finstad 

1 Dyrdomdrij ~ ett tyg till hälften linne, till hälf
ten ylle (ty. dirdendei, dirdumdei; fr. tiretaine). -
Ryssdamask ~ damast, rysk el. över huvud taget ös
terifrån. - Dua/sk ~ fodertyg av grov lärft el. likn.
Ryssewääf ~ möjl. dubbelvävnad (så en!. BöTTIGER, 
Sv. statens sam!. af väfda tapeter I, Sthlm 1895, s. 5). 
- Frijss hyende ~ hyende av frisiskt tyg. - Rijgarn 
och Lesagam, termerna äro hittills ouppklarade. Allt 
enligt upplysningar av fil. lic. fru ANNE-MARIE FRAN
z:EN, som är sysselsatt med förarbeten till ett register 
över textila termer. Om dyrdomdrij (diridumdej) och 
dualsk (dvelk) se även F. A. DAHLGREN, Glossarium 
över föråldrade eller ovanliga ord och talesätt i sven
ska språket, Lund 1914-16. 

2 Röklin (ty. Röcklein) var ett slags överdragsdräkt 
av lärft, vid mänga tillfällen ersättning för mässkjor
tan (alban). Se AGNES BRANTING, Textil skrud i sven
ska kyrkor frän äldre tid till 1900, Sthlm1920, s. 83. 

3 Halslinet (amictus) kallades i Sverige under medel
tiden huvud/in. Se härom AGNES BRANTING, a. a. S. 64. 
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Fig. 435. Anvapen för Nils Grip (jfr fig. 434). Foto 1956. 

Ahnenwappen von 1592 (zum Totenwappen Abb. 434 gehörig). Ancestral hatchments, 1592 (Cf. Fig. 434) . 

Altare klädhe af Blackt Dammask . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Altare klädhe wefuit med Ränder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Brudstols täken huijt och Blått förnött . . ... ...... ... ... . ... . ...... .. . . . ...... .. .. .. . . .. 1 

Handklädile med Silcke säncht [ = broderat] ifrå Finstad gifuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Handklädile med Rijgarn1 sömat ... . ... . .. . ...... .... . .. ... . ..... ... . . . .... . . . ... . . . . .. 1 

Handkläde med lesagarn1 gifuit efter S(alig) Matz Mölnare 
eet gamalt altare kläde på offer altare 
Tua gamble små örnegåt.>> 

I kyrkans V mur c:a 11 m . över marken är inmurad en fragmentarisk runsten(Sv. RuNsTENAR 
RuNINSKR. bd 7, s. 375 f. U 517). Ytterligare en del av samma sten påträffades år 1944 

under golvet vid predikstolen; stenen är inmurad i en rest av den äldsta kyrkans V-gavel 
(se FoRNVÄNNEN 1949, s. 247 f.). Ristningen tillhör 1000-talet. 

Ett par andra nyfunna fragment av runristade stenar förvaras nu i kyrkan (fig. 397). 
De äro fastklamrade i den igenmurade s-portalen. Fragmenten äro avbildade i FoRN

VÄNNEN 1954, S. 3. 
Intill1923 voro i koret såsom ett slags epitafier uppställda två gravstenar av rödGRAVMINNEN 

sandsten, den ena över prostarna Humble2 och Anjou,3 den andra över godsägaren 

l Se not 1 å föreg. sida. 
2 NILs Hu~mLE, f. 1722, 'J' 1804, verkade i Husby-Skederid sedan 1750 som adjunkt, komminister 

och kyrkoherde, prost 1782; g. m. CHRISTINA KNOGE (t 1795), dotter till kh LARS KNOGE (s. 490). 
3 PHILIP JACOB ANJOU, f. 1747, komminister och kyrkoherde här, prost 1810; t 1817; g. m. CHARL. 

MARG. HuMBLE, dotter till kh Nils Humble. 
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Fig. 436. Fattigbössa. Foto 1956. S. 492. 


Opferstocl<. Poor box. 


Nils Carlström, ägare till Finsta (f. 1762, t 1855). Nu uppresta på kyrkogården. 
Synlig H 195. - Under trägolvet i långhusets mittgång ligger en gravsten över 
prosten i Husby och Skederid Lars Knoge, f. 1678, t 1750. Se härom FoRNVÄNNEN 
1949, s. 250. - I vrs.PROT. 1852 omtalas en gravsten under [kor]golvet, vid vilken 
kyrkkistan var fastskruvad. 

