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(75) 	Band II, h. 5. Frösåkers härad, södra delen jämte 


Register till band II. Pris 32 kr. 
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(11) Band IV, h. 2. Seminghundra härad. Med register till Bd IV. Pris 17 kr. 
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(80) Band V, h. 4. Sjuhundra härad, nordöstra delen. Pris 18: 50. 
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(45) 	Band Il, h. 2. Riddarholmskyrkan. 2. Fast inredning, inventarier och gravminnen. 
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(55) Band V, h. 2. Gustav Vasa kyrka. Pris 5:50. 
(60) Band V, h. 3. 	Matteus kyrka. Pris 4 kr. 
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FÖRORD 


Då beskrivningen av kyrkorna i Sollentuna härad nu slutligen kan framläggas 
i tryck, hava två av häradets tidigare socknar blivit inkorporerade med Stockholms 
stad, nämligen Bromma (1916) och Spånga (1949). Dessas kyrkabeskrivningar publi
ceras därför i band VIII av STOCKHOLMS KYRKOR. Bromma utkom redan 1940, 
Spånga beräknas föreligga i tryck l 958. 

Häradets återstående kyrkabeskrivningar uppdelas av praktiska skäl på två omedel
bart efter varandra utkommande häften, det förra omfattande Järfälla, Sollentuna och 
Turebergs kyrkor, det senare Eds kyrkabeskrivning jämte de omfattande orts-, person
och sakregistren till UPPLAND, bd VI, som omfattar Färentuna och Sollentuna hära
ders kyrkor. 

Beskrivningen av Järfälla kyrka påbörjades redan 1913 av dåvarande fil. stud. 
BENGT THORDEMAN. Den fick, såsom så många andra beskrivningar från SVERIGES 
KYRKORS första hårda begynnelseperiod, av ekonomiska skäl läggas åt sidan för att 
senare bearbetas först av dåvarande fil. lic. INGEGERD HENsCHEN (1921-22), senare 
av arkitekt SvEN BRANDEL. Efter dennes död 1931 inträdde en paus. Även Sollentuna 
kyrkas beskrivning bearbetades l 921-22 av Ingeborg Henschen, som emellertid på 
grund av sin flyttning till Lund icke kunde fullfölja arbetet. 

Först l 950 återupptogs arbetet med Järfälla och Sollentuna kyrkabeskrivningar av 
professor ARMIN TuuLsE, som därvid utfört en fullständig nybearbetning därav, liksom 
av den under mellantiden nyuppförda S. Eriks kyrka i Tureberg. I fältarbetet ha deltagit 
fil. lic. RAGNHILD BosTRÖM och fil. kand. GuNNAR LINDQVIsT. 

Vid bearbetningen av materialet har värdefullt bistånd lämnats av ett flertal specialis
ter inom de olika områden, som beröras i en kyrkobeskrivning. Sålunda ha docenten 
MoNICA RYDBECK, fil. drARON ANDERssoN och fil. lic. RuNE NoRBERG rådfrågats om 
medeltida träskulptur m. m. Fil. dr AGNES GEIJER har genomgått och kompletterat 
beskrivningarna av textilier. Råd och upplysningar ha beredvilligt lämnats av bl. a. 
följande forskare: professor BENGT HILDEBRAND (personhistoria), docenten ADOLF 
ScHucK (t, historia), statsheraldikern GuNNAR ScHEFFER (heraldik), fil. kand. pastor 
L. M. HoLMBÄCK (kyrkklockor och orglar), professor SvEN B. F. JANssoN (runstenar) 
samt civilingenjören ALE. LöFGREN (tennföremål). 

Utgivarna framföra till dem alla ett varmt tack för deras oskattbara och för vårt 
arbete så betydelsefulla bistånd. 

Till prästerskap, kantorer, kyrkavärdar och kyrkabetjäning inom de här berörda för
samlingarna framföres ett vördsamt tack för visat intresse och lämnad hjälp under 
arbetet. Särskilt ha vi anledning vända oss till kyrkoherdarna G. RoNQUIST (Järfälla) 
och A. UDDLING (Sollentuna) för beredvilligt lämnade uppgifter och annan värdefull 
hjälp. 

I fråga om S. Eriks nya kyrka i Tureberg hava disponenten AxEL E. LARssoN i 
Tureberg och arkitekten EvERT MILLEs varit rikt givande och ofta anlitade källor till 
kunskap om den under deras inseende uppförda kyrkan och dess inventarier. Vi tacka 
dem uppriktigt. 

Även Eds kyrkas beskrivning föreligger nu uppsatt och tryckfärdig och skall, så 
snart bandregistren äro tryckfärdiga, omedelbart utsändas såsom sluthäfte i band VI 
av Uppland. 

Stockholm och Visby i mars l 958. 

SIGURD CuRMAN JoHNNY RoosvAL 



FÖRKORTNINGAR ANVÄNDA I DETTA HÄFTE 

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

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

AHLENIUs-KEMPE = Sverige. Geografisk-topografisk-statistisk beskrivning ... , IV. Utg. av K. Ahlenius 
och Arvid Kempe, Sthlm 1909. 

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

AscHANEUS, Vapenbok = Martin Aschaneus, Vapenbok, ms frän omkr. 1630 i RA med signum Genealo
gica 63. 

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

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

1933. 
Dep. = deponerad, deposition. 
DoMKAP. = Uppsala domkapitel och dess arkiv. 
DYBECK = R. Dybeck, Svenska runurkunder 1-2, Sthlm 1855-57. 
ED hand!. = Ecklesiastikdepartementets handlingar i RA. 
GARDELL = Sölve Gardell, Gravmonument frän Sveriges medeltid I-II, Sthlm 1945. 
HERDAM. = Upsala ärkestifts herdaminne 1- 3. Upsala 1842- 45; 4, 1893. 
HILDEBRAND, ö. Upp!. = H. Hildebrand, Berättelse om en resa i östra Uppland. Ms inlämnat till 

VHAA 1868. 
IHRFORS = E. Ihrfors, Uplandia sacra, 7 bd 1894- 99. Ms i VHAA. 
INv. = inventarieförteckning. 
lNv. 1829 = en på grund av en kg!. 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 = K. Biblioteket, Sthlm. 
KLINGSPOR = C. A. Klingspor, Anteckningar under resor i Uppland. UFT bd I- II, Sthlm 1871-1889. 
O. KÄLLSTRÖM = Olle Källström, Medeltida kyrksilver frän Sverige och Finland förlorat genom Gustav 

Vasas konfiskationer. Ak. avh. Sthlm 1939. 
LST = K. Lantmäteristyrelsens arkiv, Sthlm. 
LuNDBERG I = Erik Lundberg, Byggnadskonsten i Sverige under medeltiden 1000-1400. Sthlm 1940. 
LUNDBERG II = Erik Lundberg, Byggnadskonsten i Sverige. Sengotik och renässans 1400-1650. 

Sthlm 1948. 
LöFGREN = A. Löfgren, Det svenska kanugjutarehantverkets historia. Del I, bd 1-3, Sthlm 1925-50. 



Ms = manuskript. 

PERINGSK!ÖLD = se PER. MoN. 

P ER. MoN. I-X = J. Peringskiöld, Mmmmenta Sueco-gothorum antiqua et recentia I- X. Ms i KB. 

PRoT. = protokoll. 

RA = Riksarkivet, Sthlm. 

H. RAB EN = Hans Raben, Träskulptur och snickarkonst Uppsverige under renässans och barock, 

Sthlm 1934. 
RÄK. = räkenskaper. 
SD = Svenskt diplomatarium 1- 6 (t. o. m . är 1355) och (ny ser.) 1- 4 (åren 1401- 20). Sthlm 1829 

- 1946. 
SHM = Statens Historiska Museum, Sthlm. 
SNABBINV. = en preliminär inventering av de svenska kyrkornas föremålsbeständ av konst- och kul

turhistoriskt värde, utförd under åren 1917- 1932. I Uppland genomfördes en viss snabb
inventering i samband med förarbetena till UPPS. UTST. 1918. På grund av omständigheterna 
blev denna inventering ofullständigare än de senare genomförda snabbinventeringarna i övriga 
landskap. Samtliga snabbinventeringslistor förvaras i A TA. E tt ex. har tillställts varje invente
rad kyrka samt vederbörande domkapitel. 

ST. PRoT. = sockenstämmoprotokoll. 

STT. = stockholms-Tidningen. 

Sv D = Svenska Dagbladet. 

SvK = Sveriges Kyrkor, konsthistoriskt inventarium, utg. av S. Curman och J. Roosval, 1912- . 

Sv. R u NINsKRIFTER = Sveriges runinskrifter utg. av VHAA. 

TuuLSE, Hossmo = Armin Tuulse, Hossmo. En fö rsvarskyrka med östtorn, Sthlm 1955. 

U B = Uppsala Universitetsbibliotek, Uppsala. 

UFT = Upplands Fornminnesförenings Tidskrift. 1871- . 

ULA = Landsarkivet i Uppsala. 

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

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

UPPS. UTST. KAT. = Katalogen till Upps. utst. 

VHAA = K. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien, Sthlm. 

Vrs. = visitation. 

ÖIÄ = Överintendents Ämbetet (efter 1918 BST), Sthlm. 

ÖIÄ skr. = Skrivelser frän ÖIÄ till K. Maj:t (inrikescivildep.) RA. 


I FÖRENING MED MÅTTUPPGIFTER 

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

Väderstrecken förkortas: N SÖV. 

Silverstämplar tydda en!. UPMARK. 

Tennstämplar tydda en!. LöFGREN. 
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Fig. 499. Järfälla kyrka och Ö stigluckan frän SÖ. Foto 1949. 


Die E:irche Järfälla und das O Kirchhofsportal von SO. Järfälla church and E . lychgate from S.E. 


JÄRFÄLLA I(YRI(A 

UPPLAND, STOCKHOLMS LÄN, SOLLENTUNA HÄRAD 

STOCKHOLMS STIFT, ROSLAGS VÄSTRA KONTRAKT 


Beskrivningen utarbetad av AnMrN TuuLsE och avslutad i maj 1957. 

THYCKTA KÄLLOR: AFRITNINGAR, PJ. 127 (kyrkan är 1682 jämte vapen). - KLINGSPOH 3, 
s. 46 f. - THAM, s. 140. - JoHN E. LrF, Järfälla kyrka. Anteckningar ur gamla handlingar i: Järfälla
bygden 1940. - A. TuuLsE, Järfälla kyrka. Upplands kyrkor 35, Uppsala 1950.- DN 9/12 1927 (kyr
kans restaurering). 

HANDSKR. KÄLLOR ocH AVB.-SAML.: ATA: lHRFORS II, s. 228 f. (med 5 akvareller); INv. 1829; 
SNABBINV. 1917 (av B. THonDEMAN); handlingar rörande kyrkans senaste restaureringar, konservering 
av inventarier m. m. - KB: TrLAS II, s. 206 f. (gravmonument, inventarier). - BST: Ändringsritningar 
av B. ALMQUisT 1911- 15 (dessa omändringar beslutade, men ej utförda); M. OLssoN, restaurerings
förslag 1926 (plan); S. BRANDEL, restaureringsförslag 1927; förslag till N stigluckan 1929 av S. BRANDEL; 
förslag till ändring av orgelläktaren 1947 av D. DAHL; förslag till tillbyggnad vid sakristian av D. DAHL 
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F ig. 500. Kyrkogärdsplan, 1 : 2000. Uppm. J. Söderberg 1956. 

Grundriss des Kirchhofs. Pla n of churchyard. 

1951: förslag till kyrkogårdens utvidgning av S. MARKELIUs 1925 och av K. M. \VESTERBERG 1952. 
UB: NoRDIN fol. 39: 1, Upbörd 1531;1 >>Swenska minnesvårdar sam!. af Stjernman, 1713•> (S. 23). 

K YRKANS ARKIVALIER (i ULA): RÄK. från 1647- 95, 1700, 1709- 1725, 1751- 58, 1758- 1858, 
ST.PROT. från 1702 f., INV. från 1604, 1645, 1673, 1709, 1735, 1777, 1812, 1829, 1844, 1887. - I Sveriges 
Kyrkors arkiv förvaras ett koncept av B. THORDEMAN 1913 till beskrivning av Järfälla kyrka och en be
arbetning av konceptet av I. HENsCHEN 1922. Detta material har vid manuskriptets utarbetande delvis 
använts. 

Kyrkan ligger i en bygd med rika fornlämningar. Första gängen omtalas Gerfel/i såsom visiterat av 
ärkebiskop Nils Allesson 1303 (SD nr 2218). 1314 nämnes Gerfe/le som hörande till Sollendahundaeri 
(SD nr 1946); 1319 visiterades kyrkan av ärkebiskop Olof (SD nr 2218). Järfälla blev antagligen efter 
reformationen annex till Spånga, men bildar sedan år 1939 själyständigt pastorat. 

Följande i texten omnämnda gärdar och byar ligga i Järfälla socken: Barkarby, Görväln, Jakobsberg, 

Råcksla, Skälby, Säby, Sälna, Ulfsälra, Viksjö, Väddesla och Äggelunda. 

Frän Järfälla lämnades: •>Medlungx klocka ovegin l Silff VIII !ode marc l Tionde 1 !est togh Jens 
Matsson l affratt III pund och XIII öre penningar tog ock Jens Matsson l Penningar XXVIII marc l 
IV kopparstakar 1 tenkanna 11 hyende.•> 

1 
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Fig. 501. V stigluckan från NV. Foto före 1899. 

Das W Kirchhofsportal von NW. W. Jychgate from N.V.'. 

KYRKOGÅRD OCH KLOCKSTAPEL 
Kyrkogården (fig. 500) har fått sin nuvarande utsträckning genom flera utvidg- KYnKoa.i..nn 

ningar. Före utvidgningarna omfattade kyrkogården huvudsakligen den del därav 
(A- B-C- D), som ligger S om kyrkan. 1928 vidgades kyrkogården åt V och N, den 
nyaste delen i S tillkom efter 1953 enl. förslag av ark. K. M. W ester berg. - Inhägnaden 
består av gråstensmur, utom vissa partier i V, där en häck ersätter muren. Bogårdsmuren 
härrör från olika perioder i samband med utvidgningarna. Kyrkogårdens äldsta del S 
om kyrkan (A- B- C-D) har sin inhägnad nästan helt bevarad, utom i N. Dess gräns
linje före utvidgningen 1928 markeras av en rad gamla träd. Muren kring denna del är 
lagd som kallmur av gråsten och torde åtminstone i Ö återgå till en medeltida inhägnad. 



SOLLENTUNA HÄRAD518 

Fig. 502. Adlerbergska gravmonumentet från SV, uppfört 1762, 
troligen ett verk av Jean Erik Rehn. Foto 1949. 

Das Adlerbergsche Grabdenk Sepulchral monument 1762 of 
rnal, 1762 aufgefiihrt, vermutlieb Adlerberg familyfrom S.W. The 

ein Werk von J. E. Rehn. monument probably designed by 
J. E. Rehn. 

Hela denna mur omlades dock 1899 (sT.PROT.). - 1663 (sT.PROT.) förbättrade en mur
mästare bogårdsmuren, under 1700-talet genomfördes flera reparationer, mest genom 
gångled. 1703 (sT.PROT.) beslöts, att varje helgård måste leverera 100 spån och lika 
mycket spik, och de mindre hemmanen i proportion därtill. Bogårdsmuren var således 
enligt gängse sed täckt av ett spåntak. I slutet av 1700- och början av 1800-talet hyste 
man stort intresse för kyrkogårdens prydliga utseende, och stämmaprotokollen tala ofta 
om plantering och bortkörande av sten. År 1799 planterade man den med allehanda 
>>vilda träd>>. I samband med dessa arbeten torde även muren ha blivit ombyggd o~h 
den gamla takhuven avlägsnad, vilket bl. a. föreskrevs i ett kungligt brev 1764 (jfr 
s. 695, not 1). - Utvidgningen 1928 begränsas av en gråstenskallmur; S delens mur är 
lagd i murbruk. 

sTIGLucKoR 	 En stiglucka i Ö (fig. 499, vid E å fig. 500) är byggd av tegel och gråsten samt 
spritputsad; restaurerades 1927. Brant sadeltak klätt av skiffer, på röstet ett kors 
av kontursågade bräder. Rundbågig ingång, grindar av smidesjärn. Uppfördes 1899 
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Fig. 503. Klockstapeln från 	Sö. Uppförd 1783, inklädd 1818. Foto A. 
Tuulse 1949. 

Glockenturm von SO. 1783 au fgeflihrt, Bell tower f1·om S.E, skeleton structure 
1818 mit Brettern verschalt. erected in 1783, ene! osed with limber

work in 1818. 

på platsen för en äldre stiglucka. Ä ven i den gamla V muren har mitt för kyrkans V 
port funnits en stiglucka (fig. 501), byggd av putsad gråsten och med spånbeklätt tak. 
På röstena kontursågade kors. Den omnämnes flera gånger under 1600-talet i samband 
med reparation. Revs 1899. År l 929 uppfördes en stiglucka på N sidan (vid F å fig. 500) 
enligt ritningar av ark. S. Brandel. Den har i det närmaste samma utseende som Ö 

stigluckan och är uppförd av samma material. Rundbågig ingång med vitstrukna om
fattningar och med sittnischer på båda sidor. På N gavelröstet årtalet l 929 i siffror av 
järn. - Kyrkogårdens utvidgning åt S har sin huvudentre i ö (vid D), försedd med 
granitstolpar och grindar av smidesjärn. 

OmedelbartSom kyrkans kor ligger (vid G) det Adlerbergska gravmonumentet ADLERBERG

i form av en pyramid, a v finhuggen sandsten (fig. 502, 505). Tillträdet till gravvalvet s~~.;:,~;;To · 
genom en trappnedgång i korets golv, täckt med en stenhäll. Gravmonumentet, grund
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lagt 1757 (sT.PROT.), uppfördes 1762 för kammarherren Olof 

Adlerberg1 på Säby av dennes änka. Gravvalvet under pyra

miden hyser stoftet av flera släktens medlemmar. På pyra

midens sidor infällda fält med numera delvis förvittrade in

skriptioner. När TILAS 1762 besökte Järfälla hade man ännu icke 

hunnit med pyramiden mp til spitsem. Enligt honom (s. 208) 
fanns på S sidan följande inskription: FÖR SIN SAL~ MAI<E wÄL

BORNE KAMMARH~ OCH RIDDAR~ l HERR OLOF ADLERBERG l SAMT 

SIG OCH SINA BARN l HAFWER ANNA SOPHIA GYLLENBORG l LÅTIT 

RESA DENNA GRIFTWÅRD AO 1762. På Ö sidan lästes: HÄR HVILAR 

O. ADLERBERG SEDAN HAN FÖLGT l H. S. KONG CARL XII. I FÄLT, 

CORNET WID DES LIFREGTE l SEDAN RYTTMÄSTARE, SIST H. S. KONu 

FRIDERIK I KAM- l MARH~ SLAGEN TIL RIDDARE AF KONG ADOLF 

FHED~ l FÖDD 16 99. DÖD 17 57 . MED DES FRU GREFVINNA A. S. 

GYLLENBORG l FÖDD 1711. DÖD 17 6 6. År 1940 undersöktes graV

valvet med anledning av en planerad gravsättning, som dock 

ej blev av. Gravvalvets väggar visade sig vara vitputsade och 
Fig. 504. P lan och sek dekorerade med i putsen modellerade dödskallar med läderlapps

tion av klockstapeln, 
l : 300. Uppm. av E. vingar. 


Wallin o. s. Ullen 1921. 
 Vem som har ritat gravmonumentet, vet man ej. Emellertid 
Grundriss und Schnitt des 

Glockentnrmes. finns mycket, som talar för, att det är ett verk av Jean Eric 

Plan and section of hell Rehn (s. 434, not 1), som under här ifrågavarande tidsperiod var 
tower. 

en mycket anlitad gravvårdsskapare. Förebilden till det Actler

bergska gravmonumentet var helt visst den ryktbara Cestius

pyramiden i Rom, 2 ett monument, som Rehn även avritat under sin Romvistelse 

1755-56.3 

BEHNDESKA På gamla kyrkogårdens S del uppfördes 1898 ett gravkor för släkten Berndes på Jakobs
GHAVKOHET 

berg (s. 561, not 1), en antikiserande rektangulär byggnad, täckt av sadeltak med låga 

gavlar i S och N (synligt å fig . 535). Granitsockel, väggar av vitrappat tegel med i putsen 

1 OLoF ADLERBERG till Säby och Jakobsberg i Järfälla sn, f. 1699, t 1757. Volontär vid livreg:t till 
häst 1718, korporal s. å., adj utant 1719, ryttmästares avsked 1728, kammarherres fullmakt 1744. - G. 
l :o 1731 m. ELISABET CATHARINA LINDBLOM i hennes 2:a gifte, f. 1702, 'f 1732; 2:o 1733 m. grevinnan 
ANNA SoFIA GYLLENBORG, f. 1711, t 1766 på Säby, dotter av överstelöjtnanten greve Anders Gyllen
borg och friherrinnan Virginia Christina Kruuse af Verchou. - En av Adlerbergs döttrar, VIRGINIA 
SoFIA, f. 1735, t 1790, g. l :o 1753 m. PER ScHYLLBERG, adlad och adopt. CARLsKÖLD till Görväln i 
Järfälla sn, f. 1718, t 1765, k anslist, sekreterare i RA 1751, utgav 1764 en vapenbok för Sveriges ridder
skap och adel. - En annan dotter ANNA CAROLINA, f. 1736, t 1767, blev 1755 g. m. den berömda läkaren 
arkiatern ABRAHAM BÄCK, f. 1713, t 1795. 

2 Cestiuspyramiden, monument i pyramidform över pretorn Gaius Cestius Epulo, (t 12 f. I<r.), rest 
över dennes gravkammare, sedermera inbyggt i Aurelianus' mur vid nuv. Porta S. Paolo i Rom. 

3 M. OLssoN, Jean Erik Rehn, i : Fem stora Gustavianer, Sthlm 1944, s. 68. 
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Fig. 505. Kyrkan och Adlerbergska gravmonumentet från Sö. Foto 1949. 

Die I<irche und das Adlerbergsche Grabmonument Chmch and sepulchra l monument of Adlerberg family 
von SO. from S.E. 

ristad kvaderimitation. Svart plåttak, på N röstet ett kors. Ingång i N med dörrar av 
järnplåt. Ovanför ingången en sandstensplatta med inskrift: JAG WET ATT MIN 1 FÖR

LossAR E LEFWER. 