Huvudbaner och 16 anvapen för Nils Grip1 (t15922). Huvudbaneret (fig. 434) 
är en plan, kontursågad sköld av 1500-talsform, på vilken är målat ett svart grip
huvud på gul botten; skölden krönes av en skulpterad hjälm och omgives av i plåt 
utklippt målat lövverk (hjälmtäcke). Inskrifttavlan på bärstången av plåt, så förrostad, 
att inskriften är oläslig. H (med bärstången) ca 225. Vapnets H (med hjälmen) ca 85. 
Anvapnen (fig. 435) äro fyrsidiga svarta trätavlor med målade vapenbilder (färgerna 
antagligen delvis förvanskade). Deras bärstänger äro bevarade, men inskr.tavlor saknas. 
Vapnen äro följande (jfr s. 496): Fäderneanorna å S väggen i koret: l. Hammersta-ätten 
(att vapenskölden är kluven synes, ehuru otydligt); 2. Grip; 3. Vasa; 4. Krummedige; 

1 Se antavlan s. 496. - Då dessa begravningsvapen i några 1800-talsinv. hänföras till Brahesläkten 
torde det bero på att S. Birgitta av äldre genealoger förmodats tillhöra denna släkt, möjligen också på 
vetskap om att Finsta verkligen en gång tillhört Brahesläkten. 

2 RANSAKNINGAR och PER. MoN. III ange årtalet 1594. 
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Fig. 438. Instansat(?) märke på 
kläppen till klockan fig. 437. Foto 

1957. 

Eingestanzter (?) Die-sta mped(?) 
Stempel auf dem mark on clapper 

Klöppel der of bellin Fig. 437. 
Gloeke Abb. 437. 

Fig. 437. storklockan, troligen av mäster Heydenrik i 
Stockholm på 1300-talet. Foto 1957. S. 493. 

Haupt glocke, warscheinlieb von Great bell, probably east by 
Meister Heydenrik in Stockolm, master Heydenrik of Stock

a us dem 14..Jh. holm in 14th cent. 

5. Trolle; 6. Aspenäsätten; 7. Tott; 8. Laxmand. - Möderneanorna å N väggen: 
l. Två vingar; 2. danska Braheätten; 3. Svarte Skåning; 4. Snakenborg; 5. Vasa; 6. 
Sture; 7. Eka-släkten; 8. Baner. -Mått: H (med bärstång) 200, själva tavlan H 38, B 27. 

Karolinsk kommendervärj a (modell för Karl XII:s officerare) med sorgflor (fig. 
434). Obekant, 	vem den tillhört. Konserverad på Armemuseum 1950. L 109. 

Två prestaver med sorgflor, troligen från 1800-talet. L 146. 
Porträtt, olja på duk:- l. Kyrkoherden Abraham Gåse1 (enl. uppgift i INV. 1820). PORTRÄTT 

M. M.På den bok, på vilken han stöder handen, står årtalet 1752 och initialerna I A. Enkel 
listram. H 72, B 57.- 2. Prosten O. C. Humble, 2 målad vid 63 års ålder enligt påskriven 

1 ABRAHAM GÅsE, komminister här 1730, kh 1750, t 1763. 
2 OLOF CARL HuMBLE, f. 1787, komminister i Edebo 1819, Börstil 1830, kh i Skederid 1842, prost 

1859, t 1861. 
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anteckning. Signerad nedtill t. h. >>M. E. Winge1 pinx: 1850>>. Förgylld listram med 
pärlstav. H 63, B 53. 

Gipsmedalj ong med bröstbild av den heliga Birgitta, sign. Sven Boberg 1930. 
Avgjutning av en medaljong å en minnessten vid Finsta station. 

MINNEs Minnestavlor, kopparstick av Ambrosius Hedengran: - l. Till jubelfesten 1693.
TAVLOR 2. Vid konung Carl XI:s begravning 1697. - 3. Över segern vid Narva 1700. - 4. Över 

Carl XII:s förlänande av religionsfrihet åt protestanterna i Schlesien. Nr 1- 2 ha pro
filerade svarta listramar >>hwilka klockaren i Skäderö giordt» 1702 (RÄK.). Nr 3 har en 
rikare profilerad ram, målad i rött och grönt (ursprungligen kanske också förgyllning)~ 
även denna ram är gammal. Nr 4 har nyare ram, efterbildande de gamla. 

M i n n e s t a v l a, å vilken överst är klistrad en bit av ett träsnitt med ornamen
tal bård och titeln 6orge:'tanfar. Därunder är på ett annat papper präntat med nu 
mycket bleknat bläck: >>Öfwer jMenniskians Olust Och Missnöije, UnderBahre Tidens 
Lust Och Löije l Enfaldigh [Tractat?]l Then I Lifstiden Ähreborna Och Dyggdesamma 
Matronan l Catharina Unander l För Detta l Bokhållarens Och Munsterskrifwarens 
Wid Kongl. Maijt~ Lif Regemente Till Häst Och Roslags Compagnie jThen Ähreborne 
Och Wälbetrodde Herrens j Herr Peter Öfwerströms l Kiärälskeliga Vän Hustro Och 
Maka ... >> (t 1741). Där nedanför en lång, likaledes för hand präntad, nu endast delvis 
läslig vers. Svart listram. 48,5 x 48. 

KUNGATAL Gustaf III:s tal 1771 och 1772 i ursprungliga, förgyllda ramar. För ramen kring 
talet 1772 betalades kyrkvaktaren i Husby.- Carl XIII:s tal1810 och 1817. 

BÖCKER Utom Carl X II: s bibel i originalband äger kyrkan bl. a.: >>Biblia ... paa Danske>>, 
tryckt [av Matz Vingaardt] i Köpenhamn 1589.2 Originalband i skinn med initialerna 
SB (= Sten Brahe3) inpressade på pärmen. Enligt anteckning på försättsbladet given 
år 1594 av Sten Brahe till hans fränka fru Elisabet Grip (s. 478, not 3), som i sin tur 
givit den till kyrkan (rNv. 1631). - Lucas Osiander, Then Christelige kyrkiones 
historia, översatt av E. Schroderus, Sthlm 1635, i originalband. 

MöBLER M. M. Bland möbler i sakristian märkas: Kista av betsad furu, järnbeslagen, med plant 
lock och platta kulfötter; sannolikt en av de två kistor, som upptagas i rNv. 1749. 
Bord av furu med oval skiva med låda under och slå mellan benen. 1600-talstyp. - En 
stol av 1700-talstyp och en från början av 1800-talet. 

Sanddosa av lergods, rund. Första gången upptagen i INV. 1749. 
Fattigbössa, järnbandad (fig. 436). Sannolikt densamma som upptages i INV. 1749 

och då var försedd med träfot. Den var sedan länge förkommen, men är nu uppställd i 
en murnisch invid kyrkporten i V. 

1 MÅRTEN EsKIL WrNGE, f. 1825, 't 1896, historiemälare, v. professor vid Konstakademien. 
2 Känd som >>Fredrik II:s bibel». Se vidare Historical catalogue of the printed editions of Holy 

scripture in the library of the British and foreign bible society, compiled by T. H. DARLOW and H. F. 
MouLE, Vol. II, 1911 , s. 279. 

3 STEN BRAHE (danska Braheätten), f. 1547, i' 1620, rigsraad. Om honom se Dansk biogr. leks. 3, 
1934, s. 580. 
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storklockan (fig. 437), som är utan inskrift, är sannolikt utförd av mäster Heydenrik KLocKoR 

Sthlm på 1300-talet.1 Den har en vacker krona med repstavsornament. På kläppen 
av järn ett instansat(?) märke (fig. 438). H 98, D 90. 

Lillklockan bär följande inskr.: ÅR 1790 DÅ PROSTEN HERR NILS HUMLA [s. 489, 
not 2) VAR KYRKOHERDE OCH HER JACOB ANIOU [s. 489, not 3] COMMINISTER I HUSBY 

OCH SCHEDRID BLEF DENNA KLOCKA GUTEN I STOCKHOLM AF JOH: JAC: MÅRTENSON,2 

samt KOMMER HIT FRÅN ALLA ORTER I SOM STÅN I HANS FÖRBUND. H 70, D 75. 

SAMMANFATTNING 

l. Liten oputsad gråstenskyrka med smalare, rakt avslutat kor 
(=nuv. kor och sakristia). Sandsten i murhörnen. På N sidan om 
koret en sakristia. I ö ett kopplat dubbelfönster (fig. 393- 395). 
Fönster och ingångar spetsbågiga, tegelomfattade (fig. 396- 398); [::l
dörromfattningarnas tegel målat. Plant trätak(?). 1200-talets sista 
fjärdedel, dörromfattningarnas målning möjligen något senare. San
nolikt uppförd som gårdskyrka till en senare under Finsta hörande 
gård, Skaetharg. - Inventarier: triumkrucifix (fig. 415), säkerligen 
anskaffat vid kyrkans uppförande. 