Av äldre gravvårdar på kyrkogl'1rden kunna följande nämnas: l. Gravhäll av gråGRAvvARDAR 

kalksten, S Om långhuset. Inskrift: HÄRUNDER LIGER ANDEHS l OLOF SON OCH HANS P ÅG Å~:::o
K. l HUSTRO KIEHSTIN IANS l DÅTTEH OCH HWILAH TILL l DES H E RHEN WAKER DEM l UP 

IGEN AO 1717. Mått 140 x 205. - 2. Gravstensfragment över säteribefallningsman 

Erik Berg, f. 1726, t 1765, fanns förr på kyrkogården, förvaras numera i material-
boden. - 3. Stele av rödaktig kalksten, Ö om kyrkan. Överst en grevlig krona av gjuten 
brons. Därunder en inhuggen inskrift: UNDER l DENNA STENEN WILAR l RIKSHÅDINNAN l 
OCH l RIKS GREWINNAN l FRU l CATRIN EBBA HORN 1 1FÖDD D. 22 MAil 1720 l DÖD D. 12 

SE PT. 1781. 

CATHARINA EBBA HoRN af Åminne, f. 1720, i' 1781. G. 1762 m. friherre ULRIK BARCK till Jakobs
berg, f. 1718, t 1772. Hon hade förut varit förklarad mätress åt konung Fredrik I och till följd därav 1746 
blivit upphöjd till romersk riksgrevinna. Se vidare SvK, Up. V, s. 299. 

1 
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KLocKsTAPEL 

PLAN OCH 

MAT E RIAL 

FÖNSTEH 

! N G.:\ NGAR 

Klockstapeln (fig. 503- 504) ligger i NV hörnet av kyrkogården. Helt spånbeklädd 
och svarttjärad. Den uppfördes 1783 som öppen klockbock. 1798 (sT.PROT.) beslöts 
brädfodra stapelns fot, 1818 - vilket årtal ännu läses på flöjeln - bekläddes den helt 
med spån. En äldre stapel omnämnes tidigast 1604 (rNv.) och betecknas 1724 (sT.PROT.) 
som bristfällig. Om dess utseende och läge finns inga uppgifter. 

KYRKOBYGGNADEN 

Den ovanligt långsträckta och smala kyrkobyggnaden (fig. 507- 508) består av ett i 
långhusets Ö och korets V del kvarstående romanskt kärnparti, som i senmedeltid 
förlängts åt två håll; därtill kommer sakristia i N och vapenhus i S. Murarna äro 
uppförda av obearbetad gråsten; endast valven, sakristians och vapenhusets rösten, 
övre delen av långhusets V röste samt portal- och fönsteromfattningar äro murade av 
tegel. V röstet har utåt en rund blindering och en liten ljusglugg. En liknande blindering 
finns även på sakristians gavelröste. På vapenhusets gavel en oval nisch. Kyrkan är 
utvändigt spritputsad (senast l 927), i röstenas blinderingar samt kring fönster och 
dörrar förekommer slätputsning. Tidigast omnämnes rappningen 1754 (sT.PROT.). 
Någon sockel finnes ej, men nedtill är putsen bestruken med stenkolstjära till ca 80- 130 
cm höjd. 

Fönstren äro alla utom Ö korfönstret i senare tid utvidgade. Deras utseende på 
1680-talet framgår av AFRITNINGAR (fig. 506). Under 1700-talets lopp beslutas ej mindre 
än fyra gånger att låta hugga upp fönstren. 1779 (sT.PROT.) beslöts, att fönstret i lång
husets V kortsida skulle vidgas; upphuggning av övriga fönsteröppningar uppsköts, 
emedan valven först måste lagas. I samband med en allmän genomgripande reparation 
1825 under ledning av byggmästare Söderström från Uppsala vidgades långhusets och 
korets åt Svettande fönsteröppningar; samtidigt upptogos de fyra fönstren i långhusets 
N mur. Samma år lät man mura igen fönstret i Ö väggen >>till så stor del som det be
täcktes af altartaflam (sT.PROT.). Ö-fönstret har nämligen från början varit större än 
de övriga och kallas 1754 (RÄK.) för >>stora kyrkofönstret». 1\"uvarande fönsterbågar av 
svartmålat trä. I samtliga fönster små blyglasrutor. Nya innanfönster insattes l 927, 
utom i V, där fönstret ovanför V portalen är försett med järngaller med ringomtag. 
Gallret torde härröra från 1700-talet. Solbänkar av mörk kopparplåt. - Vid en restaure
ring 1927 konstaterades vid a i långhusets tredje trave (österifrån räknat) omfattningen 
till en fönsteröppning (fig. 530). Denna är svagt spetsbågig och murad av tegel, med 
spår av brunröd och gråvit målning. Närmare härom s. 537. 

Ingången från vapenhuset tilllånghuset är den romanska kärnkyrkans ursprungliga 
port (fig. 516). Dess rundbågiga sandstensomfattning i murens ytterliv befriades vid 
restaureringen l 927 från senare överkalkning. Dörröppningens inre smyg välvd. Dörren 
av furuplankor (fig. 516 a) är överdragen med huvudsakligen horisontalt löpande järn
band, delvis ornerade med små fastnitade ringar. Överst ett hjulkors, mellan banden 
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Fig. 506 . J ä rfälla kyrka ca 1682. E fter AFRlTNrN GAR. 

D ic I<irche nach ciner Zeichnung u1n 1682. Pcn a nd wash clrawing of church, ca. 1682 . 

smidda ornament i form av djur, liljor och rosformiga nithuvuden. Dörring med rektangu
lär platta. Det gamla låsbeslaget är borttaget, även i övrigt äro järnbeslagen skadade 
kring låset, tydligen vid ett inbrott (jfr s. 562). Dörrbeslag av liknande typ åt erfinnas på 
en dörr i Sollentuna kyrka från 1200-talets sista fjärdedel (s. 598), vilken torde ge date
ringen även för Järfälladörren. H 261, B 103. - Inåt kyrkan är S ingången försedd med 
vindfångsdörrar med solfjäderformat överstycke av trä i empirestil. Dörrarna ombygg
des 1927. 

V-portalen är tryckt rundbågig, tvåsprångig, skodd med tegel på sockel av granit 
(tillkommen 1927). Den inre nischen är stickbågig, murad av medeltida t egel med väl
dragna fogar. H ål för dörrbom i smygen. Port av svarttjärade furuplankor. Ett vindfång 
med balansdörrar under läktaren anordnades 1927. 

Kyrkans int eriör (fig. 517- 519) präglas framför allt av den långa och smala grund- 1Nrnn1 ö R 

planen, även om detta ej helt kommer till synes på grund av triumfbågen som kraftigt 
markerar gränsen mellan kor och långhus. Valven bidraga till att uppdela rummet i 
olika avdelningar. Medeltiden dominerar helt interiörens arkitektur. - Golvet består i 
mittgång och vapenhus av t egel (30- 31 x 15- 16 x 7- 9) lagt i fiskbensförband. I 
bänkkvarteren och i sakristian är golvet av trä. Korets golv, som ligger ett trappsteg 
högre än långhusets, har år 1808 (sT.PROT.) till största delen blivit belagt med plansten. 
Tegel till golvets reparation nämnes flera gånger under 1700-talet. 1 Alla golven under-
gick en grundlig renovering 1927. 

1 1761 (sT.PROT.) »påmintes om h alm i kyrkan til instundande Juhk Seden att täcka golvet i kyrkan 
med h alm vid julhögtiden torde avse att giva en p åminnelse om Jesubarnets krubba i stallet. Under 
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Fig. 507. Plan av kyrkan och detaljer från vinden över koret, 1 : 300. Uppm. J. Söderberg 1956. 

Grundriss der Kirche und Einzelheiten des Dachbodens iiber Plan of church and details of chancel attic. 
dem Chor. 

vALv Kyrkan är täckt med putsade kryssvalv av tegel, vilka liksom väggarna äro gråvitt 
strukna. Vitlimning av interiören omtalas tidigast 1725. Valvkuporna äro slagna på 

1700-talets senare del bröt man emellertid med denna sed, huvudsakligen på grund av eldfaran. På 
landsbygden levde emellertid traditionen att ha halm på golvet vid julen kvar nästan hela 1800-talet, 
i Baltikum ett stycke in på 1900-talet. 
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Fig. 508. Längdsektion mot S och tvärsektioner mot V och Ö, 1 : 300. Uppm. J. Söderberg 1956. 

Längsschnitt gegen S und Querschnitte gegen '>V und O. Longitudinal section towards S. and transverse sections 
towards W. and E. 

stick; ribborna i korets V del ha päronformad genomskärning, i de övriga traveerna 
rätvinkliga halv- eller helstensribbor. Dessa liksom andra byggnadstekniska detaljer 
skola närmare behandlas i samband med de olika byggnadsperiodernas analys. Upp 
till vinden kommer man genom en öppning i valvet i långhusets V del. 

Inga spår av medeltida kalkmålningar ha påträffats under kyrkans senaste restaure KALKMÅL

NINGARring 1927. Vid sistnämnda tillfälle dekorerades korets valv och väggar jämte triumf
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Fig. 509. Kyrkan frän NV. Foto 1949. 


Die Kirchc von NW. Church from N.W. 


bågen med sparsamma kalkmålningar, utförda av konstnären Yngve Lundström 
(fig. 518) . I ö travens valvkappor följande framställningar: - l. Guds lamm med kors
fana, i bakgrunden J erusalem. - 2. Kristus som den gode herden stående vid foten av 
en palm med ett lamm. - 3. Två drickande hjortar. - 4. Kristus stående vid foten av 
vinträdet. Dessutom bibelspråk. I gördelbågen mellan kortraveerna de fyra evangelist
symbolerna i runda medaljonger. I V travens valvkappor de fyra evangelisterna. I båda 
traveerna dekorativa rankor längs ribborna, enkel linjeinramning av fönstren och en 
nisch åt N; hjulkors på väggarna. Närmast golvet draperimålning i grått. - På ömse 
sidor om altaruppställningen äro målade medaljonger med t . v. sädeskärve och t . h. 
vindruvsklase. - Ovanför triumfbågen mot långhuset en basunblåsande ängel samt 
bibelspråk. 

Målningarna äro utförda med kalkfärg på torr grund i grått, svart, tegelrött och 
grönt. I korets NV hörn står inom ramat fält följande inskrift: JÄRFÄLLA KYRKA RES f 
TAURERADES ÅR 1927 l ARKITEKTEN VAR SVEN l BRANDEL. MÅLAREN l YNGVE LUND

STRÖM. 
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Fig. 510. Kyrkan från NÖ. Foto A. Tuulse 1949. 

Die Kirche von NO. Church frorr:t .N.E. 

Takstolen härrör till övervägande delen från 1700-talet, då yttertaket genomgick en YTTERTAK 

genomgripande restaurering. Hammarbanden synliga, med spår av rödfärg. Takfoten 
inklädd med vit- resp. gulmålade bräder. Taket var ända till 1905 spånat, men belades 
nämnda år med svensk skiffer i litet format. Vapenhuset hade redan 1898 fått ny täck
ning av engelsk skiffer i större format. Alla rösten äro krönta av vackert utformade 
träkors med plåtornament och vindflöjlar (fig. 511- 515). På V flöjeln ses årtalet 1723, 
på de östligaste 1724, så ock på vapenhusets. Korsens form återgår till 1600-tals
traditioner (jfr korset på V röstet enl. AFRITNINGAR, fig. 506). Vid kyrkans restaure
ring 1927 ersattes de gamla korsen av exakta kopior; originalen förvaras numera i kyr
kans materialbod. 

Kyrkans äldsta delar återfinnas såsom nämnts i korets V och långhusets Ö delar ÄLDSTA 
KYRKA N(fig. 507, per. A). Att korets Ö del icke är byggd i förband med V delen, kunde bl. a. 

före restaureringen 1927 ses på N ytterväggen, där en tydlig skarv kunde iakttagas i 
linje med yttersidan av gaveln över gördelbågen mellan korets V och Ö del. Denna gavel
mur markerar det gamla korets ö gräns. Skillnaden mellan dessa båda delar framträder 

3-706838 
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Fig. 511. Koret från NÖ. Foto 1956. 
D er Chor von NO. Cha ncel from N.E. 

även i valvkonstruktionen - ribborna i korets V del ha en annan karaktär än Ö valvets 
ribbor. Dessa båda traveer skilj es åt av en bred gördelbåge (fig. 508, 519), som markerar 
gränsen mellan det ursprungliga koret och tillbyggnaden i Ö. Att gördelbågens nuvarande 
läge ej helt korresponderar med korets gamla Ö-gavel (fig. 508), beror på olika omständig
heter . Bågen har nämligen tillkommit under olika byggnadsperioder, dels när man slog 
valvet i V delen och dels när den Ö delen tillkom. Av allt att döma har V valvet före
gåtts av ett trätak, av vilket emellertid inga synliga märken finnas kvar. En numera 
försvunnen bjälke, som har varit inmurad i väggen mellan koret och långhuset, (fig. 
528), kan knappast ha tillhört det gamla trätaket, utan torde närmast kunna tolkas 
som en ankarbjälke. 

I ö anslöt sig till koret en absid, om vars existens spår på Ö delens vind vittna. Även 
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andra spår efter denna absid ha funnits. 
Sålunda bestod före restaureringen 1927 
den Ö tillbyggnadens golv av tegel, utom 
i en del därav, som var belagd med plan
sten, vilken sträckte sig absidformigt in 
från V. Den breda mellanbågen i koret 
markerar således platsen för tribunbågen, 
vilken blev utvidgad i samband med ab
sidens borttagande. I öppningen, som upp
stod när absiden revs, byggde man sedan 
den nuvarande Ö delens valv, vilket sträc
ker sig under det gamla gavelröstet och 
förklarar det ovan omnämnda sakförhål
landet, att gavelmurens yttersida ej kor
responderar med gördelbågen mellan korets 
V och Ö del. 

Åtskilliga spår p{t korvindens V del visa, 
att korets yttertak under en viss tid har 
varit lägre än nu. Sålunda synas på V sidan 
av muren mellan korets V och Ö del skarvar 
efter ett lägre gavelröste (fig. 507, vägg B, 
o. 521). Denna gavelmur har senare blivit 

höjd och flera gånger omändrad. På gavel

muren mellan långhus och kor finnas i Ö 


spår efter ursprungliga takfallet (fig. 522). 

De sistnämnda spåren äro emellertid ej 

samtida med muren, utan senare inhuggna. 

Det finns även andra omständigheter som 

visa, att det låga kortaket icke varit tänkt 

från början. I den omnämnda muren mel
lan kor och långhus finns en genomgång, vars sidor äro murade av gråstensblock och till 

komna samtidigt med den tjocka gråstensmuren. När man sedan anlade det låga kor

taket, skar detta över muröppningen, såsom bl. a. en inhuggning i en av omfattnings

stenarna visar (fig. 522). 


Det tycks sålunda vara tämligen säkert, att överbyggnaden till koret har varit annor
lunda planerat, då man byggde grundmurarna och gavelmuren mot långhuset. Framför 
allt tillåta korets ovanligt tjocka murar en hypotes: var kyrkan icke från början tänkt 
som en östtornskyrka (fig. 523) i stil med de välkända kyrkorna i den s. k. Skånela
gruppen? (TuuLsE, HossMo, s. 68.). Som vanligt uppfördes kyrkan successivt, och för 
att få kyrkorummet så fort som möjligt i användbart skick, byggdes först korets väggar 

Fig. 512. Koret frän Sö. Foto 1956. 

Der Chor von SO. Chancel from S.E. 
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Fig. 513. Kyrkan och vapenhuset från Sö. Foto 1956. 

Hirche und Vorhane (Waffenhaus) von SO. Church and porch from S.E. 


och muren mellan kor och långhus med sin ingång till korvinden, en mycket vanlig 
byggnadsdetalj i östtornskyrkor. När sedan byggnadsarbetena fortsattes i korets övre 
del, slopades torntanken, sidamurarna i N och S byggdes ej högre och Ö gavelmuren 
slutfördes som ett röste till en lägre korbyggnad enligt den gängse äldre Upplands
traditionen (fig. 524). Denna gavel byggdes även tunnare än de äldre murarna. Jämfört 
med muren mellan kor och långhus är den ifrågavarande Ö gavelns murverk mera 
oregelbundet, vilket även kan tyda på en tidsskillnad. En stickbågig öppning med tegel
omfattning i Ö gaveln har tillkommit senare (se nedan), liksom även stickbågen i 
öppningen mellan kor- och långhusvindarna. 

Kyrkans ursprungliga långhus kan tämligen noggranntrekonstrueras med hjälp 
av spår i nuvarande långhuset. Mellan trave 2 och 3 (österifrån räknat) syns på vinden 
en tydlig skarv i N och S långmurarna. Ö om denna skarv, alltså inom långhusets bägge 
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Fig. 514. ö gavelröstena med träkors Fig. 515. Vapenhusets gavelröste med lwrs och 
från 1700-talet. Foto 1949. vindflöjel från 1724. Foto 1956. 

Die ö. Giebelspitzen 
mit Holzkreuzen des 

18. Jh. 

Top seetians of E 
gables with 18th cent 

wooden cr·osses. 

Die Giebelspitze der 
Vorhane mit Kreuz und 
Wetterfallne von 1724. 

Top seetian of porch 
gable, with cross a nd 

weather vane made in 
1724. 

östligaste traveer, finnas i murverket ca 80 cm under murkrönet ursprungliga bjälk
hål (fig. 508), i vilka på ett par ställen kvarsitta förkolnade bjälkrester. Dessa tvär
bjälkar (ca 20 x 20), som legat på ett avstånd av ca 60 cm från varandra, ha tydligen tjänat 
till att uppbära långhusets ursprungliga platta inre trätak. Bjälkarna vilade på i murens 
liv liggande remstycken (ca 15 x 15) till vilka antagligen anslöto sig innertakets bräder, 
fastspikade i bärbjälkarnas undre sidor.1 Märken efter denna konstruktion äro synliga 
både på vinden och under sköldbågarnas spetsar i kyrkan (fig. 542). 

A v de beskrivna detaljerna att döma bestod den äldsta kyrkans långhus av nuvarande 
långhusets två östliga traveer och var täckt med platt trätak (fig. 524). Till detta äldsta 
långhus hör även S ingången (fig. 516), dock ej den järnbeslagna dörren. Portalen har 
~;in motsvarighet bl. a. i Skånela (SvK, Up. IV, s. 374 f.), som av stilkritiska skäl kan 
dateras till tidigast 1160-talet (TuuLSE, HossMO s. 87). Järfällas dopfunt (fig. 545) ger 
en antydan om, att kyrkan måste ha varit åtminstone delvis färdig under 1100-talets 
slutskede. Emellertid kan byggnadsarbetet ha börjat långt tidigare, under 1100-talets 
sista tredjedel, den tid då östtornet upplevde sin korta blomstringstid i Uppland. Bakom 
denna utveckling låg dels liturgiskt-symboliska skäl, dels försvarsbehov, och dessa 

1 Jfr en liknande takkonstruktion i Dädesjö kyrka, Småland. E. WRANGEL o. O. RYDBECK, Medel
tidsmålningarna i Dädesjö kyrka och öfvergången från romansk stil till gotik, Sthlm 1918, s. 8 f. 
BENGT G. SöDERBERG, Mäster Sigmunder i Dädesjö, Malmö 1957, s. 9 f. 
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Fig. 516. K yrkans S-portal med järnbeslagen dörr. Foto 1949. 

E isenbeschlagene J(irchentlir des S 
P orta ls vom E nde des 13. Jh . 

S. en trance of church with ironbound 
door. 



JÄRFÄLLA KYRKA 533 

kunna ha varit ledande motiv även i Järfälla, när kyrkan grundlades. Byggnadsarbetena 
synas ha tagit en lång tid i anspråk, och man har ändrat den ursprungligen avsedda 
byggnadsplanen. Under 1100-talets slutskede hade östtornet i Uppland spelat ut sin 
roll. Torntanken slopades, och byggnaden uppfördes som en vanlig romansk Upplands
kyrka, dvs. ett långhus med lägre och smalare, absidförsett kor i Ö (fig. 524). Det kan 
även ha funnits andra skäl till ändringen av 
byggnadsplanen: kanske förstördes kortornets 
Ö del vid någon katastrof, eller också var man 
måhända tvungen att reducera programmet på 
grund av ekonomiska svårigheter. 

Taket på långhuset och korets V del har nu
mera samma nockhöjd (fig. 505), vilket torde 
sammanhänga med en större ombyggnad under 
medeltiden. Såsom redan ovan framhållits, har 
korets gamla Ö-gavel blivit höjd. Samtidigt med 
denna förhöjning har man påbyggt även korets 
S och N sidomurar, vilkas övre delar icke ligga 
i förband med korets gamla Ö-gaveln, men där
emot med dess påbyggnad (fig. 507). I korvin
dens S mur finns ovan det nuvarande valvet 
och sträckande sig ned under dess kant en smal, 
i murens liv igensatt glugg (fig. 507, vägg C, o. 
527). Gluggen synes utifrån på AFRITNINGAR 
(fig. 506), och kunde även iakttagas före res
taureringen 1927. Av gamla fotos att döma var 
gluggen smal och rundbågig. Den har tillkom
mit samtidigt med murförhöjningen, men innan 
korets nuvarande valv i V delen byggdes, vilket 
gluggens läge visar. I påbyggnaden på korvin
dens N mur finnas rester av bål för grova bjäl
kar, samt i Ö gavelmurens förhöjning ett bjälk
hål (fig. 521). Vad bjälkarna som sutto i detta 
hål och på N muren hade för ändamål, vet man 
ej med säkerhet. 

De ovan omtalade skarvarna på långhusets 
vind, mellan trave 2 och 3 (österifrån räknat) 
visa, att det gamla långhusets murar ha blivit 
höjda, innan kyrkan förlängdes åt V (varom 
närmare nedan). A v allt att döma ägde lång
husets höjning rum samtidigt med den ovan 

Fig. 516 a. s-portalens dörr med järnbeslag 
från 1200-talets slut, 1: 20. Uppm. S. Ullen 

1921. 

Umrisszeichnung der Door of S. entrance with 
Eisenbescbläge YOll late 13th cent. ironwork. 

der S Pforte Abb. 516. Scale drawing. 

KOR OCH 

LÅN GHUS 


HÖJAS 
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Fig. 517. Interiör av koret mot ö. Foto 1949. 


Charinneres gegen O. Interior or cllancel towards E. 
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Fig. 518. Interiör mot V. Foto 1949. 


Kircheninneres gegen vV. Interior towanls \V. 
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Fig. 519. S anfanget av korets gördelbåge. Foto 1956. 

Der Gurtbogenansatz an der S. springing of chancel arch 
S Seite des Chors. rib. 

beskrivna liknande förändringen av koret. Långhusets gamla innertak bibehölls, liksom 
även korets. Ä ven korabsiden stod kvar. Genom dessa ändringar närmade sig kyrkans 
utseende till exteriören en s. k. absidsal (fig. 525), närmast liknande Eds kyrka (s. 705, 
not l) före dess gotisering. På vinden fick man därigenom en övervåning i likhet med 
vissa kyrkor i Kalmartrakten.l Övervåningen i Järfälla var emellertid ej försvarsbetonad, 
vilket bekräftas av frånvaron av skyttegluggar. Vinden kan ha använts som förrådsrum, 
vid vissa tillfällen även möjligen som gömställe, en tämligen allmän åtgärd under 
medeltiden. 

För bestämmande av tiden för kyrkans förhöjning finnas inga säkra hållpunkter. I 
de påbyggda murpartierna förekommer icke tegel som byggnadsmaterial, vilket kan ge 
en antydan om, att förhöjningen ägt rum redan under 1200-talets första fjärdedel. I så 
fall har det låga kortaket varit i bruk under en ganska kort tid och kan närmast tolkas 
som ett provisorium. Uppförandet av övervåningen kan ha förorsakats av de ännu 
icke helt stabiliserade politiska förhållandena under 1200-talets början, då i vissa fall 
skyddsrum kunde behövas för människor och förvaringsplats för deras ägodelar. 

1 Jfr H. ÅKERLUND, Kläckeberga. Kyrkan med källare och salvåning, i: Kalmar läns fornminnnesför. 
medd. XXXIII (1945), s. 25 f; R. BosTRÖM, Källa ödekyrka. Svenska fornminnesplatser nr 37, Sthlm 
1949. 



JÄRFÄLLA KYRKA 537 

Fig. 520. Interiör mot ö. Foto 1956. 

Kircheninneres gegen O. Interior towards E. 

Såsom ojämnheter på murarna och skarvar på vinden visa, har det gamla långhuset KYRKAN Fön

blivit vidgat åt V med en trave (den nuv. tredje, österifrån räkhat). 1927 anträffades L;:~r~~~~Ac;r 
även grunden till en tvärmur mellan trave 3 och 4. I denna tillbyggda del och delvis även 
i gamla långhuset finnas ovanför valven stora ytor av slät puts på sidomurarna, vilket 
visar att kyrkorummet under en viss tid har haft antingen öppen takstol eller plant 
innertak i höjd med de nuvarande murarna. Man har tydligen i samband med långhusets 
förlängning ersatt det gamla taket med ett modernare (fig. 526). - Att långhuset under 
denna period genomgick en viss gotisering, visar bl. a. en fönsteromfattning av tegel i den 
tillbyggda delens S mur (vid a, fig. 507). Omfattningen framtogs och markerades vid 
rt>staureringen 1927 (fig. 530). Teglen äro målade i brunrött och gråvitt samt ha vit
målade fogar. Fönstrets läge visar, att man vid dess uppförande icke räknade med nu
varande traveindelning och att kyrkorummet varit högre än det gamla långhuset. När 
vapenhuset i S anlades (s. 544) kom fönstret ur funktion och igensattes. 

Sannolikt i samband med långhusets förlängning och gotisering fick det gamla koret 
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Fig. 521. V sidan av gavelmuren mellan nuv. korets ö och V del, med spår av äldre 
gavelröste. Foto 1956. 

\V Seite der Giebelmauer zwischen dem Ö W. side of gable wall between E. and W. part 
und W 	 Teil des jetzigen Chors mit Spuren of present chancel, with traces of older gable 

eines älteren Giebelansatzes. pitch. 

(nuv. korets V del) sitt valv med ribbor av päronformad genomskärning (fig. 520). 
Detta gotiska valv är typiskt för Uppland vid ticlen omkr. 1300 (G. BoETHIUS, s. 37, 
102 ff.). Mot denna tidpunkt pekar även S-portalens nuvarande port (fig. 516 a) med 
sina vackra järnbeslag, tydligen tillkomna med porten i Sollentuna som närmaste före
bild (s. 598). Möjligen förorsakade en eldsvåda denna omfattande modernisering, ty såsom 
ovan antytts visar den gamla takkonstruktionen över koret brandspår, och även korets 
gavelmurar äro starkt eldskadade. 

SAKHISTIA sakristians (fig. 507-508) murverk aV gråsten ligger icke i förband med korets. 
Gavelröstet av tegel (29- 31 x 13,5- 14,5 x 7,2- 9) i munkförband visar i mitten en 
med tegel (28- 30 X 14-14,5 x 6-6) igenmurad stickbågig dörröppning (fig. 529), 
vilkens märla och gångjärn ännu finnas kvar. Spår av en lägre takkonstruktion, bestå
ende av sparrar och hanbjälke, visar att man har höjt gaveln och även siclomurarna 
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Fig. 522. ö sidan av gavelmuren mellan kor och långhus, med spår 
av äldre yttertak. Foto 1956. 

O Seite der Giebelmauer zwischen E. side of gable wall between chancel 
Chor und Langhans mit Spuren eines and nave, with traces of older roof. 

älteren Dachansatzes. 

efter byggnadens tillkomst. På gavelröstets utsida en rund nisch (fig. 510). Ingången 
från kyrkan rundbågig, med en stickbågig nisch mot koret (fig. 531). Tröskel och omfatt
ning murade av tegel. Dörren beslagen med järnplåt efter en stöld 1870 (s. 562). Nyckel
skylt från 1700-talet. Golvet i sakristian av furuplankor restaurerades 1927.1 Fönstret 
mot Ö stickbågigt, försett med järngaller och lucka (fig. 508). I väggarna finnas tre 
nischer, därav en till största delen igensatt. V nischen är försedd med en järnbeslagen 
dörr med bommar och fem lås (fig. 533), insatt 1817 >>till silfrets förvarande>> (sT.PROT.). 
Mått 60 x 65. Sakristian är täckt med ett kryssvalv av tegel (fig. 534); ribborna ha päron
formad genomskärning liksom i korets V del. De växa direkt ut ur murytan. Mot kyrkan 
vilar valvet på en bred sköldbåge. Bärringar i valvets Ö och S kappa. Valvformen an

1 Vid restaureringen 1927 påträffades under arbeten för omläggning av sakristigolvet skelettdelar 
och kistbeslag, tillhörande två vuxna personer och ett barn. De visade sig ha blivit rörda tidigare. 
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Fig. 524. 	Kyrkan sådan elen utfördes under 
1100-talets andra hälft. 

D ie Kirche so wie sie Church as it a ppeared 
sich in der zweiten d uring the seeond ha l f 
Hälftc des 12. Jh. of 12th cent. 
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F ig. 523- 526. Längdsektioner mot S. Rekonstruktioner av A. Tuulsc 1957. 

Längsschnitte gcgen S. Rekonstruktionen von Longitudinal seetians toward s S. Reconstruct ions by 
A. Tuulse 1957. 	 A. Tuulse 1957. 

tyder, att sakristian tillkommit i anslutning till den ovan beskrivna gotiseringen av 
kyrkan under tiden omkr. 1300. Den igensatta dörren till vinden visar, att man vid 
sakristians uppförande använde dess vind som förvaringsrum, vilket var väl behövligt 
på grund av att förvaringsrummet på långhusets innertak försvann i samband med 
detta innertaks ändring. Under vilken tid ingången till sakristivinden igensattes, vet 
man ej . Tegelformatet visar, att detta måste ha skett redan under medeltiden. 

TILL· En ti llb yggnad V om sakristian uppfördes efter 1951 enligt förslag av arkitekten 
BYGG N AD D. Dahl. Exteriören spritputsad; pulpettak t äckt med skiffer. Dörren mot V beslagen 

med kopparplåt. Interiören är förenad med sakristian med en stickbågig öppning och 
innehåller förvaringsskåp jämte toalett. 

Fig. 523. Kyrkan sådan den var t änkt från 
början. 

Die l<irchc wie sie Ch m ch in its assumed 
urspri:mglich geplant earlies l fonn. 

war. 
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Fig. 525. Kyrkan med för
höjda murar under 1200

talets första fjärdedel. 

Die Kirche mit den im ersten 

Viertel des 13. Jh. erhöllten 


Mauern. 


Church with heightened walls, 

first quarter of 13th cent. 


Fig. 526. Kyrkan efter goti 
seringen oml,r. 1300. 

Die Kirche nach dem gotischen 

Umbau um 1300. 


Church after its reconstruction 

in Gothic style, circa 1300. 
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Såsom ovan sagts härrör korets Ö trave från en senare tid än dess V del. I exteriören KORET 

FÖRLÄNGESmarkeras denna tidsskillnad av ett lägre tak (fig. 505) över koravslutningen, en i Upp
land ganska unik anordning, som bl. a. finnes i gotländska kyrkor (Barlingbo, Kräk
lingbo). I interiören markeras gränsen mellan korets äldre och nyare del av en bred 
gördelbåge, på platsen för den romanska tribunbågsmuren (s. 529). I samband med 
denna tillbyggnad revs absiden och den nya delens valv byggdes delvis i öppningen som 
uppstod när absiden borttogs. Detta förklarar även, såsom ovan framlagts (s. 529), att 
gördelbågens Ö liv ej korresponderar med den gamla korgavelns liv.I samma gavelmur 
upptogs under samma period en stickbågig, tegelskodd öppning (fig. 507, vägg B). Valvet 
i korets Ö del är ett kryssvalv med starkt avfasade halvstensribbor; i hjässpunkten en 
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Fig. 527. Korvindens S mur med en igensatt glugg. 
Foto 1956. 

S Maner des Cbordacbbodens S. wall of cbancel attic, 
mit vermauerter Lucke. with blocked-up opening. 

rektanguliir platta. Då ribborna växa direkt ut ur murarna, är valvet tydligen byggt 
samtidigt med de omgivande murarna. Ö-fönstret har från början varit ganska stort, 
men förminskades i samband med insättande av den nuvarande altaruppsatsen från 
1825 (s. 548). I N väggen en nisch med triangelformad övertäckning, efter tidigare igen
murning återupptagen l 927. Nischen har från början troligen avsetts till ett sakrament
skåp. H 145, B 80, Dj 60.- För koravslutningens datering finns inga säkra hållpunkter. 
Hjässplattan pekar här mot den valvutveckling, som började under 1300-talets andra 
hälft. Valvet kan vara en förenklad upplaga av det höggotiska valvet i korets V del. 
Detta skulle passa även med hänsyn till planutvecklingen: efter långhusets vidgning åt 
V och kyrkans gotisering förlängde man även koret enligt tidens krav. Det uppländska 
materialet visar nämligen tydligt, att det långsträckta koret i synnerhet under 1300-talet 
alltmera vinner insteg, måhända på grund av inflytelse från tiggarmunkarnas arkitektur 
(s. 606). 
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Fig. 528. Korvindens NV hörn. Foto 1956. 

NW Ecke des Chordachbodens. N.W. corner of chancel attic. 

Långhusets tre Ö traveer täckas av enkla tegelkryssvalv med helstensribbor (fig. 520). 
De vila på väggpilastrar och mellan dessa slagna trubbigt spetsbågiga sköld- och gördel
bågar. Väggpilastrarna äro tvåsprångiga och nedtill avfasade, tydligen för utrymmets 
skull, då bänkinredningen tillkom. I NV (vid b, fig. 507) stöder sig valvet på en murför
tjockning, utgörande resten av ett till kyrkvinden ledande trapphus, byggt samtidigt 
m;od de tre valven. Det befann sig därvid i det dåvarande kyrkorummets NV hörn, en 
naturlig plats för en vindstrappa (fig. 569, D). Vid arbetena 1927 anträffades hela grun
den till denna trappa. I samband med valvslagningen har man troligen vidgat triumf
bågen. Dess omfattning är murad av tegel (fig. 519), som icke kan härröra från kärn
kyrkans tid. -De beskrivna valven äro typiska för Uppland under tiden 1430-60, då 
den gotiska valvkonstruktionen här fick en viss bestämd lokalprägeL Motsvarigheter 
härtill finnas visserligen i italienska kyrkor,! men dessa ha knappast tjänat som före-

LÅNGHUSET 
VÄLV ES 

1 Jfr W. KnöNIG, Hallenkirchen in Mittelitalien, i: Kunstgeschichtliches Jahrbuch der Bibliotheca 
Hertziana Il, Leipzig 1938, s. 45 f. Förf:s uppmärksamhet har riktats på denna fråga av Prof. Dr ERNST 
GALL, Miinchen. 

4 - 706838 
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Fig. 529. Sakristians gavelröste från vinden, 1 : 150. 
Uppm. B. Almquist 1911. 

Das Giebelfeld der Sakristei Vestry gable, from the attic. 
vom Dachboden aus gesehen. 

bilder i Uppland. Snarare kunna helstensribborna härledas ur enkla valv, som lokala 
murmästare lärt sig att bygga, t. ex. källarvalven i Svartbrödraklostret i Stockholm. 
Liknande valv förekomma bl. a. även i Tyska ordens borgar,! och det är ej uteslutet, 
att man därifrån fick vissa impulser. Det är omöjligt att exakt datera Järfällavalven, 
men på grund av den allmänna utvecklingen i Uppland torde valvens tillkomst kunna 
sättas till 1400-talets mitt eller något tidigare. 

VAPENHUS Vapenhuset i S (fig. 507-508) ligger ej i förband med långhusets S mur. Portalen 
är rundbågig och tvåsprångig, det yttre språnget fortsätter högre än det inre och bildar 
ett murfält ovanför dörröppningen (fig. 513). Dörr av furuplankor med enkla järn
beslag (fig. 535). En ytterdörr av brunbetsade furubräder och järnbeslag tillkom 1957. 
I dörrens övre del bilda beslagen ett litet kors samt a och w. I V väggen en fönsteröpp
ning med mycket oregelbunden korgbågig omfattning (fig. 532). Såsom tegel i medel
tidsformat i omfattningens botten visa, tycks öppningen vara medeltida, men dess 
dageröppning har senare blivit vidgad ·OCh försedd med järngaller. Mot interiören trä
båge med glas i blyspröjsar, tillkomna 1927. I rummets Ö vägg en nisch med sluttande 
bottenplan, och i samma vägg ett större bjälkhål; 3 liknande mindre bjälkhål finnas i 
S väggen. Golvet, lagt av tegel i likhet med långhusets, sänker sig med tre trappsteg mot 
ytterporten. Vapenhuset är täckt av tegelvalv med helstensribbor, som i N med en 
sköldbåge stöder sig mot långhusmuren. Valvet är av samma typ som de tre östliga 
valven i långhuset. Vapenhuset torde ha tillkommit samtidigt med dessa valv, dvs. om
kring 1450. 

LÅNGHUSET Såsom redan ovan antytts, ligger kyrkans västligaste trave ej i förband med angrän
FÖRLÄNGES sande långmurar. Denna del av kyrkorummet har ursprungligt tegelvalv, som av halv

FÖR 2:A 

GÅNGEN 	 stensribbor är uppdelat i åtta mycket oregelbundet slagna kappor (fig. 507-- 508). 
Kapporna fortsätta direkt ur sina sköldmurar utan sköldbågar, utom i Ö, där valvet 
vilar på en gördelbåge. I samband med V valvets tillkomst borttogs det förutvarande 

1 K. H. CLASEN, Die mittelalterliche Kunst im Gebiete des Deutschordensstaates Preussen 1: Die 
Burgbauten, Königsberg i. Pr. 1927, s. 168, fig. 79; A. TuuLsE, Die Burgen in Estland und Lettland, 
Dorpat 1942, s. 156, fig. 92. 
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Fig. 530. Spär av gotisk fönsteröppning ä länghusets S vägg vid a å 
fig. 507. Foto 1956. 

R est e einer gotischen Fensteröffnung an Traces of Gothic window opening in S. 
der S Wand d es Langhanses (bei a in wall of nave at a in Fig. 507. 

Abb. 507). 

trapphuset (s. 543) och ersattes med ett hål i det nybyggda valvets N del. Jämfört med 
de tre östliga valven tillhör V valvet en senare utvecklingsfas och torde förslagsvis 
kunna dateras till 1400-talets tredje fjärdedel. Kyrkans V-portal anlades samtidigt 
med den nu beskrivna förlängningen. 

Utom ovan angivna mindre reparationer genomgick kyrkan en grundlig restaurering RESTAURE

1927 under ark. Sven Brandels ledning med konstnären Yngve Lundström som dekora- RING 
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Fig. 531. Sakristians ingång sedd frä n koret. Foto 1949. 
Der Sakrist eieingang vom Chor aus gesehen. Vestry en trance viewed from chancel. 

tör och konservator. Ytterväggarna omkalkas. Tak och vindskidor lagas, takkorsen 
förnyas. Interiören kalkas, korets väggar och valv förses med dekorativ kalkmålning 
av Yngve Lundström. Alla golv omläggas. Vid V ingången anordnas ett vindfång, S 
ingången får nya innerdörrar. Fönsterbågar och blyspröjsar lagas; nya innanfönster. 
Omfattningen till en gotisk fönsteröppning i S muren framtages och markeras. Altar
ring och läktarbarriär ombyggas, övrig inredning och viktigare inventarier konserveras. 

UPPVÄRM - Järnkaminer från 1875 ersättas vid samma restaurering med elektrisk uppvärm
NING ning. 
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Fig. 532. Fönster i vapenhusets V vägg. Foto 
1956. 

Fenster in der W Wand Window in W. wall of 
der Vorballe (Waflen- p01·ch. 

hans). 

Fig. 533. Dörr till en förvaringsnisch i sal,ristian tillkommen 1817. 

Foto 1949. 


Klappe einer Aufbewahrungsnische Door of storage niche in vestry, 1817. 

in der Sakristei von 1817. 
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Fig. 534. Sakristians valv från omkr. 1300. Foto 1956. 

Das Sakristeigewölbe, um 1300. Vaulting of vestry, circa 1300. 

INREDNING OCH LÖSA INVENTARIER 

ALTARAN Altaret av trä ombyggdes 1927. Dessförinnan var altarbordets framsida prydd med 
ORDNING förgyllda, skurna ornament, vilka flyttades till altarringen (se nedan). Dessa ornament 

torde härröra från 1825, då den nuvarande altaruppsatsen tillkom. 1779 (sT.PROT.) 

beslöts att flytta altaret >>in till muren», dvs. mot korets ö vägg; det gamla altaret stod 
tydligen på medeltida sätt ett stycke ut på golvet. 

Altaruppsatsen består av en tavla (fig. 536), flankerad av marmorerade och kanne
lerade korintiska pilastrar av trä, uppbärande förkroppade bjälklagspartier, krönta av 
kerubhuvuden. Altartavlan, olja på duk (H 197, B 133), framställer Kristus i Emaus. 
Förgylld ram. Mitt över tavlan ett litet rundfönster med glasmålning av Yngve 
Lundström (kors, Gudsöga, vinrankor och årtalet 1927). Runt fönstret en strålkrans 
av snidat och förgyllt trä, tillkommen samtidigt med altaruppsatsen. Före 1927 fanns på 
fönstret inskriptionen JEsus 1825, syftande på altaruppsatsens tillkomstår. RÄK. 1825 
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Fig. 535. Utsikt genom vapenhusets port mot Berndeska gravkoret. 

Foto 1956. 


Aussicht durch das Portal der Vorballe View through the p01·ch doorway 
auf die Grabkapelle der Familie towards the mortum·y chapel of the 

Berndes. Berndes family. 

upptaga nämligen bl. a. utgifter >>till altartavlans och pelastrarnas hemförseh>. Om altar
uppsatsens och tavlans mästare saknas uppgifter. 

Altarringen med fyllningar i ramstycken fick sitt nuvarande utseende 1927, då 
även några förgyllda ornament (kalk, kors samt frukter) flyttades från det gamla altaret 
till altarringen (se ovan). Fyllningarna äro marmorerade i grått, blått och vitt. 
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S!DOALTARE 


MEDELTIDA 


ALTARSKÅP 


MED E LTIDA 

TR.ilSKULP-

TUR 

PRE DIKsToL 

Sidoaltare ha funnits N och S om triumfbågen mot långhuset. På S sidan befann 
sig före restaureringen 1927 i golvet en nästan kvadratisk yta (1 00 X 90), täckt med 
tegel. På motsvarande ställe i N kunde man skönja en liknande anordning. 

Innan den nuvarande altaruppsatsen 1825 uppsattes, fanns på altaret ett medeltida 
alt a r s k å p, som omtalas av 1777 års INV.: »l st. gl. Altartafla, med alla handa bilder 
uti>>, och som utdömdes 1824: >>Beträffande altartaflan, som äfven besigtigades och be
finnes mycket felaktig, ansågs den af de flesta församlingens ledamöter icke nog pas
sande för vår tid, och troddes af några kunna utbytas mot den, som sitter på norra 
väggen, som med af putsning och renovering torde blifva mera tjenlig.>> Om den sålunda 
nämnda tavlan på N väggen se s. 575. Beslutet att hänga denna över altaret verkställdes 
icke; i stället anskaffades nuvarande altaruppsats. 

Altarskåpets senare öde är okänt. - Möjligen härrör från detta skåp en bevarad 
medeltida träskulptur framställande den heliga Anna med jungfru Maria och Jesus
barnet (fig. 537-538). Lövträ. Svenskt arbete från tiden omkr. 1500. Den sekundära 
påmålningen avlägsnades 1927; under denna fanns ingen äldre färg kvar. H 68. Sockel
plattan från 1927.- Vid KLINGSPORs besök 1870 (a. a., s. 46) fanns på kyrkans N vägg 
en skulptur framställande >>en prest, som håller en bok på den högra armen». Troligen 
en apostel, som ävenledes kan ha tillhört altarskåpet. 

Ljusstavskrön, ett par (fig. 539-540), i form av en gosse i medeltida dräkt. Av 
snidat, gipsat och tjockt förgyllt trä. Ena armen rörlig och försedd med en läderrem 
till en klocka eller pingla, den andra armen håller en ljusstake. Skänktes till kyrkan 
1754 (INv.) av grevinnan Gyllenborg på Säby (s. 520, not 1), men torde härröra från 1400
talets slut. H 45. Hårt omarbetade, möjligen under 1700-talet, då ljusstakarna även 
försågas med gjutna mässingsarmar. De sistnämnda ersattes 1927 med enkla ljus
hållare av mässing. Den tjocka förgyllningen och marmoreringen på sockeln (från 1700
talet?) bibehölls dock. Enl. INV. från 1700-talet stodo ljusstavskrönen då >>på Säby 
bänkar i Choreb>. 