Il. Kyrkan brinner, varvid taklaget förstöres. Den täckes där ~~======r-n 
efter med ett tunnvalv av trä, kanske av trepassformad genom
skärning. 1300-talets förra del. - Inventarier: processionskrucifix 
(fig. 416); apastiabild (fig. 417), slutet av 1300-talet; klocka, san
nolikt av mäster Heydenrik i Stockholm, 1300-talet (fig. 437, 438). 

III. Det nuvarande långhuset tillbygges. Samtidigt erhåller den 
ursprungliga kyrkan tegelvalv. Omkring 1430-60. - Inventarier: 
Birgittabild (fig. 418, 419), 1400-talets första t redjedel. 

IV. Den tillbyggda V delen av kyrkan, som säkerligen från 
början var avsedd att välvas, erhåller dock sina valv först mot Fig. 439. Kyrkans planutveck
slutet av medeltiden. Ett vapenhus tillbygges före 1527 framför S ling, 1 : 10000. 

ingången; under detsamma ett gravvalv. - Inventarier: altarskåp Grundrissent Growth of the 
wicklung der church.

med Marie klagan (fig. 407- 414), omkr. 1480 av Stenrat(?). Kalk Kirche. 

och paten 1584 (fig. 425). Anvapenserie för Nils Grip, t 1592 (fig. 

434, 435). 


V. Stor reparation 1748, varvid den ursprungliga triumfbågen igensättes och det gamla koret inrättas 
till sakristia. - Inventarier: altarprydnad (fig. 405), 1761- 62 sammansatt av disparata delar (omgjord 

l Klockan omtalas av MATs ÅMARK i: Klackgjutare i det medeltida Stockholm (SvD 16/8 1953)• 
där den anges som ett arbete av den kände klackgjutaren mäster HEYDENRIK (om honom se ÅMARK• 
a. a.- Se även L. M. HoLMBÄCK, Härnösands stifts medeltida kyrkklockor, Forum Theologicum 1949, 
s. 121 f och där angiven litteratur). Märket på kläppen är dock ej det på Heydenriks andra arbeten 
förekommande gjutaremärket. Dr Åmark förklarar detta i ett brev till förf. 6/6 1956 med att kläppen 
ej behöver vara samtidig med klackgjutningen - ej sällan förses gamla klockor med ny kläpp. 

2 JoHAN JACOB MÅRTENssoN, klackgjutaremästare i Stockholm 1759, t 1792 (HoLMBÄCK s. [94]). 

m 
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och tillökad 1831); predikstol (fig. 421, 422), omgjord 1748-53 av en gammal predikstol från 1600
talet. 

VI. Gamla sakristian rives. 1880-talet. 
VII. Restaurering 1923 under ledning av ark. M. Wernstedt: värmeledning, justering av fönster, 

dörrar och golv, äldre målning på inredning framtages. 
VIII. 1950 återställes den ursprungliga fönsteranordningen på Ö gaveln i samband med vissa inre 

reparationer. 

ZUSAMMENFASSUNG 

I. Kleine ungeputzte Feldsteinkirche mit schmalerem, platt abgeschlossenem Chor (entspr. dem 
h e utigen Ch or, bezw. der Sakristei). Sandstein in den Mauerecken. Auf der Seite des Chores eine Sakristei. 
In der 0-Mauer ein gekoppeltes Doppelfenster (Abb. 393-395). Die Penster und Pforten spitz
bogig von Backstein eingefasst (Abb. 396-398), wo in den Pforten die Steinfelder in abwechselnden 
Farben gestrichen sind. Flache Holzdecke(?). Letztes Viertel des 13. Jh., obwohl die Bemalung der 
Tiireinfassungen möglicherweise erwas später ist. Wahrscheinlich als Kirche fiir einen Hof Skaetharg 
errichtet. - Ausstattung: Triumphkreuz (Abb. 415), sicherlieb beim Bau der Kirche angeschafft. 

II. Die Kirche brennt, wobei der Dachstuhl zerstört wird. Die Flachdecke wird danach mit einem 
hölzernen Tonnengewölbe ersetzt, das vielleicht von dreipassförmigem Querschnitt war und aus dem 
Anfang des 14. Jh. stammt. - Ausstattung: Prozessionskrucifix (Abb. 416), Apostel (Abb. 417) Ende 
14. Jh., Gloeke wahrscheinlich von Meister Heydenrik in Stockholm, 14. Jh. (Abb. 437, 438). 