Predikstolen av målat och förgyllt trä består av en polygonal korg, vilande på en 
kolonnett med skaftring, samt ett ljudtak (fig. 542-543). Korgen har i hörnen porfyr
målade korintiska kolonnetter mellan förkroppade lister. Fälten mellan kolonnetterna 
ha rundbågiga fyllningar prydda med målningar, framställande Kristus och de fyra 
evangelisterna. Namn och bibelspråk till varje bild målade på svarta fyllningar å övre, 
resp. nedre listverken. Över Kristi bild står ex och w, under densamme AF HANs MUN 
GICK ET TWEÄGGAT SVÄRD, vilken scen ur Apokalypsen är framställd. Vid korgens nedre 
kant hängande tappar och volutornament. Bokbrädan stödes av två kerubhuvud, och 
sådana pryda även ljudtaket, som f. ö. har lambrequiner vid kanten och krönes av en 
rad utsågade voluter och en stjärnbeströdd glob. Under ljudtaket en målad inskrift: 
TILL GUDS ÄRRA OCH DENNA KYR(KA TILL) PRYDNAD ANO 1724. Alla ornament äro 
förgyllda, i övrigt marmorering i gult, blått, grönt m. m. - Predikstolen förärades 
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Fig. 536. Altaruppställning från 1825. S. 548 . Foto 1956. 


Altaraufbau von 1825. Altar decorations, 1825. 
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TIMGLAS 

BÄNKAR 

Fig. 537. Den heliga Anna med jungfru 
Maria och Jesusbarnet. Träskulptur omkr. 

1500, svenskt arbete. S. 550. Foto 1956. 

HI. Anna Selbdritt, St. Anne with Virgin 
Holzplastik um 1500, and Child. Woodcar

schwedische Arbeit. ving, circa 1500. Swe
dish work. 

1724 av fältmarskalken greve Carl Gustaf Di.ic
ker1 och invigdes den 17 januari 1725 >>med en 
enfaldig predikan och Härlig Musique af Hög
bemälte Grefwe bekostad>> (sT.PROT.). Vidare 
framhäves, att donationen kom till »på Kyr
kioherdens ödmiuke och flitige bearbetande och 
föreställande af den gl. Predikstolens älendig
het» .. I samband med en stor kyrkoreparation 
1752 flyttades predikstolen till sin nuvarande 
plats (stod möjligen förr på S sidan) och en 
uppgång direkt från sakristian anordnades. Den 
gamla predikstolstrappan togs bort och korgens 
S fält fick sitt nuvarande läge, för att predik
stolen skulle passa in i kyrkorummetsNÖ hörn. 
På muren kring uppgångens mynning lät man 
måla ett blått draperi. Denna s. k. >>tappet» 
(INv.) torde ha utförts av målaren Joh. Wilh. 
Rinck (s. 575). Arbetet bekostades av kammar
herre Adlerberg (s. 520, not 1). År 1758 (RÄK.) 
betalades för >>2 st. cl1erubs Hufwud på Predik
stolen>>, antingen de under bokbrädet eller på 
ljudtaket. 

Timglas på predikstolen med fyra glas på 
en ståndare av snidat och förgyllt trä. Foten 
är prydd av en dödskalle och volutornament, 
på ståndaren ett bevingat klot. Skänktes av 
greve Di.icker 1724. H 75. 

Sluten bänkinredning (fig. 518) med enkla 
fyllningar. Listerna målade i grått, speglarna 
i gröngrå marmorering, resp. brun. Förfärdi
gades 1752-53 av bonden Anders Olsson i 
Åggelunda (RÄK.), målningen bekostades av 

1 CARL GusTAF DucKER, greve till Jakobsberg och 
friherre till Säby i Järfälla sn, f. 1663 i Livland, t 1732 
i Sthlm. Generalguvernör över Livland 1719, fältmar
skalk s. å. Han var med i Karl XII:s alla krig. - G. 
1 :o 1707 m. furstinnan TEODORA ZKOZ!ELSKA 0GINSKA 
(som han 1706 jämte tre hennes äldre systrar och en 
hennes kusin tog ur ett kloster i Wilna), f. 1692, t 1719; 
2:o 1720 m. grevinnan HEDVIG VILHELMINA 0XEN
STIERNA af Korsholm och Wasa, f. 1682, t 1758. 
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Fig. 538. Detalj av fig. 537. Foto 1956. 


Ausschnitt aus Abb. 537. Detail of Fig. 537. 
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Fig. 539-40. Krönfigurer till ljusstavar, senmedeltida, omarbetade under 1700-talet. S. 550. Foto 1956. 
Bekrönungsfiguren von spätmittela lterlichen Leuchter- Figures from top of processional candle-holders. Late 

stangen, im 18. Jh. umgearbeite t. m ediaeva l, remade during the 18th cent. 

kammarherre Adlerberg (s. 520, not 1). En senare övermålning avlägsnades och bän
karna konserverades 1927. 

NUM~IEH Nu mm ertavla (synlig å fig. 518), oval, med förgylld ram och fäste i form av en 
TAVLA rakt utsträckt skulpterad, förgylld människoarm, fästad vid triumfbågens N sida . 

Armen inköptes 1758 (rNv.). H (endast tavlan) 80, armens L 61. - 1709 (rNv.) omnämnes 
en >>siffertafla swart med blocksiffron>. Finns ej kvar. 

LÄKTARE Orgelläktaren (fig. 518) har enkla fyllningar med grågrön marmorering, prydda 
med snidade och förgyllda ornament. Dessa ornament och även en del av den nuvarande 
läktarens konstruktion torde härröra från en läktare som tillkom 1825-28, och till 
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Fig. 541. Orgelläktaren. Foto l. Henschen 1922. 


Orgelempore. Organ gallery. 
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Fig. 542. Predikstol i långhusets NÖ hörn. Över fönst

ret synas tydliga spår av äldre takkonstruktion (hål 


efter tvärbjälkar, upplagda på ett hammarband). 

S. 531 o. 550. Foto 1956. 


Kanzel in der NO Ecke des P ulpit in N.E. corner of nave. 

Langhauses. Dber dem Pen Over the windows are clear 

ster deutliche Spuren einer traces of older roof construc

älteren nachkonstruktion tion (sockets of tie heams 
(Löcher fiir Querbalken iiber which rested on a barnmer 

einem eingemauerten Bal beam).
ken). 

vilken man använde en läktare, som löjtnant D. Kamecker1 hade låtit uppföra 1715 
>>öfr. wästra dören» (sT.PROT.) för sin enskilda räkning. Läktaren utvidgades och ombygg
des grundligt 1863 (sT.PROT.). Denna läktare fanns kvar i oförändrat skick ända till 
1927 (fig. 541), och hade barriärens mellersta del hopkomponerad med orgelfasaden (se 
nedan). Detta arkitektoniska samband mellan läktarbarriären och orgelfasaden bibe
hölls 1927, men vid bägge sidor vidgades läktaren åt Ö. 1947 bröts detta samband genom 
att även läktarens mellersta del vidgades åt Ö. Arbetet utfördes enligt förslag av ark. 
D. Dahl. 

1 DAVID KAMECKER (Kammecker), f. 1687, t 1723, kaptenlöjtnant vid amiralitetet. - G. 1716 m. 
ANNA CHRISTINA MACKEIJ i hennes 1:a gifte, f. 1698, t 1763. 
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Fig. 543. Predikstolen, skänkt 1724, kompletterad 1758. S. 550. Foto 1956. 

Die Kanzel, 1724 gestiftet, 1758 er Pulpit, presented in 1724 and com
gänzt. pleted in 1758. 



SOLLENTUNA HÄRAD558 

Fig. 544. Skulpterad dekor å dopfunt fig. 
545- 547 av sandsten från 1100-t alets 
slut. Uppm. 1 : 20 av E. Wallin 1921. 

Ornamentplastik am Sculptured decoration 
T a ul'stein (Abb. 545 on font in Figs. 545
- 547) vom E nde des 547. Sandstone, late 
12. J h. (Sandstein). 12th cent. 

Orgelns fasad i empirestil (fig. 541) med förgyllda ornament har, såsom ovan nämnts, 
tidigare varit sammankomponerad med läktarbarriärens mellersta del. Fasaden torde 
härröra från 1828, då ett gammalt orgelverk köptes från Markim (SvK, Up. IV, s. 362), 
uppsatt där av Mattias Svalberg d. y. 1758.1 I J ärfälla uppsattes orgeln av Gustaf 
Andersson, 2 varvid bl. a. målaren Ruback fick betalt för målning och förgyllning av 
orgelfasaden jämte läktarbarriären. Orgelverket vållade församlingen stort bekymmer 
och reparerades flera gånger. 1856 byggde Gustaf Andersson ett nytt verk >>såsom er
sättning för den hardt när obrukbara gamla>> (rNv.). Detta ersattes 1927 med ett nytt 
verk av Åkerman & Lund, med bibehållande av den gamla fasaden . 

noPREDSKAP Dopfunt av sandsten (fig. 544-547), bestående av cuppa och fotstycke. Uttömnings
hål. Cuppan är rikt skulpterad och dekorerad med flätverk bildande cirklar i vilka äro 
inställda symboliska figurer, såsom två antitetiskt stående fåglar, en springande hjort 
samt bevingade fabeldjur bitande i flätverkets cirklar. I en av cirklarna rosettornament 
av flätverk. Flätverket mellan cirklarna bildar knutar och avslutas med stiliserade 
akantusblad. Även på cuppans avskuret koniska botten fantasidjur och flätverk. På 
fotstycket fyra gloende huvuden. H 88, cuppans D 70. 

Funten har sina närmast e motsvarigheter i Sånga (s. 349), Bro (SvK, Up. VII, s. 30 f.) 

1 MATTIAs SvALBERG (Swahlberg), f. 1730, t 1800, orgelbyggare, son till orgelbyggaren M. S. d. ä. 
Blev kompanjon med Nils Söderström p å 1760-talet, då han var klockare i Norberg. Möjligen h ar S. 
på 1790-talet bott i Enköping. - J . SJÖGREN, Orgelverken i Västerås Stift, Sthlm 1952, s. 59. 

2 GusTAF AND ERssoN, f. 1797, ·1 1872. Lärde hos orgelbyggaren Per Strand och företog 1820 en 
gesällresa till Tyskland. Erhöll orgelhyggarprivilegium 1824; verkstaden synes ha varit förlagd till 
Stockholm. - J. SJÖGREN, a. n. s. 50. 
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Fig. 545. Dopfunten fig. 544. 

Der Taufstein Abb. 544. Font in Fig. 544. 


och Ytterselö (Sö) kyrkor.1 Särskilt nära Järfällafunten står funten i Sånga, möjligen 
huggen av samma mästare. Han torde tillhöra en verkstad i Mälardalen under 1100
talets slutskede, som har fått sin inspiration dels från Gotland, dels från textilier och 
metallarbeten från romansk tid. Genom de sistnämnda förlagorna kunna även de orien
taliska drag förklaras, vilka förekomma på dessa funtar, och som i Järfälla äro tydligare 
än på de övriga omnämnda funtarna.- INv. 1604 upptager >>Een koppar ketill i funthen>>. 

Dopbord av målat och förgyllt trä (fig. 548). Den halvcirkelformade skivan med 
lambrequin och tofsar vid kanten uppbäres av ett änglabarn stående på en sockel. 
Bakom bordet en tavla, krönt av en förgylld Jehovahsol och försedd med följande in
skrift: ETT USELT ADAMS SYNDA BARN l PÅ HERRANS ORD VI HÄR FRAMSTÄLLA l AF THENNA 
SALIGHETENS KÄLLA, l AT RENAS IFRÅ SYNDSENS SKARN. -l I WITTNEN WID SÅ HELIG 
ACT, l UPLYFTEN ÖDMIUKT SIÄL OCH SINNE, l TIL GUD, OCH WÖRDEN HOS EHR INNE, l HANS 

1 J. RoosvAL, Ytter-Selöfunten, i: Strängnäs-studier II, s. 17 f; DENs., Die Steinmeister Gottlands, 
Sthlm 1918, s. 131 f. 

5-706838 
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Fig. 546. Dopfunten fig. 544. 

Der Taufstein Abb. 544. Fant in Fig. 544. 

MAYESTÄT ocH STORA MACHT. Dopbordet skänktes 1757 tillsammans med en nu bort
stulen dopskål av silver av grevinnan Anna Sofia Adlerberg (s. 520, not 1). H 77. 

Dopskål av silver, rund. Inskr.: GÅVA TILL KYRKAN/ 19 H 50 FRÅN JÄRFÄLLA HUS

MODERFÖRENING. Enl. stplr av C. G. Hallberg, Sthlm 1950 D 22, H 7,5. -- Innan denna 
dopskål kom till kyrkan, användes en enkel f a j a n s s k å l. D 18. 

Mässingsfat, runt med drivna figurscener och ornament (fig. 549). I botten Rebecca 
vid brunnen, på brättet fyra kartuscher med Moses, Abraham, Lagens tavlor samt 
kopparormen. D 97. Fatet har varit gjutmodell hos Bolinders verkstäder och skänktes 
till kyrkan l 944 av dåvarande inspektor Åke Martin Lundsgård, Ulfsätra gård. 

NATTVARDs Kalk av nysilver (H 25,5) med tillhörande paten (D 12,5) och en rund oblatask med 
KÄRL lammet och korsfanan på locket (D 12, H 10,5) av samma material. Anskaffade 1873, 

sedan kyrksilvret år 1870 blivit bortstulet. - En fyrkantig oblatask av silver har på 
locket initialerna B. C. samt i botten inskrift: SKÄNKT t 1915 TILL JÄRF,\LLA KYRKA. 
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Fig. 547. Dopfunten fig. 544. 


D er Taufstein Abb. 544. Font in Fig. 544. 


Enligt uppgift voro givarna grosshandlare och fru H. Josefson. Stplr av Gustav Staffel 
d. y., guldsmed i Sthlm 1752- 1772 (UPMARK, s. 129). Enl. LIF (a. a., s. 8) härrör asken 
från 1764. H 5, B 7, L 9.- Kanna av silver med snås, handtag och lock, krönt av ett 
kors. Stplr av Guldsmeds AB samt årsbokstav O 6 (= 1892). H 25. Skänkt av G. F. 
Berndes1 på Jakobsberg 1892. 

Brudkrona av förgyllt silver, med 8 spetsar, besatt med halvädelstenar. Inskr.: 
GÅVA TILL JÄRFÄLLA KYRKA DEN 27 NOV. 1949 FRÅN KYRKLIGA SYFÖRENINGARNA I 

BARKARBY, SKÄLBY, JAKOBSBERG OCH KALLHÄLL. Enl. stplr tillverkad 1949 av Franz 
Holm, Sthlm. H 10. 

GusTAF F REDRIK BERNDES, f. 1834, t 1913. Gjorde en bemärkt insats såsom disponent vid Ljusne
verken 1871- 86 samt såsom ledamot av styrelsen för Uddeholms AB och fullmäktig i Järnkontoret. 
Innehade egendomarna Jakobsberg och Molnsätra (Up).- G. 1:o 1874 m. JOHANNA FREDRIKA LARssoN, 
f. 1854, t 1875; 2:o 1883 m. ELIN SoFIA PETTERSSON, f. 1860, t 1933. 

1 
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FÖRSVUNNA 

NATTVARDs


KÄRL 


LJUSREDSKAP 


~~~~~~~~~~----~~~~ 

Fig. 548. Dopbord av målat och förgyllt trä, 
skänkt 1757. S. 559. Foto 1949. 

Tauftisch ans bemaltcm Painted and gilded 
und v ergoldetem Holz, wooden stand for bap

1757 gestiftet. tismal bowl, presented 
in 1757. 

1645 (INv.) hade kyrkan tre kalkar av 
vilka en såldes för att betala lillklockan (s. 
579). Enl. INV 1777 fanns en kalk med >>2 st. 
wapn och bokstäfverna N : B : C : W, A : M : B 
samt Christ. Crucifix>>, dessutom en oblatask 
med >>sal. Biskopp Doct. Wittes1 namn» och en 
kanna >>med ett lamb liggande på låcket, 
hållande en förgylt fana, samt ett Crucifix 
ritat på sidorna>>, skänkt 1757 av grevinnan 
A. S. Adlerberg på Säby (s. 520, not 1). Det 
sistnämnda föremålet beskrives 1762 av TrLAS 
(a. a., s. 208) som >>en skiön Silfwerkanna, med 
crucifixet på den ena och Trinitas på den 
andra sidan. På foten >>Olof Adlerberg. Anna 
Sophia Gyllenborg 1757 och derinunder Adler
bergska och Gyllenborgska wapnem. Samme 
författare upptager dessutom >>en Dopskål af 
Silfwer, och derpå Olof Adlerberg. Anna So
phia Gyllenborg den l. January 1757>> (jfr s. 
560). Alla dessa kärl bortstulos 1812. Man fick 
dem tillbaka nedsmälta, varefter metallen år 
1813 användes till nya kärl. Dessa bortstulos 
i sin tur 1870. I fråga om stölden 1812 nämner 
orttraditionen (E. LrF, a. a., s. 7) den ryktbare 
stortjuven Lasse-Maja som gärningsman. 

Ljuskronor av malm: - l. Med 8 ljus
armar i en krans jämte prydnadsarmar med 
små obelisker. Profilerad stav, krönt av dub
belörn, nedtill avslutad av kula med pro
filerad knopp. De s-formade ljusarmarna av
slutas inåt av maskaroner. Runda dropp
skålar. 1600-talstyp. H 75. - 2. Med 6 ljus
armar samt en krans av prydnadsarmar med 

1 HERMAN WITTE, f. 1666 i Diinamiinde, t 1728 i 
Åbo. Kh i S:t Marie församl. i Stettin 1695, teol. dr 
1702, superintendent på Ösel 1707, änkedrottning 

Hedvig Eleonoras tyske hovpredikant, biskop i Åbo 
1721. Erhöll 1717 adelskap för sin fru och sina barn, 

varefter han köpte Görväln i Järfälla sn. - G. 1697 
i Sthlm m. CATHARINA MARGARETA WITTMACH, f. 1681, 

t 1728. 
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Fig..549. Mässingsfat, gjutmodell hos Bolinders verkstäder, 
skänkt 1944. S. 560. Foto 1949. 

Messingschale, Gussmodell, 1944 Brass dish, foundry mode!, pre
geschenkt. sented in 1944. 

små obelisker. Samma typ som nr l. H 50. - 3. Med 12 ljusarmar i två kransar. Profile
rad stav, nedtill avslutad av en kula med profilerad knopp. s-svängda brutna armar 
med inrullade spiraler. Runda droppskålar. 1600-talstyp. H 70. - 4. Med 12 ljusarmar i 
en krans samt en krans med reflexblommor. Profilerad stav krönt av dubbelörn, nedtill 
avslutad av kula med profilerad knopp. s-svängda armar, runda droppskålar. 1700
talets början? H 42. - 5. Med 8 s-svängda ljusarmar sammanväxta med en övre krans 
av prydnadsarmar med femflikiga reflexblommor samt ytterligare reflektorer i form av 
stjärnor (fig. 550). Profilerad stav med guirlander, krönt av en putto, nedtill avslutad 
med en godronnerad kula med profilerad knopp. Runda droppskålar. H 74. Inköpt 1817 
(RXK.) från gelbgjutare Lenström i Uppsala. Torde möjligen härstamma från 1700-talets 
sista fjärdedel. - 6. Med 16 ljusarmar i nedre kransen och 8 i övre. Profilerad stav 
krönt av en sol, nedtill avslutad med en kula med profilerad knopp. Inskrift på kulan: 
TILL JÄRFÄLLA KYRKA+ MINNE AV LINNEA OCH ALLAN WASSBERG ÅR 1!)50.1 Stplr: 
MARCUS AX STHLM 1950. H 92. 

Ljusarmar av driven mässing: -l. Enarmad. Rund väggplatta, runt skaft med 

LINNEA INGEBORG V ASSBERG, f. Lind, f. 1903, t 1949. G. m. trädgårdsmästaren ALLAN VAss

BERG, Skälby gård, som skänkte kronan till hennes minne. 

1 
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F ig. 550. Ljuskrona (5) av malm från 1700
talets sista fjärdedel. S. 563 . Foto 1956. 

platt nod, rund droppskål. stämpelornamentik 
och drivna bucklor. 1600-talets andra hälft. 
L 37. - 2. Enarmad. Av samma typ som 
föregående, men med tre noder. Inskriftsplåt 
i form av sköld (utan inskrift). 1600-talet s 
andra hälft. L 49. - 3. Trearmade, 4 st. 
Rund väggplatta med driven och punsad 
växtornamentile Runda droppskålar. In
skriftsbricka i form av en sköld (utan in
skrift). 1600-talet s andra hälft. Möjligen iden
tiska med dem, som skänktes från Säby gård 
omkr. 1760. L 47. 

Applik er, ett par, av ciselerad och för
gylld mässing, tvåarmade. Väggfäste i form 
av en pilaster med guirlander och bockhuvud, 
krönt av urna. S-formade armar. 1780-talet. 
L 33. 

Ljus staka r: - l. Ett par, av t ennplä
t erad och delvis förgylld järnplåt (fig. 552). 
sexkantig fot med drivna blomsterornament, 

Eronleuehter aus E rz, Bronze chandeli er, last 
letztes Viertel des 18. J h. (JUarter of 18th cent. skaft i form av pilasterknippe, rund dropp

skål. Enl. INV. 1673 skänkta av >>Hr. Inspect. 
på Giörwälen Monsr Andreas Kiämpe>>. H 67. - 2. Av malm, med två pipor, enkel. 
Omkr. 1700. H 28. - 3. Ett par, av malm, enpipiga. Fyrkantig fot, runt profilerat 
skaft, ljusmanschetter av glas. 1700-talet? H 44. - 4. Ett par, av tenn, sengustavi
ansk form (exakt lika LöFGREN I: 3, bild 139). Med fyrstämpel av Petter Gillman i 
Stockholm och årsbokstaven Q 3 (= 1822). Av den ena staken återstår endast fot
delen och halva skaftet. H 24. - 5. Ett par. Enpipiga. Fyrkantig fot och skaft av mar
mor, urnformad pipa av mässing. Sengustavianska. H 24. 

Kandelaber av malm, sjuarmad (fig. 551). Rund profilerad fot och skaft med s
svängda tvärarmar, vilka vardera bära tre pipor; skaftet krönes av en pipa. Runda 
droppskålar. Skänkt 1754 av kammarherre Adlerberg (s. 520, not 1). H 80. 

Adventstake av smitt järn med fyra pipor. Trebent fot, delvis spiralvridet skaft, 
upptill format till ett genombrutet Kristusmonogram. Utförd av konstsmeden Petrus 
Forsberg 1945. H 112. 

Lykta av bleck, cylindrisk, med koniskt avslutad övre del. Målad i grönt, gult och 
vitt. Nämnes tidigast 1777 (INv.), lagades 1801. H 50. Hänger i vapenhuset. 

TEXTILIER Antependier: - l. Av två slags brokad i nio våder (fig. 553). Det ena slaget är 
bredare med ett egendomligt mönster i guld och silver på gul botten med dubbla blom
sterguirlander, delvis lagda i spiral. Emellan dessa bredare våder, fyra smala (halva) 
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Fig. 551. Kandelaber av malm, skänkt 1754. Foto I. Henschen 
1922. 

Kandelaber aus Erz, 1754 ge- Brass candelabra, presented in 
srhenkt. 1754. 

våder av en broscherad damast i s. k. bisarrt mönster i guld, silver och grönt mot en 
urspr. röd, nu gulnad fond. Båda tygerna från 1700-talets början, sekundärt använda. 
På mittvåden årtalet 1774, utfört av ett slags höga paljetter. H 100, L c. 365. Skänkt 
av fältmarskalken Carl Gustaf Diicker (s. 552, not 1). - Omsorgsfullt fastsytt på bak
sidan har suttit ett hopvikt papper, använt såsom styvnad, vilket vid en renovering 
1916 löstogs och befanns vara en räkning på brödleveranser till armen. Räkningen 
innehåller uppgifter över brödleveranser från oktober 1723 till mars 1724 och är daterad 
Stockholm den24mars 1724.-2. Av svart sammet med applicerade broderier av silver: 
törnekrona, IHS, en spik jämte initialerna A S G och årtalet 1766. Kantat med silver
band. Initialerna åsyfta grevinnan Anna Sofia Gyllenborg (s. 520, not 1). L 110, B 190. 
- 3. Av ursprungligen röd, men numera gulbrun sammet med påsydda breda knypplade 
silverspetsar, vilka att döma av märken i sammeten tidigare varit placerade annor
lunda. Framtill på mitten ett kors av silvergaloner. Nedomkring en kant av röda silkes
fransar. Foder av blått lärft. Antependiet har förr varit mycket praktfullare. Det 



566 SOLLENTUNA HÄRAD 

beskrives i INV. 1777 såsom >>med kors och dödsens 
bild, samt silfver frantsar, sydda rosor ock silfuer 
årtal 1761, röda silkesfrantsar nedtill>>. Skänkt från 
Säby gård, som då ägdes av grevinnan Adlerberg 
(s. 520). H 92, L 285. - 4. Av rött atlassiden med 
broderier i rött, nu bleknat silke (fig. 554). Gavel
formig mittkomposition (nu upp- och nedvänd!), fylld 
av blommor och vågband. Därtill äro fogade hop
skarvade bårder av samma slag. Konturteckning ut
förd med kraftiga snodder. Sidostycken av slätt siden 
med påsatta smala bårder samt pikotband. Det ovan
liga och högklassiga arbetet har sannolikt tillhört en 
praktsäng från 1700-talets början. I antependiets 
nedre kant donatorsinitialerna i sidenapplikation C E H 
och 1780 (= Catharina Ebba Horn, se s. 521, not 1). 
Såsom foder har använts ett lakan(?) av fint vitt 
linne med dekorativa skarvningar i rött silke från 
1600-talet. H 93, L 280. - 5. Av grönt mönstrat 
linne med broderier: kors inom avskuren mandorla, 
flankerad av stiliserade träd. Broderad inskrift: JAG 
ÄR LIVETS BRÖD. På fodret: LIERARIA j KOMP. M(ärta] 
G[ahn] /1954, - 6. Av klarviolett finnvävnad med 

Fig. 552. Ljusstake (1) av järnbleck, 
1600-talet. S. 564. Foto 1956. svart mönster. På mittfältet framställes Jesus och 

Leuchter aus Candiestick of översteprästen, Petrus och hanegället samt Judas 
getriebenem, ver
zinnten und teil
weise vergoldeten 
Eisenblech, 17. J h. 

hammered sheet 
iron, pewter pla
ted, partly gilt. 

17th cent. 

med blodspengarna. Utfört av Gunnar och Britta 
Haking från vävateljen i gamla tingshuset i Bar
karby 1957. 

Altarduk av vitt bomullstyg med nedhängande 
knuten och trädd linnespets med mönster i gult silke och guldtråd. Däröver ett bibel
språk. Skänkt från Görvälns gård 1887 (INv.). 

Mässhakar:- l. Av ursprungligen röd, numera urblekt sammet med guldgaloner; 
kors, ANNO 1714 och IHS. Har tidigare haft galoner påsydda på annat sätt. Foder av 
oblekt lärft. Skänkt 1714 av greve Diicker (s. 552, not 1). H 120, resp. 85.- 2. Av 
ursprungligen röd, numera gulaktig sammet (fig. 555). På framsidan en i guld och 
silver broderad Jehovah-sol, på ryggsidan kors av blommig 1700-tals brokad (fig. 556) 
i guld, silver, olika schatteringar av blått, grönt och gult. Kring korsets kanter en smal 
knypplad silverspets, och nedanför densamma årtalet 1760, utfört av liknande spetsar. 
Kring kanten en bredare knypplad silverspets. Foder av oblekt lärft. Skänkt från Säby 
gård (jfr antependium 3). Renoverad 1945 hos Libraria. H 120, resp. 90.- 3. Av svart 
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Fig. 553. Del av antependium (1), av brokad, tillverkat 1774. S. 564. Foto SHM 1916. 
Ausschnitt aus Antependium, 1774 verfertigt aus Detail of altar hanging, made in 1774 from two kinds 

zweierlei Arten Brokat vom Anfang des 18. Jh. of carly 18th cent. brocade. 

Fig. 554. Antependium ( 4) av atlassiden, donerat 1780. Har troligen urspr. tillhört en praktsäng. Foto 

SHM 1916. 


Antependium von roter Atlasseide mit Broderien aus Altarhanging of red silk atlask with red silk embroi

roter Seide, 1780 geschenkt. Stammt vermutlich dery , presented in 1780. Has pn>bably originally be


urspriinglich aus einem Paradebett. longed to a bed of state. 
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sammet med kors, Jehovah-sol och galoner av silver. Sammeten förnyad. Foder av 
svart satin. Skänkt från Säby gård 1766 (rNv.). H 110, resp. 98.- 4. Av vitt mönstrat 
siden med broderier och applikationer i rött, guld, silver och blått. På fodret: LIERARIA l 
KOMP. M[ärta] G[ahn] 1954. -5. Av grönt mönstratsiden med broderier och applika
tioner. På fodret: LIERARIA l KOMP. M[ärta) G[ahn) 1954 . 

Kalkkläden: - l. Av vitt siden, med åtta applicerade grupper av blommor och 
blad, broderade i silke i olika färger och schatteringar samt guld och silver (fig. 557). 
Sidenet trasigt. Broderierna, som härröra från 1600-talet, överflyttades 1753 av gre
vinnan Adlerberg (s. 520, not l) från ett kläde av nättelduk (INv.). 55 x 59.- 2. Av 
svart sammet med guld- och silverbroderier: i mitten Jehovah-sol, i hörnen törnekronor 
och sädesax. Silverfrans kring kanten. Vitt sidenfoder. 1700-talet, skänkt från Säby 
gård (rNv.). 48 x 48. - 3. Av svart sammet med IHS i silverbroderi. Däromkring och 
kring kanten en smal knypplad silverspets. Sammeten utnött. Foder av vitt siden. 
1700-talets mitt, skänkt från Säby gård. 50 X 48. - 4. A v röd sammet med guld- och 
silverbroderier: i mitten Jehovah-sol, i hörnen kvistar och initialerna P. C. Kring kan
ten en smal knypplad silverspets. Vitt sidenfoder. Enl. INV. skänkt 1756 av )mnge 
Hem> Pehr Carskiöld på Görväln (s. 520, not 1). 52 x 52. - 5. Av purpurröd sammet 
med plattsömsbroderier i grönt, gult och blått. Grön silkesfrans. Rött sidenfoder. 
Skänkt från Viksjö gård 1888. 45 x 45. 

B o k d y n o r: - l. A v vit sidendamast med silverbroderier kring kanterna. 1600
talet. 38 x 40. - 2. A v ursprungligen röd, numera gulaktig sammet. Tillhör det år 
1761 skänkta antependiet (nr 3). Har varit broderad med en sol och försedd med silver
fransar. Dynvaret nu sytt över föregående bokdyna. Konserverat 1916. 40 X 40. 
3. A v vit sidendamast. Hör samman med det av grevinnan Horn 1780 skänkta ante
pendiet (nr 4). Broderier i stil med detta. Fodret nytt vid konservering 1916. 

Dynöverdrag: - l. Av svart sammet med silvergaloner. 1700-talets senare del, 
skänkt från Säby gård. 37 x 44. - 2. A v rödbrun sammet med omkring kanten sydda 
silvergaloner och därinom ett kors. 1800-talet. 48 X 40. 

Bä nk dynor: -l. Broderi av silke på linnestramalj, fjällmönster, s. k. point d'Hongrie 
i olika färger (fig. 558). Lika på båda sidor. I ena kanten tre hängare. Har antagligen, 
liksom följande, tillhört någon herrskapsbänk (Säby?). Finnes ej upptagen i något 
inventarium. 1600-talets slut el. 1700-talets början. 180 x 34 cm. Konserverad 1916. - _ 
2. Broderi i ylle på linnestramalj. Flarnmönster i flera färger liknande föregående. 
Lika på båda sidor. I ena kanten tre hängare. Konserverad 1916. 165 x 42. 

Håvar: - l. Av vitt siden med guld- och silverbroderier (blommor), galoner och 
tofs (fig. 559). Invändigt klädd med kalvskinn. Har förr varit försedd med två klockor. 
Enligt inskrift på skaftholken skänkt av David Kamecker och hans hustru Christina 
Mackei år 1713 (s. 556, not 1). L 167 (med svarvat skaft). Renoverad 1945 hos Libraria.
2. Av svart sammet med silvergaloner, silverfrans och tofs. Invändigt klädd med ljus
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Fig. 555. Mässhake (2) av sammet med kors av 1700-talsbro
kad. Skänkt 1760. S. 566. Foto SHM 1916. 

Kase! von ursprlinglich rot em Chasuble of originally red v elvet, 
Samt, H:renz ans blumigem Bro cross of 18th cent. flowered 
kat a ns dem 18. Jh., 1760 ge brocade. Presented in 1760. 

schenkt. 

rött sämskskinn. Skänkt 1754 (mv.) av hovmarskalkinnan Teet.! L (med skaft) 190.
3. Av violett tyg med silvergaloner, ett par. Skänkta 1957 av Syföreningen. 

B å r k l ä d e av svart filt med silverkors, m s och årtalet 1853 påsytt i galoner. Svart 
lärftfoder. 278 x 242. 

HELENA CHRISTINA HÄGERFLYCHT, f. 1701, t 1786, dotter av Arvid Hägerflycht till Hägerstalund 
i Spånga sn och Elisabet von Berchner. - G. 1719 m. hovmarskalken JoHAN TEET i hans 2:a gifte, 

f. 1674, t 1752. (SvK, Up II, s. 936- 938). Hennes far ägde under en tid Viksjö gård i Järfälla sn. 

1 
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Fig. 556. Mässhake (nr 2, fig. 555). Detalj av korset. Foto 1956. 
l{asel Abb. 555, Ausschnitt aus dem Chasuble in Fig. 555, detail of cross. 

Kreuz. Blumiger Brokat aus dem 18. Jh., Flowcred 18th cent. brocade, bordered 
von geklöppelten Silberspitzen with pillow-made silver lace. 

eingefasst. 

Kormatta, rya. Inskrift på undersidan: sKÄNKT AV JÄRFÄLLA KYRKLIGA SYFÖR

E'HNGAR 1954. 190 X 320. 
1927 anträffades bakom ett skåp sakristian en avlång säck av ofärgat lärft. På 

ena sidan målat med svart (stil från 1800-talets början): J.K l 81 l N o 4. Säcken var 
stoppad med diverse fragment av äldre textilier, däribland delar av mässhakar från 
1700-talet. 
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Fig. 557. Kalkkläde (1) av siden med broderier utförda på 1600-talet 
och 1753 applicerade på sidenet. S. 568 . Foto SHM 1915. 

Kelchtuch aus weisser Seide. Bro Chalice cloth of white silk. Embroi
derien ans buntfarbiger Seide sowie dery with mult.icolored silk and gold 
Gold und Silber, im 17. Jh. ausge and silverwork, executed in the 17th 
fiihrt und 1753 auf Seide appliziert. cent. and in 1753 appliquect to silk. 

De olika INV. upptaga en rad numera försvunna textilier. Sålunda nämnes 1604 en FöRsvuNNA 

korkåpa, men 1673 finnes av densamma endast clipeus kvar: >>Lijten kappkraga på TEXTILIER 

Choormantel». Sedan nämnes den ej mera. lNv. 1604 upptager även flera numera för
svunna mäss-skrudar, såsom >>Een Mässehakell af gult sammet. Een ny af gyllene 
Styckem>. 1673 omtalas bl. a. >>2 Mässehakar een af rödt damask, en af swärt Tryp>> 
(trip = sammet). 

Altarkläden ha funnits till ganska stort antal. 1592 och 1595 fick kyrkan mottaga 
sådana som gåva, vid det senare tillfället av >>H(ustru) Britha Blasius Dundij af Blyant».1 

1673 omtalas >>l altarkläde med spitzar, rödt, förährad af Princessorna>>. 
1604 nämnes >>helt lijkpelle l st., Gult brudhepelle l st.>> Det senare var i bruk 

till omkr. 1700. INv. 1645 upptager bl. a. >>Ärmekläder (handkläden?) 5, tu ny gull 

Möjligen dotter till BLASIUS DuNDI, köpman, skeppsredare och bankir av skotsk börd i Stockholm; 
en Brita Blasiidotter vigdes (i hennes 2:a gifte?) 1626 m. en Thomas Glenn (F. U. WRANGEL, Stock
holmiana 1, Sthlm 1902, s. 84). En annan möjlighet är att Brita är Blasius Dundis hustru. Han var gift 
tre gånger, dock bär ingen av hans makor namnet Brita. 

l 
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RUNSTENAR 

Fig. 558. Del av överdrag till en bänkdyna (1) 
med broderi av silke på stramalj, s. k. point 

d'Hongrie. Har troligen tillhört någon herrskaps
bänk. S. 568. 

Stuhlldssen mit Broderien 
GRAVMINN EN aus Seide an Stran1in, so

genannte point d'I-Iongrie. 
Gehörte wahrscheinlich zu 

eincm hen·sehaftlichen 
Stuhl. 

Foto SHM 1916. 

Pew cushion with silk 
embroidery on canvas, so
ca lied point d'Hongrie. 


Has probahly b elonged to 

a pew occupied by 


gentry. 


knytings, tre medh silke. - Altarhand
klede 3 gambla. - Dukekläde l. - Funthe
klädhe 1/2 utnött. - Hyende l. - Sam
metzpungh 1.)> 

Kyrkvaktarrockar finnas flerstädes 
omtalade. Den kallas även >>kiortib>. 1765 
uppges angående en sådan: >>Som Kyrkio
wachtare Räcken är förnött och nog liten, 
finnes ej annan råd, än af kyrkians pen
ningar kiöpa en ny, som skall blifva så till
räckelig, att den passar åt stor och liten.» 
Något senare bestämmes, att den skall 
vara af >>brunt, groft kläde med röda upp
slag, kraga och knappar». Ännu 1874 fanns 
en >>kappråck>> av ljusblått kläde med röd 
krage och uppslag, antagligen den, som 
tillkom 1819. 

Runstenar: 1 - l. Ett runstensfrag
ment fanns enligt CELSIUS (1728) >>framför 
Kyrkiodören, i Vapnhuseb>. Inskrift: >>... 
lät resa denna sten efter ... sim. Senare 
uppgifter om denna saknas. - 2. Enligt 
samme författare har ytterligare en run
sten funnits, nämligen >mthan för vapnhus
dören i Järfälla på Kyrkiogårdem. Även 
denna var sönderslagen. - Sommaren l 939 
kommo delar av en runsten i dagen fram
för vapenhusingången, där en kvarnsten 
nedlades. Den ristade ytan var ytterst 
sliten. 

Gravstenar: - l. Av grå sandsten, 
fragmentarisk, i det närmaste kvadratisk, 
ca 11 cm tjock, 50 cm bred (fig. 560). Orne
rad med ett inristat hjulkors. Äldre medel

tid. Påträffades omkr. 1920 mitt för vapenhuset, förvaras numera i materialboden. - 2. 
Täckplatta över nedgången till Adlerbergska gravkammaren (s. 519). Av röd kalksten 
med ram bildad av en försänkt linje; spår efter ringar i hörnen. I koret. 150 x 220. 
3. TILAS (a. a., s. 207) upptager 1762 >>En liten grafsten ligger mitt före Sacristigedörem 
(fig. 561). Mitt på gravstenen var ett Bååtvapen avbildat. Inskrifter: (överst) SPES MEA 

l En!. Sv. RuNINsKRIFTER, 6, s. 111 f. 
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CHRS (Kristus är mitt hopp); (nederst) 
ANNO 1590. DEN 21. OCT. l AFSOMNADE I 