III. Das Langhans im W wird angebaut, womit gleichzeitig die urspriingliche Kirche um 1430/60 
Backsteingewölbe erhält. - Ausstattung: Hl. Birgitta (Abb. 418, 419) aus dem ersten Drittel des 15. Jh. 

IV. Der im vV angehaute Teil der Kirche, der sicherlieb von Anfang an zur Einwölbung bestimmt 
war, erhält seine Gewölbe erst gegen Ende des Mittelalters. Ein Waffenhaus (Vorhalle), unter der sicli 
ein Grabgewölbe befindet, wird vor 1527 dem S Eingang vorgebaut. - Ausstattung: Altarschrein 
mit Marienklage (Abb. 407-414) um 1480 von Stenrat(?), Kelch und Patene von 1584 (Abb. 425), 
Ahnenwappenreihe fiir Nils Grip, t 1592 (Abb. 434, 435). 

V. Grosse Reparatur 1748, wobei der urspriingliche Triumphbogen zugemauert und der alte Chor 
zur Sakristei eingerichtet wird. Ausstattung: Altaraufbau (Abb. 405), 1761-62 aus verstrenten Teilen 
zusammengesetzt (verändert und erweitert 1831), Kanzel (Abb. 421- 422), aus den Teilen einer Kanzel 
des 17. Jh. 1748-53 gearbeitet. 

VI. Die alte Sakristei wird in den 1880er Jahren abgebrochen. 
VII. Restaurierung 1923 unter Leitung von Architekt M. Wernstedt (Heizung, Reparatur von 

Fenstern, Tiiren und Fussboden, Freilegung und Ergänzung der alten Bemalung der Ausstattung) . 
VIII. Die urspriingliche Fensteranordnung am O Giebel wird im Zusammenhang mit gewissen 

inneren Reparaturen 1950 wiederhergestellt. 

SUMMARY 

I. Small, unplastered grey stone church with narrower, square-ended chancel (= present chancel 
and vestry). Sandstone in corners of walls. On the N. side of the chancel, a vestry. To E ., a linked double 
window (fig. 393-395). Windows and entrances with pointed arehes having brick surrounds (fig. 
396-398); brickwork of door surrounds painted. Flat wooden ceiling(?). Last quarter of 13th cent. 
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Paintwork on door surrounds possibly somewhat later.-Probably built as a manorial church for the 
rnanor Skaetharg.- Inventory: rood (fig. 415), doubtless acquired when the church was built. 

II. Church caught fire, when roof framework was destroyed. The church was subsequently provided 
with wooden trefoil(?) vaulting. Earlier part of 14th cent.-Inventory: processional crucifix (fig. 416), 
figure of apostle (fig. 417), late 14th cent. Bell, probably by master Heydenrik of Stockholm, 14th 
cent. (fig. 437, 438). 

III. Augmentation with present nave. At the same time, brick vaulting was installed in the original 
church. About 1430- 60.-Inventory: figure of Birgitta (fig. 418, 419), first third of 15th cent. 

IV. The W. part of the church, which from the start was certainly intended to be vaulted, did not 
however acquire vaulting until towards the end of the Middle Ages. A porch was added, prior to 1527, 
to the S. entrance, and beneath it, a burial crypt.-Inventory: triptych with Lamentation of Mary 
(fig. 407-414), about 1480 by Stenrat? Chalice and paten 1584 (fig. 425). Series of ancestral coats
of-arms for Nils Grip, d. 1592 (fig. 434, 435). 

V. Very considerable repairs 1748, when the original rood arch was blocked-up and the old chancel 
converted into a vestry.-Inventory: altar decorations (fig. 405), 1761-62 composed of disparate 
parts (reconstructed and augmented in 1831), pulpit (fig. 421, 422) reconstructed 1748-53 from a 
former one dating from 17th cent. 

VI. The old vestry pulled down in the 1880's. 
VII. Restorations 1923 under direction of architect M. Wernstedt: central heating, adjustments 

to windows, doors and flooring, uneovering of older interior paintwork. 
VIII. In 1950, restoration of the original arrangement of windows in E. wall in connection with 

certain interior repairs. 
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utgivet av Sigurd Curman och Johnny Roosval 
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