GUDI SALIGE l JUNGFRU URSILA PEDERS l 
DOTTER.1 GUD HENNES l SIEL BEWARE TIL 
EWIG TIJD. 

I AFRITNINGAR (fig. 562) finnas tre vapen 
avbildade, varav ett med en båt, sannolikt 
samma som ovannämnda vapen. De två 
andra vapnen tyckas vara målade på fyr
kantiga tavlor. Den ena bär ett Bielke- och 
den andra ett Lejonhufvud-vapen. Upptill 
bära tavlorna årtalen 1613, resp. 1609; 
under avritningarna är skrivet: )>H. Swante 
bielke, 2 Fru Elisabet Leionhufwud.)> Svante 
Bielke dog 1609, Elisabet Lejonhufvud 
1612 - årtalen äro sålunda omkastade, 
det sistnämnda årtalet möjligen även fel
tecknat. De nämnda personerna äro enl. 
ELGENSTIERNA begravda i Uppsala dom
kyrka. De avbildade vapnen äro sannolikt 
närmast att betrakta såsom minnestavlor i 
de bortgångnas sockenkyrka, ev. målade 
på fönsterglas. 

INv. 1777 upptager )>l st. Epitaphium 
gifwit af Ludwic Bille 1640)>. TILAS (s. 207) 
lämnar därom följande beskrivning: )>Bille 
wapn hängde ner i Kyrckan på södra wäg

Klingelbeutel aus weisser Collection bag of whitegen. inskr. Härunder ligger begrafven den Seide mitGold-und Silber silk with gold and silver 
broderien, Galon und embroidery, lace andEdele och l Wälbördig Ludvick Bille3 til Quaste, 1713 geschenkt. tassel, presenled in 1713. 

Råckesta f och Selena (Sälna i Skånela sn), 
hvilken i Herrarrom afsom- l nade den 10. february 1640.)> Samme författare bifogar 
även en teckning av Billes vapen (fig. 568). Vapnet fanns kvar ännu under 1890-talet, då 

1 URsULA PEDERSDOTTER, t 1590, dotter till Peder Erlandsson d. ä. av Bååtsläkten, väpnare, riks
råd, t 1540. Hennes broder, riksrådet Björn Pedersson (t 1570) ägde flera gårdar i Järfälla sn 
(ALMQUisT, Frälsegodsen I: 1, s. 103). 

2 SvANTE BmLKE, f. 1567, t 1609, ståthållare på Kronoberg 1599, rikskansler 1602, friherre 1608. 
Ägde sedan 1605 Göruäln i Järfälla sn.- G. 1598 m. grevinnan ELisABET STENSDOTTER (Leijonhufvud) 
f. 1561, t 1612. 

3 LuDVIG BILLE, natural. Bille till Råcksta i Järfälla sn, t 1640. Han var förfaren i musik och kallades 
därför merendels Ludvig Spelman; kapellmästare 1636 och hade hand om alla drottningens musikaliska 
instrument. - G. 1619 m. HELENA CARIN KöRNING. 

Fig. 559. Håv (1) av vitt siden med guld- och 
silverbroderi, galon och tofs, skänkt 1713. S. 568. 

Foto Libraria 1946. 
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ADLER

BERGSKA 

EPITAFI E T 

Fig. 560. Gravstensfragment från äldre medeltid. 
S. 572. Foto B. Bergman 1925 

Bru ch stiick eines Grab Tombstone fragment, grey 
steins a ns grauem Sand sandstone, early Miadie 
stein, friihes Mittelalter. Ages. 

,- .... -- ·- .-. -- :;....-... - - ..... ,.,..J 
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IHRFORS besökte Järfälla. Om detta har 
varit ett begravningsvapen eller ett epita
fium, vet man emellertid ej med säkerhet. 
Inskriftens ordalydelse tyder närmast på, 
att det är fråga om ett epitafium, såsom 
det även står i rNv. 1777. 

Epitafium över Anna Carolina Adler
berg (s. 520, not 1), av grön kolmårdsmar
mor i form av en sarkofag-gavel, krönt av 
ett med guirlander omgivet förgyllt vapen 
av ätten Adlerberg (fig. 564). På triumf
bågens S sida. Inskrift: CONIUGI CARIS
SIMJE l ANNJE CAROLINJE ADLERBERG l NAT. 
D. 1\l IUN. 17 38. OB. D. 24FEB. 17 67IOB 
RARAS VIRTUTES l MONOMENTUM POSUIT l 
ABR. BJECK. M. D. ARCH. R. C. M. PRJESES 
(=Abraham Bäck, med. dr, arkiater, kungl. 
medicinska kollegiets1 preses, lät åt sin 
allrakäraste hustru Anna Carolina Adler
berg, född den 19 juni 1738, död den 24 
febr. 1767, för hennes sällsynta dygders 
skull uppsätta detta monument). H 155. 
Epitafiet åt ergår på en ritning (fig. 563), 
som J ean Eric Rehn (s. 434, not 1), ut
förde 1767 till ett epitafium över kammar
herre Carl Gustaf von Ehrenheim till Ma
lingsbro bruk, (f. 1704, t 1766). Detta finns 
i Söderbärke kyrka (Dr), utfört efter den 
omtalade ritningen, som sålunda använts 
vid två olika tillfällen. Såsom ovan antytts 

1 Collegium medicum el. Collegium medicorum, 
Medicinalstyrelsens föregångare, var från början 
ett slags läkarförening, som under Karl XI:s för
myndarregering inrättades på initiativ av några 
framstående läkare i Sthlm. 

Fig. 561. Gravsten (3) över Ursula Pedersdotter 
Bååt, t 1590. S. 572. Teckning av D. Tilas 1762. 
Grabstein von 1590. Tin- Tombstone 1590. Ink draw

tenzeichnung 1762. ing 1762. 

http:ajJnnn,.Je
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Fig. 562. Vapen (AFRITNINGAR omkr. 1682). De två vapnen t. v. äro troligen från minnestavlor eller 
glasmålningar, vapnet t. h. troligen identiskt med det på fig. 561. S. 573. 

Wappen in der Kirche nach Zeichnung um 1682. Die Coats-of-arms drawn circa 1682. The two to the left 
beiden !inken wahrscheinlich Glasmalereien, das were probably of stained glass, the one to the right is 
Wappen zur Rechten wahrscheinlich ideutisch mit probably identical with Fig. 561. 

dem auf Abb. 561. 

(s. 520), torde även det Adlerbergska gravmonumentet på kyrkogården vara ett verk av 
Jean Eric Rehn. 

Oljemålningar på duk:- l. Kristus på korset med sörjande Maria, Johannes, och TAvLoR 

Maria Magdalena. Mörka, ganska mustiga färger. Svart ram med förgylld list. Enligt 
rNv. 1735 skänkt av grevinnan Anna Sofia Adlerberg (s. 520, not 1). Innan den nu
varande altaruppsatsen kom till, ämnade man 1824 hänga denna tavla över altaret, 
vilket emellertid ej skedde. Liksom nu, hängde tavlan redan då ovanför sakristians 
ingång (s. 550). 200 x 150. - 2. Kristus på korset med sörjande Maria och Johannes. 
Ram av enkel förgylld list. På tavlans baksida står skrivet: >>ferfärdigat utaf Conterfaiern 
Streng.l Detta korsfästelse är verärat till Gierwälla församling utaf Målaren Joh. 
Wilhelm Rinck och dess kiära hustru Catarina Lysing 1765 d. 24 Decemb.>> Rinck kallas 
i INV. för >>Tappet Målarem och torde 1752 ha utfört draperiet bakom predikstolen 
(s. 552). 90 x 64. - 3. Korsfästelsen (korset reses). Mörknad, sprucken och mycket 
illa medfaren. Förgylld ram med vackert rokoko överstycke. Köpt 1780 (RÄK.). 64 x 49.
4. Maria och en ängel begråta den döde Kristus; i bakgrunden korset kringsvävat av 
änglabarn (fig. 565). Pendang till föregående och av samma storlek samt med likadan 
ram. Inköptes liksom nr 3 år 1780 och hängdes då ovanför altarskåpet på korets Ö 

1 JoHAN JoACHIM STRENG, f. 1707, t 1763, porträtt- och miniatyrmålare. Han var autodidakt och 
lyckades bäst i små porträtt av borgerlig prägel. O. LEVERTIN, N. Lafrensen d. y. (1899). Jfr även 
SvK, Uppl. III, s. 340 och Stockholm III, s. 201. 

6 - 706838 
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Fig. 563. Ritning av J. E. Rehn 1767 till epitafium över kam
marherre C. G. Ehrenheim i Söderbärke kyrka, Dalarne. Hoch

schildska sam!., Bellinga. S. 574. 

Zeichnung von Jean Erik Rehn fUr Drawing by .J. E. Rehn 1767 for 
ein Epitaph in der Kirche zu Sö- an inscribed tablet in Söderbärke 

derbärke in Dalarne 1767. church, Dalecarlia. 

vägg. - 5. >>Tag din bädd och gå>> (fig. 566). Efter Tintorettos1 målning i Scuola di San 
Rocca, Venedig. På ramen en mässingsskylt med inskrift: TINTORETTO >>TAG DIN BÄDD 
OCH GÅ>>. GÅVA AV BIRGER SVENONIUS. 1 MAJ 19 28. På mässingsskyltens baksida ingrave
rat på ryska: TINTORETTO, CHRISTOS LETJIT BOLJNÖH (= Tintoretto, Kristus botar 
sjuka). Tavlan har sannolikt tidigare tillhört en rysk samling. 61 x 106. - lNv. 1777 
upptager Gustav III:s porträtt. Finns ej kvar. En förgylld ram med gustavianskt över
stycke torde ha tillhört detta porträtt. 

Gustav III:s tal 1771 ochKarl XIII:s tal 1810bådaioriginalramavför

TINTORETTo, JACOPO (151R-94), venetiansk målare. Hans största uppgift var utsmyckningen av 
brödraskapet Senola di S. Rocco's byggnad i Venedig. För denna utförde han 1560-75 icke mindre 
än 70 målningar. 

l 
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Fig. 564. Epitafium över Anna Carolina Adlerberg, t 1767, sannolikt av J. 
E. Rehn (jfr fig. 563). S. 574. Foto 1956. 

Epitaph von 1767, wahrscheinlich von Inseribe c! tablet of green marble, 1767, 
Jean Erik Rehn entworfen (vgl. Abb. probably designed by J. E. Rehn (cf. 

563). F ig. 563). 

gyllt trä. - Minnestavlor 3 st. omnämnas i INV. 1709 (sannolikt s. k. Hedengrans
tavlor). Finnas ej kvar. 

Förvaringskista, järnbeslagen. På lockets undersida är målat: )>1814 J. Boman 
vid Jacobsberg. )> 

Fattigbössa av koppar och järn, på ståndare av ek, täckt av ett litet sadeltak 
(fig. 567). Inskrift på en träskiva: FÖR KYRKANS PRYDANDE j TILL GUDS ÄRA. Uppställd 
ö om vapenhusets ingång. H 140. 
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Fig. 565. Kristus begråtes. Oljemålning (4), inköpt 1780. S. 575. Foto 1949. 

Beweinnng Christi, 1780 erworbenes Öl- La mentation for Christ. Oil painting pur
gem äld e . chased in 1780. 

KLOCKOR Klockorna hänga i stapeln. - storklockan har på ö sidan följande inskrift: HÖR! 

GUD ÄNNU SIN NÅD DIG BJUDER l SE! TEMPLETS PORTAR ÖPPNAR SIG. l K ANSK E HÄR NÄST 

D Å KLOCKAN LJUD ER . l UPPLÅTES GRAFVENS PORT FÖR DIG, l DU GÅR EJ MER l HERRANS 

HUS l DITT RUM BEREDS I JORDENS GRUS. l PS: 323. V. l. l en kartusch på slagringen: 
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GJUTEN l AF l FR. SEIPEL1 l & l J. G. LILJENDAHL2 l STOCKHOLM 1841. D 96, H 89.
Lillklockan har runt halsen följande inskrift: GLORIA IN EXCELSIS DEO ET IN TERRA 

PAX HOMINIBUS (BONA VOLUNTAS) ANNO 1653 (= Ära vare Gud i höjden OCh frid på 

jorden till människorna [ett gott behag] år 1653). På S sidan en porträttrelief av drott

ning Kristina. Runt slagringen: LAVDATE DOMINUM IN CYMBALIS BENE SONANTIBUS 

PSALMO CL l HOLMIAE SUECORUM ME FUNDEBAT GERDT MEYER3 ANNO 1653 (= Loven 

Fig. 566. Kristus botar sjuka. Oljemålning (5). Kopia efter J. Tintorettos m ålning i Scuola di S. Roceo, 
Venedig. Gåva 1928. S. 576. Foto 1956. 

Christus heilt Kranke, Ölkopie nach J . Tintorettos Christ curing the sick. Oil painting after J. Tintoretto's 
Gemälde in der Scuola di S. Rocco, Venedig. original in Scuola di S. Rocco, Venice. 

Herren med välklingande cymbaler, Psalm 150, Mig göt Gerdt Meyer i Stockholm år 

1653). D 83, H 73. Jfr s. 562. 
Sanctusklocka har funnits . INv. 1709 omtalar >>en liten handklåeka ofwan för 

bookstohlen»; det torde vara densamma, som 1735 kallas för >>l st. liten skrifftklocka>> . 

Finns ej kvar. 

1 Fn. SEIPEL, klockgjutare, verksam i Sthlm 1839- 1849. 
2 JoHANNEs GusTAF LILJENDAHL, klockgjutare, verksam i Sthlm 1839- 1850. 
3 GERDT MEYER, klockgjutare, kungl. styckgjutare, verksam i Sthlm 1643- 1656. 
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Fig. 568. Vapen på ett försvunnet epitafium (?) 

över Ludvig Bille, t 1640. Teckning av D. Tilas 


1762. s. 573. 


W a p pen auf Epitaph (?)von 1640 nach Zeichung 1762. 

lusignia on epitaph (?), 1640. Ink drawing from 1762. 


Fig. 567. Fattigbössa. Foto 1956. 

Opferstock ans Kupfer und Eisen auf einem Ständer 
ans Eiche. 

Poor-box of capper and iron, on oak stand. 

SAMMANFATTNING 

I. Gråstenskyrka, omfattande nuvarande korets V del och långhusets två östligare traveer (fig. 569, A). 
Koret hade en absid i Ö och var möjligen från början avsett att förhöjas med ett torn i stil med kyrkorna 
i den s. k. Skånela:gruppen (fig. 523). Kyrkorummet täckt av plant trätak, varav spår synas i långhusets 
Ö del (fig. 508, 542). Nuvarande S-porta! tillhör denna kyrka (fig. 516). 1100-talets sista fjärdedel. 

Inventarier: dopfunt från 1100-talets slutskede (fig. 544-547) tillverkad i en Mälardalsverkstad. Frag
ment av gravsten med kors inom två koncentriska cirklar (fig. 560). 

II. Det planerade östtornet slopas. Det hade antingen ej fullbordats eller också blivit förstört. I stället 
täckes koret med ett sadeltak, lägre än långhusets (fig. 524). Möjligen betecknar denna byggnadsverk
samhet den romanska kyrkans fullbordan omkr. 1200. 

III. Vindsvåningen över kor och långhus höjes och förses med yttertak med samma nockhöj d. Härige
nom får kyrkan en övervåning, vilken kunde användas som förvaringsrum och gömställe under orosti 
der (fig. 525). Korets övervåning hade en ljusglugg åt S, synlig på fig. 506. 1200-talets början. 

IV. Kyrkan förlänges med en trave åt V och gotiseras (fig. 569, B), varvid den tillbyggda delen får en 
gotisk fönsteröppning åt S (fig. 526 o. _530). Långhusets gamla innertak ersättes antingen med öppen 
takstol eller plant innertak i höjd med de förhöjda murarna. Korkvadraten förses med gotiskt ribbvalv 
(fig. 526) . s-portalen får sin nuvarande trädörr med vackra järnbeslag (fig. 516 a). Omkr. 1300. 
Sakristia uppföres i N täckt med tegelvalv av samma slag som korkvadratens (fig. 534). Sakristivinden 
inrättas som förvaringsrum med en stickbågig dörröppning i gavelmuren (fig. 529). Öppningen senare 
igenmurad, då man även något höjde sakristigaveln. 

V. Koret förlänges åt Ö och förses i den nybyggda delen med ribbvalv av tegel (fig. 569, C). Sadeltak, 
lägre än taket på korets äldre del (fig. 505). Korförlängningen torde ha utförts i nära anslutning till 
kyrkans gotisering och vidgning åt V, sannolikt under 1300-talets andra hälft. 

VI. I långhuset inslås tegelkryssvalv med helstensribbor (fig. 569, D), varvid i dess dåvarande NV hörn 
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anordnas en vindstrappa. 1400-talets mitt. - Under samma period 
får kyrkan ett vapenhus i S, täckt av tegelvalv med helstensribbor. 

VII. Långhuset förlänges åt V för andra gången (fig. 569, E). Den 
förlängda delen täckes redan från början av ett tegelvalv med halv
stensribbor. V-portal. 1400-talets tredje fjärdedel? 

Inventarier: H. Anna med Jungfru Maria och Jesusbarnet (fig. 537 
- 538), ett par ljusstavskrön (fig. 539- 540). 

VIII. 1600- och 1700-talen. Allmänna reparationer, vilka emellertid 
icke avsevärt ändrade kyrkans •ttseende. De vackra gavelkorsen (fig. 
514-515) härröra från 1700-talet. - Å kyrkogården S om kyrkan 
uppföres 1762 det Adlerbergska gravmonumentet (fig. 502) antagligen 
enligt ritningar av J. E. Rehn med Cestiuspyramiden i Rom som före
bild. Klockstapel (fig. 503- 504) uppföres 1783. 

Inventarier: Predikstolen (fig. 543), skänkt 1724, 1752 något om
ändrad. Textilier (fig. 553- 559) och ljusredskap (fig. 550- 552). 
Dopbord från 1757 (fig. 548). Adlerbergska epitafiet från 1767, en!. 
ritn. av J. E. Rehn (fig. 563- 564). Oljemålningar från 1700-talet 
(fig. 565). - Lillklockan av Gerdt Meyer 1653. 

IX. Stor reparation 1825 under ledning av byggmästaren Söder
ström, Uppsala. Fönsteröppningar åt S vidgas, fönstren i långhusets 
N mur brytes upp. Korfönstret muras igen i nedre delen. 

Inventarier: Altaruppsats 1825 (fig. 536). Orgelläktare. Orgel (från 
1758) inköpes från Markims kyrka och uppsättes 1828 (fig. 541). 

X. Restaurering 1927 under ledning av ark. S. Brandel. Ytter
väggar kalkas, tak och vindskidor lagas, interiören kalkstrykes, golven 
omläggas. Korets valv och väggar förses med kalkmålningar av Yngve 
Lundstrcm. Inredning och viktigare inventarier konserveras. Elekt
risk uppvärmning. 

XI. sakristian får en mindre tillbyggnad i V en!. ritning av ark. 
D. Dahl 1951. 

ZUSAMMENFASSUNG 

I. Feldsteinkirche, welche elen W Teil des jetzigen Chores und die zwei östliebsten Joche des Lang
hanses umfasst (Abb. 569 A). Der Chor besass im O eine Apsis und war möglicherweise anfangs mit 
einem Turmin der Art der Kirchen der sog. Skånelagruppe geplant (Abb. 523). Der Kirchenraum war von 
einer flachen Holzdecke, von der sich noch Spuren im O Teil des Langhanses erhalten haben (Abb. 
508, 542) iiberdeckt. Auch das S Portal gehört zu diesem Bau (Abb. 516). Letztes Viertel des 12. Jh. 

Ausstattung: Taufstein vom Ende des 12. Jh. (Ab b. 544-547) aus einer Werkstatt im Mälargebiet. 
Bruchstiick eines Grabsteins mit eingeritztem Kreuz innerhalb zweier konzentrischer Kreise (Abb. 560). 

II. Der anseheinend nicht vollendete oder aber zerstörte O Turm wird abgetragen. An seiner Stelle 
deckt man den Chor mit einem Satteldach, das niedriger als das des Langhanses ist, ein (Abb. 524). 
Möglicherweise fällt diese Bautätigkeit mit der Vollendung der romanischen Kirche um 1200 zusammen. 

III. Die Mauern iiber Chor und Langhans werden erhöht wie auch das Dach, welches dabei eine ein
heitliche Firsthöhe erzielt. Durch diese Massnahme erhält die Kirche ein Dachgeschoss, das als Vorrats
raum oder als Zufluchtsstätte in unsicheren Zeiten elienen konnte (Abb. 525). Der Dachboden iiber dem 
Chor hatte eine Lichtöffnung nach S, die auf Abb. 506 sichtbar ist. Anfang des 13. Jh. 

Fig. 569. Kyrkans utveckling, 
1 : 1000. A. Tuulse 1957. 
Grundrissentwicklung der 

Kirche. 

Growth of the church. 
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IV. Die Kirche wird nach W zu um ein Joch erweitert und gotisch umgebaut (Abb. 569, B). Der 
angehaute Teil erhält eine gotische Fensteröffnung nach S (Abb. 526 u. 530). Die alte Decke im Lang
haus wird dabei durch einen offenen Dachstuhl oder eine Flachdecke in Höhe der jetzigen Mauern er
setzt. Das Chorquadrum wird mit einem gotischen Rippengewölbe versehen (Abb. 526). Das S Portal 
erhält seine jetzige Tur mit schönen Eisenbeschlägen (Abb. 516 a). Um 1300. - Die Sakristei im N 
wird aufgefiihrt und schon von Anfang an mit einem Backsteingewölbe wie das Gewölbe im Chor
quadrum ausgestattet (Abb. 534). Der Dachboden dartiber wird als Vorratsraum eingerichtet, der durch 
eine Turöffnung in der Giebelmauer zugänglich war (Abb. 529), welche man später zumauerte, als man 
den Sakristeigiebel etwas erhöhte. 

V. Der Chor wird nach O verlängert, in dem neuerbauten Teil mit Rippengewölben aus Backstein 
versehen (Abb. 569, C), und mit einem Satteldach bedeckt, das niedriger als das Dach auf dem älteren 
Teil des Chores (Abb. 505) ist. Die Chorverlängerung hat wahrscheinlich im engen Anschluss an den 
gotischen Umbau der Kirche und ihre Erweiterung nach W stattgefunden, vielleicht in der zweiten 
Hälfte des 14. Jh. 

VI. Im Langhaus werden Kreuzgewölbe aus Backstein mit Bandrippen eingezogen (Abb . 569, D), 
wobei in der damaligen NW Ecke des Langhauses eine Treppe zum Dachboden gebaut wird. Mitte des 
15. Jh.- In derselben Periode erhält die Kirche eineVorhane (Waffenhaus) im Smit einem Rippen
gewölbe aus Backstein ähnlich dem im Langhaus. 

VII. Das Langhaus wird zum zweiten Mal nach W zu erweitert (Abb. 569, E) . Den vedängerten Teil 
deckt schon von Anfang an ein Backsteingewölbe mit Bandrippen. W Portal. Drittes Viertel des 15. Jh.? 

Ausstattung: Hl. Anna Selbdritt (Abb. 537- 538), ein paar Leuchterstabbekrönungen (Abb. 539- 540). 
VIII. 17. und 18. Jh. Allgemeine Reparaturen, die jedoch das Aussehen der Kirche nicht merldich 

verändern. Die schönen Giebelkreuze (Abb. 514- 515) ruhren aus dem 18. Jh. her.- Das Adlerbergsche 
Grabmonument (Abb. 502) wird 1762 S der Kirche anseheinend nach E ntwurfen von Jean Erik Rehn 
nach dem Vorbild der Cestiuspyramide in Rom aufgefiihrt. Der Glockenturm (Abb. 503-504) ist von 
1783. 

Ausstattung: Kanzel (Abb. 543), 1724 gestiftet, 1752 etwas verändert. Textilien (Abb. 553- 559) 
und Leuchtergarnitur (Abb. 550- 552). Tauftisch von 1757 (Abb. 548). Das Adlerbergsche Epitaph von 
1767 nach Zeichnung von J. E. Rehn (Abb. 563- 564). Ölgemälde aus dem 18. Jh. (Abb. 565). - Gloeke 
von Gerdt Meyer 1653. 

IX. GroDe Reparatur im Jahre 1825. Die Fensteröfinungen nach S werden erweitert, die F enster in 
der N Mauer des Langhauses werden aufgebrochen. Das Chorfenster wird in seinem unteren Teil zu
gemauert. 

Ausstattung: Altaraufsatz (Abb. 536) 1825. Orgelempore und Orgel (1758 ausgefiihrt) werden 1828 
aufgestellt (Abb. 541). 

X. Restaurierung 1927. Die Innen- und Aussenwände werden neu gekalkt, die Fussböden umgelegt. 
Wände und Gewölbe im Chor werden ausgemalt. Die innere Einrichtung und wichtigere Ausstattungs
stucke werden konserviert. Elektroheizung. 

XI. Die Sakristei erhält einen Anbau im W 1951. 

SUMMARY 
I. Grey stone church, encompassing the W. seetian of the present chancel and the two easternmost 

bays of the nave (fig. 569, A). The chancel had an apse to the E., and probably the original intention 
was to erect a tower over the chancel as with churches of the so-called Skånela-group (fig. 523). The 
body of the church had a flat timber ceiling, evidence of which is still to be seen in the E. seetian of the 
nave (figs. 508, 542). The S. doorway also belongs to this period (fig. 516). Last quarter of 12th cent. 
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Inventory: Late 12th cent. font (figs. 544-547) made in a Mälardal workshop. Fragment of a grave
stone with incised cross within two concentric circles (fig. 560). 

Il. Plans for E. tower-which was either incompleted or partly pulled-down- were dropped. In
stead, the chancel was covered with a saddle-roof lower than that of the nave (fig. 524). Possibly this 
building work was carried out during the final phase of the Romanesque style, ca. 1200. 

III. Attics of both chancel and nave heightened and provided with roofing of identical height. Thus 
the church acquired an upper floor which could be used as a storeroom as we!! as a hiding place during 
periods of unrest (fig. 525). The floor above the chancel had a light-aperture to S., which can be seen 
in fig. 506. Beginning of 13th cent. 

IV. Church widened by means of a W. bay and reconstructed in Gothic style (fig. 569, B). The added 
portion was provided with a Gothic window to S. (fig. 526, 530). The old ceiling of the nave was replaced 
either with open roof-trusses or a flat ceiling at the height of the present walls. The square chancel was 
provided with Gothic rib-vaulting (fig. 526). The S. entrance acquired its present door, with beautiful 
ironwork (fig. 516 a). Ca. 1300.- Vestry to N. erected and provided with brick vaulting of same con
struction as that in the chancel (fig. 534). Attic of vestry arranged as storeroom, with a doorway in 
the gable wall (fig. 529). This doorway was later walled-up, and at the same time the vestry gable was 
slightly heightened. 

V. Chancel lengthened to E. and the new section provided with ribbed vaulting of brick (fig. 569, C). 
Saddle-roof, lower than roof of older section of chancel (fig. 505). The lengthening of the chancel was 
probably carried out in close collaboration with the change-over to Gothic style and the widening to 
the W., possibly during the seeond half of the 14th cent. 

VI. Nave covered with brick cross-vaulting with broad brick ribs (fig. 569, D). In the contemporary 
N.\V. corner of the nave a stait·way to the attic. Mid-15th cent.- During the same period a porch was 
built to S. and provided with brick vaulting with ribs, as in the three easternmost bays of the nave. 

VII. Nave lengthened to W. for the seeond time (fig. 569, E). The lengthened section had from the 
start been covered with brick vaulting, with narrower brick ribs. W. doorway. Early in seeond half of 
15th cent.? 

Inventory: St. Anne with the Virgin Mary and the infant Jesus (fig. 537- 538), two figures from pro
cessional candiesticks (539- 540). 

VIII. 17th and 18th cent. Overall repairs, which however did not greatly alter the appearance of the 
church. The beautiful gable-crosses (fig. 514- 515) date from the 18th cent.-The Adlerberg sepulchral 
monument S. of the church (fig. 502) erected 1762, presurnably from designs by J. E. Rehn and with 
the Cestius pyramid in Rome as the prototype. Bell tower 1783 (figs. 503- 504). 

Inventory: Pulpit (fig. 543), presented 1724, altered somewhat in 1752. Textiles (figs. 553- 559) and 
lighting apparatus (figs. 550- 552). Christening table made in 1757 (fig. 548). Adlerberg memorial tablet 
1767, from a design by J. E. Rehn (figs. 563- 564). 18th cent. oil paintings (fig. 565).- Small bel! by 
Gerdt Meyer 1653. 

IX. Considerable repair work during 1825. Window-opening to S. widened, windows in N. wall of 
nave opened-up. Lower part of chancel window blocked-up. 

Inventory: Altar decorations 1825 (fig. 536). Organ gallery. Organ (1758) purchased from Markim 
church and installed in 1828 (fig. 541). 

X. Restorations 1927 under direction of architect Brandel. Externa! walls freshly limewashed, roof 
and eaves-boarding repaired, interior freshly limewashed, floors relaid. Decorative paintings by Yngve 
Lundström on vaulting and walls of chancel. Furnishings and the more important effects conserved. 
Electric heating installed. 

XI. Vestry appendaged to W. 1951. 



Fig. 570. Sollentuna kyrka från NV. Foto 1949. 


Die I<irche von Sollentuna von NW gesehen. Sollentuna church from N.W . 




SOLLENTUNA KYRKA 

UPPLAND, STOCKHOLMS LÄN, SOLLENTUNA HÄRAD 

STOCKHOLMS STIFT, ROSLAGS VÄSTRA KONTRAKT 


Beskrivningen utarbetad av ARMIN TutrLsE, avslutad i maj 1957 

TRYCKTA KÄLLOR: AFRITNINGAR, PJ. 128 (kyrkan år 1682).- KLINGSPOR 2, S. 56.- ERIK ERIKS
SON, Några anteckningar om gravarna i Sollentuna kyrka, Motala 1950. - R. LuNDQVIsT, Några an
teckningar om Sollentuna kyrka, 2:a omarb. upp!. Sthlm 1956.- N. GöRANssoN och M. SvENSEN, Vår 
hemsocken Sollentuna jämte kartblad till skolundervisningens tjänst, Sthlm 1931, s. 48 f. - DN 15. 10. 
1939. - NDA 22. 9. 1939 (återinvign. efter restaur. 1938- 39). 

HANDSKRIVNA KÄLLOR OCH AVB.-SAML.: KB: ASCHANEUS, Monumenta runica CXX (F.b. 
18), S. 48 (kyrkan byggd år 1190); HADORPHS »ANNOTATIONSBOOK>>; TILAS II, S. 156 (gravkor, gravar). 
- ATA: IHRFORS 2, s. 258 f. (med 6 akvareller); TNv. 1829; kyrkan från SÖ, akvarell1890; p. m. av E. 
EKHOFF vid besök i kyrkan 1901 (ang. medeltida målningar); G. RuDBECK (s. 665), Anteckningar om 
Sollentuna kyrka före >>restaurationen>> 1902 (med en blyertsskiss av GuNILLA RuDBECK över sakristi
ingången före restaur.); SNABBINV. 1917 (B. THORDEMAN); handlingar rör. bl. a. kyrkans restaurering 
1938-39, renovering av diverse föremål samt altarskåpets återflyttning till kyrkan; N. LAGERHOLMs 
rapport om undersökning av det Berndeska gravvalvet samt om textilier i likkistor av EvA BERGMAN, 
1950.- BST: >>Projekt Ritning till torn vid Sollentuna kyrka.>> O. HALLSTRÖM 1840 (V-fasad och plan 
av tornet); •>Ritning till ny tornbyggnad å Sollentuna kyrka. Stockholm af Kong!. Öf. Intendents Embetet 
den 3 nov. 1840. F. Blom•> (lavering på papper); restaureringsritn. 1902 av Luov. PETERSON (9 blad väv); 
ritn. till utvidgning av kyrkogården av E. KARLSTRAND (1921, 1937) och A. FLINK (1934) jämte be
gravningskapell (E. KARLSTRAND 1921- 22); restaureringsritn. av E. MILLEs 1937- 38; översiktsplan 
för kyrkogårdens utvidgning av JAN WAHLMAN 1951. - UB: PALMSKIÖLDSKA SAML. 276, s. 381 (vapen, 
kyrkans grundläggning är 1190, en!. Aschaneus); NoRDINSKA SAML., vol. 39, s. 86: Upbörden 1531.1 

KYRKANS ARKIVALIER (i ULA): RÄK. 1625- 53 (L I: 1), >>Solentuna kyrkios memorials Reken
skapps Book, ifrä Ivari Olai Noraei2 pastoratus begynnelse 1624>> (L I: 2, 1625-1704, delvis parallell 
med föregående), 1705- 54 (L I: 3), 1710- 44 (L I: 4, delvis parallell med föregående), 1755-1800 
(L I: 5), 1779- 1801 (L I: 6, delvis parallell med föregående); INV. från 1624 (L I: 1, upptager flera nu 
förekomna föremål), 1661, 1705, 1745, 1813, 1903; särskilt givande för kyrkans byggnadshistoria är en 
förteckning från 1653 (L I: 2) över Berndesk~ donationer och ST.PROT. från 1740 f. - Vid kyrkan 
förvaras en protokollsbok frän 1780- 1842. - I EosBERGs ARKIV finnas diverse handlingar och avskrif
ter ang. kyrkans inventarier, reparationer m. m. -- I Sveriges Kyrkors arkiv förvaras en beskrivning 
av Sollentuna kyrka, utförd 1922 av INGEGEHD HENSCHEN. Denna beskrivning har vid manuskriptets 
utarbetande delvis använts. 

Kyrkan ligger på en höjd vid ~tora landsvägen mellan Stockholm och Uppsala. Bygden har gammal 
bebyggelse; fornlämningar äro synnerligen talrika. Omkring 450 m V om kyrkan blottades vid gräv

1 Frän Sollentuna lämnades: >>Midlungx klockan ovegin l silff ... XI !ode marc l VIII stakar l En 
gryta om III pd. l Penningar ... X marc l Penningar pro decimis et agrarium XV marc l Thir aff togh 
Jöns Matsson 11 marc l thet andra bleff qvart i Kyrkian.>> 

2 lwARUS 0LAI, t 1653. Slamfader för släkten EDHELms, som tog sitt namn av Eds sn. 
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ningar 1941-42 en forntida gårdsanläggning från två olika skeden, dels från början av 600-talet e. Kr., 
dels från vikingatiden (800- 1050 e. Kr.)1 Gårdens namn torde varit Tuna, omtalat i en byteshandling 
1298 (dominus Röricus in Tunum). Denne kallas 1287 (SD nr 949, 1032) Dominus Röricus de Solendrethu

num.- Redan före vikingatiden begagnades en båtled genom Edsviken, Norrviken, Edsjön och Oxunda

KYRKOGÅRD 

"' . f·ou.E'!>TUN 

~•BJ 
• ll.l' BY 

·~· J 

sjön (fig. 571), bruten av edet mellan Edsviken och Norrviken, 
där marknadsplatsen Edsbacka var belägen. Det var en viktig 
farled mellan Saltsjön och Mälaren (vid Skarven) under medel
tiden, och AscHANEUS berättar, att ännu Gustav Vasa låtit upp
rensa leden för att han med båt skulle kunna komma •från 
Upsala och Stockholm in till Sollentunaholmen vid Sollentuna 
kyrkby•>. Invid denna färdeväg anlades under tidig medeltid 
de båda kyrkorna Sollentuna (på Tuna gårdsägor) och Ed (s. 
694), den förra strax norr om edet mellan Edsviken och Norr
viken, den senare vid edet mellan Edsjön och Harvaviken i S. 
Skarven. 

Att döma av kyrkans namn och arkitektur (s. 600) tycks Sollen
tuna under medeltiden ha varit häradets viktigaste kyrka vid 
sidan av Spånga (SvK, Sthlm VIII, s. 81), där tingsplatsen var 
belägen. Vid okänd tidpunkt efter 1343, då båda socknarnavoro 
självständiga och upptogos var för sig då det gäller avgiften för 
lösen av pallium, blev Sollentuna emellertid annex till Ed (s. 
694), och förblev så ända till1915, då förhållandet blev det mot
satta. År 1930 fick Sollentuna en dotterkyrka i Tureberg, vigd 
åt S. Erik (s. 666). 1957 invigdes Kummelby kyrka (s. 689). 

Följande i beskrivningen nämnda gårdar och byar äro belägna 
inom Sollentuna sn: Edsberg, Nytorp, Rotsunda, Sol/entunaholm, 

Sol/entunasten, Tal/backen, Viby och Överby. 

KYRKOGÅRDEN 

Kyrkogården har fått sin nuvarande utsträck
ning genom flera utvidgningar. Den äldre delen ligger 
närmast V och S om kyrkan (fig. 572, A), med bo
gårdsmur i N, Ö och S i dess ursprungliga sträckning. 
Muren är uppförd av gråsten som kallmur, murbruk 

1 H. HANssoN, Tuna i Sollentuna i: Sollentuna hembygds
förening 10 år 1934- 1944. Sthlm 1944. 

Fig. 571. Gammal farled genom Sollentuna och Eds sockenom
råden. Kartan visar vattenvägens strandlinjer omkr. år 900. 

Efter H. HANssoN a. a. 

Alte Fahrrinne durch die Kirch Old fairway through Sollentuna 
spiele von Sollentuna und Ed. Die and Ed parishes. The map shows 

Karte zeigt die Uferlinien der the shore Iines of the waterway 
Wasserstrasse um 900. circa 900. 
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Fig. 572. Kyrkogärdsplan. 1: 2000, uppm. .J. Söderberg 1956. 

Grundriss des Kirchhofs. Plan of churchyard. 

förekommer endast ställvis i Ö och N. Eftersom den Ö muren ligger i förband med en 
senmedeltida stiglucka (s. 588), tycks denna del av bogårdsmuren åtminstone i sin nedre 
del härröra från samma tid som stigluckan. Avtäckning av muren saknas numera. 
Uppgifter om bogårdsmuren har man tidigast från 1628 (RÄK.), då murning och spån
slagning omtalas. Den var sålunda då försedd med spånklädd trähuv enligt äldre sed 
(jfr Knutby kyrka, SvK, Up. III, s. 271 f.). Därefter har man flera gånger under 1600
talet kompletterat och reparerat inhägnaden. Enligt RÄK . 1680 betalades åtta tunnor 
kalk till kyrkogårdsmuren V om kyrkohärbret. Mats Berthelsson murmästare murade 
upp muren som var illa förfallen. Nästa år reparerades muren på S och V sidan av mur
mästaren J öran (RÄK.). 

År 1922 utvidgades kyrkogården åt V (fig. 572, B), 1939 åt N (fig. 572, C) båda gång
erna enl. förslag av ark. E. Karlstrand. Senast fick kyrkogården 1953 en utvidgning åt 
V och t~ (fig. 572, D) enl. ritn . av ark. Jan Wahlman, godkända 1952. Av kyrkogårdens 
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Fig. 573. Stigluckan i Ö bogårdsmuren, 1400- Fig. 574. Stigluckan fig. 573 från SV. Fasad mot 
talet. ö fasaden. Foto A. Tuulse 1949. kyrkogården. Foto 1949. 

l(irchhofspforte in der ö. Lychgate in E . churchyard Die Kirchhofspforte von Lychgate in Fig. 573 from 
Kirchhofsmauer. 15. Jh. wall, 15th cent., E. fayade. Abb. 573 von SW. Fassade S.W. 

0-Fassade. gegen den Kirchhof. 

nya delar är endast utvidgningen från l 922 omgärdad av gråstensmur, övriga av häckar 
och provisoriska hägnader. 

ST I<iLu cKA I ö muren en medeltida stiglucka (fig. 573- 574), uppförd av tegel (29- 30 x 15 x 8) 
i olika förband . Rundbågiga portöppningar, tunnvalv av tegel. Sittnisch i N väggen 
med rundbågig övertäckning. Spånklätt sadeltak med roderformade svarttjärade vind
skidor. Nedre delen av murverket är vitputsad, liksom själva portvalvet med omfatt
ningsbågar. Gavelröstena prydas av vitputsade blinderingar. Dessa utgöras inåt kyrko
gården av två rektangulära nischer, en på vardera sidan av portöppningen, en rund
bågig nisch på röstets nedre del. Rakt över denna en cirkelrund dylik nära röstets 
spets.l Dessutom tre rader sågskift. Åt Ö utgöres dekoren av en korsblindering med en 
cirkelrund nisch över samt ett trestens sågskift vid korsets fot . Blinderingarnas form 
tillåter en datering till 1400-talets andra hälft. stigluckan genomgick en omfattande 
reparering 1741 (RÄK.) Den har enkla, smidda järngrindar, som torde ha tillkommit 

l Den rundbågiga nischen är möjligen en igenmurad öppning, använd såsom friluftspredikstol ovan 
stigluckans portvalv. Upp till predikstolen kom man kanske genom ett hål i portvalvet, senare igensatt 
i samband med valvets reparation. Om liknande friluftspredikstolar se Riala (SvK Up I, s. 609) och Harg 
(Up II, s. 666, not 1). 
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på 1770-talet (sT.PROT.).- Kyrkogårdens 
S ingång har liknande järngrindar mellan 
stenstolpar. Kyrkogårdens nya del har en 
stor entre från S med stolpar och trappa 
av granit. 

l N delen av kyrkogårdens 1922 utvid BEGRAV

gade område ligger ett begravningska NINGSKAPELL 

pell (fig. 575), byggt 1922 efter ritningar 
av ark. Erik Karlstrand. Väggarnas nedre 
del av gråsten, gavelrösten av putsat tegel. 
Tak av tjärad spån. Rummet är täckt av 
ett tunnvalv av putsade bräder. I nischer 
över altaret kalkmålningar från 1922 av 
konstnären Carl Magnus Lindquist, fram
ställande den uppståndne Kristus bland 
sina lärjungar. 

Bland äldre gravvårdar på 
gården kunna följande nämnas: -

kyrko
l. En 

GRAVVÅRDAR 
PÅ KYRKO

GÅRDEN 

stele av röd kalksten på en >>ättehög>> Som Fig. 575. Begravningskapell från 1923, S fasaden. 
kyrkan.! lnskr.: FRIHERRE : THURE. GUST: ' Foto A. Tuulse 1949. 

RUDBECK l (s. 665). l ÖFWERSTÅTHÅLLARE. 
OCH . COMMENDEUR. l AF. KONGL: SWÄRDS

Begräbniskapelle von 1923. 
S Passade. 

Funeral chapel, 1923. S. 
fayade. 

ORDENS . STORA. KORS. l FÖDD . D: 21 NOV: 
1714. l DÖD . D: 2. IAN : 1786. l MED. l DESS . FRU . FRIHERRINNAN. l MAGDALENA. MENT
ZER. l FÖDD. D: 15: OCT: 1726.1 DÖD. D: 8. FEBR: 1809. j PS: DAV: 73:24. PHILIP: 1:21. 
Kring denna kulle en med järnstaket omgärdad gravplats för medlemmar av släkten 
Rudbeck på Edsberg (s. 665). - 2. Stele av röd kalksten, vid kyrkansNÖ hörn. Inskr.: 
KAMRERAREN l PEHR WILH. FRIIS l FÖDD D. 26 JUNI 1772 l DÖD D. 19 MARS 18261 SANN 
CHRISTEN l TROFAST WÄNN l RÄTTSKAFFENS l EMBETSMAN l ANSPRÅKSLÖS WÄLGÖRARE. 

En klockstapel har funnits. Den omtalas första gången omkr. 1650 och stod enl. KLocKsTAPEL 

INV. 1829 SV om kyrkan, vid sidan av friherre Ture Gustaf Rudbecks gravkulle (se 
ovan). Stapeln var från början öppen och inkläddes med bräder först under 1690-talet. 
Under 1700-talet genomgick stapeln flera stora och kostsamma reparationer. Den revs 
1841, när klockorna överförts till tornet (s. 659). 

Kyrkahärbärge har funnits. Dess utseende och läge är ovisst. Första gången näm- KYRKOHÄR

nes det 1626 (RÄK.); ett nybygge eller en större reparation omtalas 1664, då spån, spik BÄRGE 

och bräder m. m. åtgå därtill. 

Jfr ToRA GöRANssoN, Ättehögen i 1600- och 1700-talcns svenska gravkonst. Symbolister I (Tid

skr. f. konstv. XXX), Malmö 1957, s. 187 f. 

1 
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KYRKOBYGGNADEN 

PLAN Kyrkobyggnaden (fig. 578- 579) består av V torn, långhus, ett tresidigt avslutat 
kor av samma bredd som långhuset samt sakristia i N och vapenhus i S. Av dessa 
byggnadsdelar bilda tornets nedre del och långhusets två västligare traveer ett romanskt 
kärnparti (fig. 579, A), medan kyrkans mellersta del jämte sakristia och vapenhus ha 
tillkommit successivt under medeltidens senare hälft. Det nuvarande högkoret upp
fördes under 1640-talet såsom gravkor åt den adliga familjen Berndes (s. 610). 

MATERIAL Kyrkans medeltida delar äro byggda av vald och kluven gråsten, i kärnkyrkan med 
tämligen stora stenar, lagda i någorlunda jämna skift. Tegel förekommer i valvsystemet, 
i omfattningar, i gavelrösten, i tornets översta del samt i påmurade eller på annat sätt 
ändrade murdelar. Kormurarna äro av putsat tegel på sockel av sandstenskvadrer. 
Hörnkedjor och andra dekorativa element av sandsten. I övrigt äro ytterväggarna 
spritputsade med slätputsade fönster- och dörromfattningar. Denna ytbehandling 
härrör från 1700-talet, då kyrkan flera gånger reparerades (RÄK.). 

TORN Tornet (fig. 570) ligger i förband med långhuset. Tornkroppens nedre del skrånar 
uppåt och visar oregelbundheter i murverket ett stycke nedanför ljudgluggarna. Dessa 
oregelbundenheter ange tornets ursprungliga höjd. Ännu bättre kan det romanska tor
nets övre del studeras i klockvåningen, där rester av gavelrösten i V och Ö väggen (fig. 
580) visa, att tornet från början var täckt med sadeltak. I sitt äldsta skick var tornets 
inre ungefär på halva höjden avdelat med ett klostervalv, av vilket ansenliga rester 
finnas kvar (fig. 590). Valvresterna äro byggda av kraftiga gråstensblock. Konstruk
tionen är samtida med tornmurarna. Under klostervalvet finnas i murarna hål efter 
bjälkar, vilka begagnats som underlag vid byggandet av formen för valvslagningen. 
Genom detta valv bildades i tornets nedre del ett högt rum, i vilket senare inslagits ett 
ännu bevarat senmedeltida valv några meter nedanför klostervalveL Men när tornet 
uppfördes, torde det nedre tornrummet genom ett bjälklag delats i två våningar. Detta 
bjälklags hål skymmas numera av det senmedeltida valvet, men att en sådan indelning 
verkligen från början funnits, därom vittnar en dörröppning i V tornmuren, strax ovan
för kyrkans V-portal. Denna dörröppning är under senare tid ändrad till ett fönster 
(fig. 591), men dörromfattning, tröskelsten och stängningsanordning visa tydligt, att 
det var genom denna öppning man ursprungligen nådde tornets första övervåning. 

Högre upp i tornet kom man emellertid icke genom denna ingång. Tornets övre del 
bildade en avdelning för sig och hade en särskild ingång i Ö muren (fig. 593), vilken 
man sålunda endast kunde nå från kyrkorummets vind. Denna ingång, som är murad 
av gråsten, är mycket trång och försedd med en brant trappa mot långhusvinden 
(fig. 592). Spår av gångjärn samt hål för stängselbommar visa, att ingången kunde 
stängas både från in- och utsidan. Dörromfattningen mot tornkammaren är senare om
murad, varvid munktegel kommit till användning. På kyrkvinden synas urtagningar i 
murverket strax nedanför dörröppningen, vilket tyder på, att man där har haft en 
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l : 


Fig. 576. Kyrkan år 1682. Efter AFRITNINGAR. 

Die Kirche nach einer Zeichnung von 1682. Pen and wash drawing of church 1682. 

7 - 70(j 8J 8 
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Fig. 576 a. Ritning till ny tornspira av 
O. Hallström 1841. BST. 

Entwurf zu einer neuen Drawing for a new 
Turmspitze von O. tower cap by O. I-Iall

Hallström 1841. ström, 1841. 

särskild anordning för att bestiga tornet, innan 
det nuvarande valvet i långhuset kom till (s. 606). 
Systemet är intressant, liksom hela tornkonstruk
tionen, och bidrar att klargöra den romanska 
kärnkyrkans uppgifter och karaktär (s. 601). 

Tornets V ingång är ursprunglig. Den har sand
stensomfattning och är ovanligt hög (fig. 582). 
Antagligen vid 1600-talets mitt murade man igen 
den, varvid man rev ut vissa delar av den ut
vändiga, huggna omfattningen och använde dessa 
stenar nedtill i igenmurningens fasad. Den in
vändiga smygen förblev orörd, och vid kyrkans 
restaurering 1938- 39 återupptogs och restaure
rades portalen, som därvid fick en ny koppar
klädd port. I denna insattes ett äldre lås av smi
desjärn från 1600-talet, vilket förr förvarades löst 
i kyrkan. 

Tornets översta del är murad av medeltida 
tegel i format 29 x 14 x 9, med fina fogar i ven
diskt förband. I V och Ö väggarna två hål med 
stickbågiga omfattningar på innersidor. Hålen 
äro samtida med tegelmuren och voro avsedda för 
ställningsbjälkar (jfr Spånga kyrka, SvK Sthlm 
VIII: 2). På ytterväggarna finnas smala, rektan
gulära blinderingar (fig. 570), fyra åt S och N, 
två åt V och Ö; dessutom horisontala band i S 
och N. Dessa blinderingar äro rester av tornets 
medeltida dekoration, som synes på AFRITNINGAR 

1682 (fig. 576). Blinderingarnas form antyder, 
att tornets höjning ägde rum under senmedel
tiden (närmare därom s. 607). Troligen tillkom 
även den på AFRITNINGAR avbildade tornspiran 
samtidigt med murarnas höjning. Slutligen härrör 
från samma byggnadsperiod det nuvarande tegel
kryssvalvet i tornets bottenvåning. Valvet har 
halvstensribbor och starkt kupiga kappor, i hjäs
san en ring. Bottenvåningens väggar och valv 
vitkalkade, i valvkapporna svaga färgspår efter 
kalkmålningar (se s. 619). Tegelgolv. Torntrappan 
i NV hörnet är nedtill av tegel, upptill delvis 
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Fig. 577. Kyrkan frän SV. Foto A. Tuulse 1950. 

Die Kirche von SW. Church from S.W. 

ombyggd med både tegel och gråsten. Trappan är samtida med tegelvalvet, ingången 
dock senare ändrad. - Tornets bottenvåning är numera förenad genom en bred valv
båge med kyrkorummet och bildar en del av detta. 

Under 1600- och 1700-talen genomgick tornet flera omfattande reparationer, vilka 
dock ej förändrade dess konstruktion i större omfattning. Vid 1800-talets början hade 
den gamla spiran emellertid blivit så bristfällig, att den måste nedtagas 1836, varvid ett 
provisoriskt tak anordnades (sT.PROT.). Det nuvarande tornkrönet (fig. 570) uppfördes 
1841 enligt ritningar av konduktören O. Hallström (fig. 576 a), med vissa ändringar av 



1l o 1 t ) .. ' 1D 

Fig. 578. Längdsektion mot , l : 300. Uppm. av A. Flink 1922, kompletterad nv J. öderberg 1956. 
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Fig. 579. Plan, 1 : 300. ppm. J . öderberg 1956. 
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1-ÅNGHUS 
OCH KOR 

EÖNSTER 

Fredrik Blom. 1 På ett flackt tak står en 8-kantig lanternin med ett fyrkantigt basparti, 
bildande en balkong med smalt järnräcke. Lanterninen krönes av en kupol med kors
prydd spira. Det hela täckt med kopparplåt. Under taket en kraftig konsollist. 2 

I sin nuvarande gestalt bilda långhus och kor en jämnhög byggnadskropp med polygo
nal avslutning i Ö. Kyrkorummet (fig. 595-596) är stort och välproportionerat samt 
ger ett harmoniskt intryck, trots att det har fått sin nuvarande utsträckning genom 
olika byggnadsperioder under medeltid och nyare tid. Kyrkan är täckt med tegel
valv av tre olika typer. Om valvet i tornrummet, se s. 592. De två första långhusvalven 
från V äro alldeles lika kryssvalv med ribbor av päronformad profil. Ä ven gördelbågen 
mellan dessa traveer har samma utseende. Valven vila på väggpilastrar och svagt 
spetsbågiga sköldbågar. Mellan valv två och tre västerifrån räknat är en mycket bred 
spetsbågig gördelbåge. Valven Ö om denna båge äro ribblösa stjärnvalv på rundbågiga 
sköldbågar; valvanfangen markeras av profilerade kapitellister. Koravslutningen har 
spetsbågiga sköldbågar. Väggar och valv äro sedan 1938- 39 vitkalkade, frånsett valv
ribbor jämte väggpilastrar i V delen samt de partier, där rester av medeltida kalkmål
ningar finnas (s. 618). - Golv av tegel på gången, trägolv i bänkkvarteren, plansten i 
koret, allt tillkommet 1938- 39. Korets golv ligger tre steg (35 cm) högre än långhusets. 

Alla fönster äro rundbågiga, försedda med karmar av trä och bågar indelade i smårutor 
av antikglas i blyspröjsar; solbänkar av svartmålad plåt. Fönsteröppningarna i koret 
och ovanför korportalen fingo sin nuvarande placering och form under 1640-talet i 
samband med det Berndeska gravkorets uppförande (s. 610). Långhusets västligare 
sydfönster fick sin nuvarande form omkring 1780. Samtidigt igenmurades korets Ö 

fönster, och övriga fönster förnyades. Tornrummets S fönster och långhusets N fönster 
tillkomma 1902. Innanfönster och blyspröjsar i alla dessa fönster härröra från 1938- 39. 

Av kyrkans äldre fönsteröppningar ha under restaureringen 1938-39 framkommit 
spår på S långhusväggen. Dessa öppningar ligga i trave 1-3 (västerifrån räknat) och 
äro markerade på murarnas insida (fig. 599), det östligaste fönstret även på utsidan (fig. 
586). Det västligaste fönstret har varit litet och rundbågigt och fanns kvar ännu 1682 
(fig. 576). De två övriga öppningarna ha av spåren att döma haft svagt spetsbågiga och 
långa dageröppningar. Kyrkorummets valv skär över två av dessa fönster (i den V 
och mellersta traven) vilket innebär, att fönsteröppningarna och valven där icke härröra 
från samma byggnadsperiod (närmare därom s. 606) . Uppgifter saknas om hur länge 
dessa ljusöppningar voro i bruk. Enligt AFRITNINGAR (fig. 576) hade man före 1682 

1 FREDRIK BLoM, ingenjör och arkitekt, f. 1781, t 1853, först verksam vid flottans mekaniska kår, 
slutl. som överste; han blev professor vid konstakad. och t. f. chef för Ö lÄ. Han uppförde många monu
mentalbyggnader i Stockholm, bl. a. hästgardets kasern vid Storg. (numera VHAA:s ämbetslokal), 

Rosendals lustslott, skeppsholmskyrkan (SvK Sthlm IX) m fl. 
2 Den nya spiran kritiserades på följande sätt av BRuNIUs 1849: >>Sollentuna gamla kyrka ... har 

för några år sedan fått ett nytt torn, hvilket å sidorna siras med aflång fyrkantiga fördjupningar och har 
en vidunderlig betäckning. Hvad slags byggnadsstil månde detta vara?>> (C. G. BRUNIUs, Konstanteck

ningar under en resa år 1849, Lund 1851, s. 522). 
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StÅRNING D- D SlARNING B 
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ll!!!ill!l =±=_ --4 


Fig. 580. Sektion av tornet mot V. -Tvärsektioner av länghuset mot Ö och V, 1: 300. Uppm. J. Sö
derberg 1956. 

Schnitt durch den Turm gegen W. - Querschnitte des Section of tower towards W. Transverse sections of 
Langhanses gegen O und W. nave towards E. and W. 
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Fig. 581. Kyrkan från SV. Foto 1949. 

Die Kirche von SW. Church from SW. 

murat igen det östligaste av de gamla fönstren, tydligen i samband med gravkorets, 
resp. högkorets uppförande. Det mellersta fönstret synes redan tidigare ha blivit ersatt 
av en bred rektangulär öppning, säkerligen ett predikstolsfönster Gfr s. 630). Det lilla 
högtsittande fönstret å fig. 576 fanns möjligen kvar ända till 1780 (se ovan). 

INGÅNGAH Porten från vapenhuset till långhuset (fig. 583) är den romanska kärnkyrkans 
oförändrade ursprungliga ingång. 1842 kallas den för >>kyrkans stora dörn> (sT. PROT.), 

vilket man ännu bättre förstår, om man betänker, att den nuvarande V ingången då 
var igenmurad (s. 592). Omfattningen i murens ytterliv är av huggen rödaktig sandsten. 
Oregelbundenheten i rundbågen beror på att omfattningsstenarna torde varit huggna 
för en bredare portal än den som utfördes. Dörren av bilade furuplankor med rika 
järnbeslag (fig. 584) är uppdelad horisontellt av gångjärnbeslagen och mellan dem löpande 
band; ett kantband följer dörrens kontur. Banden äro räfflade och delvis försedda 
med inpunsade rundlar; å fyra av banden sitta fästade små lösa ringar. Mellan järnban
den äro för övrigt placerade ornament av järn: ett konsekrationskors, livsträd med två 
fyrfota djur, liljor m. m. Svenskt arbete från 1200-talets sista fjärdedel av starkt nationell 
prägel. Dörrens hela H 275, B 120. Låsbeslaget jämte dragringen med buckelformat 
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F ig. 582. Västportalen . Foto 1956. 


Das W estportal. \V. cntrance. 
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beslag äro av förtent järnplåt och härröra från 
1400-talet. stort stocklås. 

Korportalen (fig. 586) är korgbågig, med 
en rusticerad omfattning av lågerhuggen sand
sten, uppåt avslutad med ett rakt entable
ment. Denna portal tillkom under den stora 
Berndestillbyggnaden vid 1600-talets mitt (se 
s. 610), då uttryckligen upplyses, att där till
förene ingen dörröppning hade varit. 1842 
(sT.PROT.) kallas den för >>lilla kyrkdörren». 
Man ämnade då igenmura den på grund av 
det drag som den förorsakade. De nuvarande 
dörrarna av brunbetsad ek med pålagda pro
filerade snedrutor stamma från en restaurering 
1902, varvid man möjligen har följt en äldre 
dörrs utseende. Vid samma tillfälle anordnades 
i murtjockleken ett vindfång med brunmålade 
svängdörrar inåt kyrkan, försedda med fyll
ningar och glasrutor. 

TAK Takstolarna härröra i sina övervägande 
delar från 1640-talet, då det nuvarande hög
koret uppfördes (s. 610). Yttertaket, nu 
täckt med svartmålad järnplåt, är sträckt i en 
obruten linje från V-tornet ända till en t~k
ryttare i Ö över koret (fig. 581). Takryttaren 
består av en åttkantig lanternin med rund
bågade blindnischer, krönt av en liten karnis
svängd kupol med kors. Det hela kopparklätt. 
Om dess tillkomst se s. 614. Kyrkan har ti 
digare haft spåntak. Hammarbanden äro syn
liga i långhusets V del, ända till en skarv i 

murverket, som markerar gränsen mellan två olika byggnadsperioder (s. 605). Takfoten 
inklädd med bräder. På vinden syns, att hammarbanden i V delen härröra från en 
äldre takstol, sannolikt medeltida. 

ÄLDSTA Äldsta kyrkan bestod av V-torn och ett långhus, omfattande de två västliga traveerna 
KYRKAN fram till den breda gördelbågen, där på murarnas yttersidor synliga skarvar markera 

den Ö gränsen för det äldsta långhuset (fig. 579 A). Dess längd är 49 svenska fot, tornets 
30 svenska fot i kvadrat. I Ö anslöt sig till långhuset en något smalare korbyggnad, 
av vars S vägg rester framkomma vid utgrävningar 1939. Koret var i Ö antingen rak
slutat (L ca 21 sv. f.), eller försett med en absid. På den nuvarande breda gördelbågens 

Fig. 583. Sydportalen. Foto 1956. 

Das Si.idportal. S. entrance. 
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plats fanns en mycket smal triumfbåge, 
såsom de år 1939 påträffade grundmur
arna utvisa. Denna kyrka hade ingångar i 
V och S, och små rundbågiga högt sittande 
fönsteröppningar åt S (s. 596, fig. 599). 
Hur innertaket såg ut i koret, kan ej av
göras, men långhuset hade antingen plant 
innertak eller öppen takstol, vilket bevisas 
av putsrester på långhusmurarna upp 
till hammarbanden ovanför de nuvarande 
valven. 

Kyrkans kraftigaste och intressantaste 
del är V-tornet, som ligger i förband med 
långhuset och sålunda är uppfört samtidigt 
med detta. A v byggnadsbeskrivningen 
framgår (s. 590), att tornet från början 
var mycket lägre än nu och täckt av ett 
sadeltak med gavlar i Ö och V (fig. 594). 
Ett kraftigt klostervalv delade tornets inre 
i två sinsemellan ej kommuniserande av
delningar (fig. 593) . Den nedre avdelningen 
var uppdelad genom ett bjälktak. Till bot
tenvåningen kom kyrkobesökare genom en 
ståtlig V-portal (fig. 582), som var kyrkans 
huvudingång; detta rum kan anses ha varit 
kyrkans förrum och hade troligen mot 
långhuset en smal dörröppning, vars ut
seende är obekant. Nedre avdelningens 
övre rum nåddes genom en högt sittande 
dörröppning på V fasaden och torde ha 
använts som förvaringsrum. Genom den Die J'~Je ~~ss ~g~S~~ta l s, Door ofl~the~~';t~ce, late 

högt sittande dörren forslades varorna upp. 
Rummets kapacitet som magasin ökades genom s. k. bärbjälkar, vilka hade sin plats 
i ställningshålen under klostervalvet (fig. 578). På dessa bjälkar upphängdes mindre 
föremål, och enligt den under medeltiden gängse seden torde bjälkarna ha varit upp
delade mellan olika gårdar. Det är en anordning, som förekommer tämligen ofta i Ölands 
och Kalmartraktens försvarskyrkor (TuuLSE, Hossmo, s. 46). 

Till tornets övre avdelning kom man genom kyrkorummet, där i V delen stegar förde 
till en trång dörröppning i tornets Ö mur. Detta system liksom stängningsanordningarna 
vittna alldeles klart om tornets forna försvarsuppgifter: den övre avdelningen har varit 

Fig. 584. sydportalens dörr från 1200-talets slut. 

Foto UPPS. UTST. 1918. 




602 SOLLENTUNA HÄRAD 

Fig. 585. Korets södra vägg med tegelpåmurning från 1640-talet. Foto 
E. Bergman 1938. 

Die S Mauer des Chors mit Backstein- S. wall of chancel with additional brick
iibermauerung aus den 1640er Jahren. work dating from 1640's. 

ett refugium under oroliga tider, och vägen dit kunde effektivt spärras, när socken
borna där sökt tillflykt. 

Ur typologisk synpunkt ansluter sig Sollentuna kärnkyrka direkt till den allmänna 
utvecklingen i Uppland. I stort sett tillhör kyrkan samma grupp som Spånga, Vallen
tuna, Häggeby, Kulla, Övergran m. fl. kyrkor med kraftiga V-torn, vilka byggnader 
anses hava tillkommit under tiden omkr. 1200 (G. BoETHIUS, a. a., s. 17). I Söderman
land ha en stor del kyrkor från 1100-talets slut haft samma grundplan.l Det var en tid, 
då härjningar österifrån ännu förekommo, vilket föranledde försvarsåtgärder i kyrkorna 
i form av kraftiga torn. Dessa massiva torn stå i skarp kontrast till de smäckra, fredliga 
V-tornen från 1170-talet (t. ex. i Ed, Billeshög och Sånga (s. 702, 230, 304). 

Jämförd med de ovan nämnda kyrkorna visar Sollentuna kyrka byggnadsdetaljer, 
som ytterligare belysa utvecklingen i Uppland under den romanska stilperioden. Dessa 

I. Scu:<:ELL, Runtuna kyrka. Sörmländska kyrkor 68, Eskilstuna 1948, s. 4. 1 
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Fig. 586. Korportal frän 1600-talet; t. h. spår av fönster. Foto 1950. 

Das Chorportal, 17. Jh., rechts Spu- Chancel doorway, 17th cent.; right: 
ren cines Fcnstcrs. traces of window. 

detaljer äro V-portalen och klostervalvet i tornet. En ursprunglig V-portal är en mycket 
ovanlig företeelse i Upplands romanska kyrkor. Portalens form i Sollentuna påminner 
om portalen i S. Pers V del i Sigtuna. Sollentunatornets klostervalv står mycket nära 
klostervalvet i S. Pers korsmitt, med den skillnaden, att valvet i S. Per är försett med 
bandribbor. Men även om ribborna ej finnas i Sollentuna, har byggmästaren markerat 
ribbornas plats, vilket tydligt visar, att man i Sollentunavalvet har att göra med en 
förenklad kopia av valvet i S. Per. Det sistnämnda kan ej dateras före 1120,1 men åt
skilligt i S. Pers byggnadshistoria visar, att byggnadsverksamheten ej var avslutad 
förrän under 1100-talets andra hälft. Denna detaljanalys pekar således också mot slutet 

l TUULSE, HOSSMO, S. 89. 
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Fig. 587. Inskriftstavla från 1652 på Berndeska Fig. 588. Solvisare från 1718 på korets S 
gravkorets Ö yttervägg. Foto E. Bergman 1938. vägg. Foto l fl56. 

Inschriftstafel von 1652 a n lnscribed tablet from 1652 Sonnenuhr von 1718 an Gnom on from 1i18 on 
der O Maner des Berndes

sehen Grabchors. 
on E . wall of bnrial chapel 

of the Berndes f amily. 
der S Maner des Chores. S. wa ll of chancel. 

av 1100-talet såsom Sollentuna kärnkyrkas tillkomsttid. I detta sammanhang bör på
minnas, att AscHANEDs (s. 48) anger 1190 som Sollentuna kyrkas byggnadsår. Upp
giften uppges vara hämtad >mthi gambia handlingar>>, dock utan att källan närmare 
preciseras. 

Utom med sigtunakyrkorna visar Sollentuna kärnkyrka en viss kontakt även med 
kyrkorna i den s. k. Skånelagruppen. Visserligen ha även dessa kyrkor med Skånela i 
spetsen en viss beröring med Sigtunas romanska kyrkor, men jämsides härmed ha de 
hämtat förebilder även från andra byggnadsverk. Sollentunas torn med sin ingång från 
kyrkvinden har motsvarigheter i Skånela, Norrsunda och Färentuna, av vilka den först
nämnda torde vara äldst; den kan llateras tidigast till 1160-talet.l Medan Skånela 
i sina byggnadsformer visar en direkt kontakt med kontinental utveckling, antyder 
tornvalvet i Sollentuna, att man här har att göra med en mera lokal utveckling. Ä ven 
ur denna synpunkt passar sålunda Sollentunas datering till 1100-talets slutskede ganska 
väl. Användandet av den svenska foten såsom måttenhet tyder också på, att Sollentuna 
är uppförd av en inhemsk byggmästare, som gått i skola i Sigtuna och hos Skånela
mästaren. Hans tornvalv av gråsten var en prestation, som blev helt enastående; den 
bildade ej skola i Uppland. Med Sollentuna kyrkas byggande avslutades byggnads
traditioner, som tagit sin början i Sigtuna. 

l Tu uLsE, HossMo, s. 87. 
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Fig. 	589. Koret från NÖ. Foto A. Tuulse 1950. 

Der Char von NO. Chancel from N.E. 

Även de delar av kyrkobyggnadens långväggar, vilka sträcka sig från kärnpartiets rKYRKAN 

FÖRLÄNGESÖ gräns till koravslutningens västligaste hörnkedja, resp. sakristians Ö vägg, äro medel
ÅT Ö 

tida. Undersökningar vid 1939 års restaurering visade emellertid, att dessa murar upp
till äro påmurade med tegel omkring tio skift i renässansförband (fig. 585). Detta inne
bär, att den tillbyggda Ö delen har varit lägre än kärnkyrkans långhus, vilket även 
framgår av en byggnadsbeskrivning från 1653 (s. 610). Tillbyggnaden kan tolkas som 
ett stort korparti, som fogats till den gamla kyrkan redan under medeltiden. Spår av 
en ursprunglig fönsteröppning i S väggen (s. 596) visa, att traveindelning ej planerats 
från början. Tillbyggnaden hade således antingen platt trätak eller öppen takstol, lik
som kärnkyrkans långhus. Emellertid finns en möjlighet, att hela det förlängda kyrko
rummet under en viss tid varit täckt av trätunnvalv, en ganska vanlig företeelse i 
Upplandskyrkor under tiden fr. o. m. 1280-talet.l Därav finnas dock inga spår på kyrk
vinden. Vad själva förlängningen beträffar, förekomma sådana ganska ofta i mellan

1 G. 	 BoETHIUs, a. a., s. 35 f. och 100 f. 
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svenska kyrkor fr. o. m. 1200-talets sista fjärdedel, då den s. k. salkyrkan blir domine
rande typ. I Sollentuna fick den förlängda delen emellertid icke samma höjd som kärn
kyrkans långhus (jfr Ed), utan man uppförde den lägre enligt äldre tradition. Detta 
tycks ge en viss antydan om, att kyrkan förlängdes redan under 1200-talets sista fjärde
del, då det lägre koret ännu levde kvar vid sidan av salkyrkan. Från denna tid här
stammar även s-portalens vackra järnbeslag (s. 598). I kyrkans interiör bibehölls den 
gamla triumfbågen, vilken även nu markerade gränsen mellan kor och långhus. Det 
nya koret var ovanligt långt, vilket kan ha varit påverkat av tiggarmunkarnas kyrka
arkitektur (jfr Ekerö kyrka, s. 165 f och Stockholms-Näs kyrka, Sv K, Up. VII, s. 167 f.). 

SAKRISTIA sakristian N om kyrkan (fig. 579) har tillkommit i direkt anslutning till den nyss
nämnde förlängningen åt Ö. Den är byggd av gråsten. Gavelröstet av ljust tegel stam
mar från 1600-talet. Yttertaket var åtminstone närmast före 1739 täckt med koppar
plåt (RÄK.), senare spån. Takstolen förnyades 1832 i samband med en allmän reparation. 
Ingången från kyrkan är rundbågig och försedd med en trappa av tegel på grund av 
den stora nivåskillnaden mellan kyrkans och sakristians golv (fig. 580). Denna ingång 
har portar av smidd järnplåt, troligen från 1600-talet. Dessa kasserades vid en restaure
ring 1902, men tillvaratogas av friherre Reinhold Rudbeck (s. 665) på Edsberg och 
återbördades till kyrkan 1939. Även inåt sakristian har ingången en port av järnplåtar 
med en vacker senmedeltida dörr-ring i genombrutet arbete (fig. 597). - Uppgång 
genom muren till predikstolen anordnades 1832; dörr av smidesjärn med täta beslag 
av korsade järnband. 

Sakristian är sedan 1939 täckt av ett plant armerat betongtak. Dessförinnan hade 
rummet trätak, som tillkom 1832 (sT.PROT.), då ett tidigare befintligt valv nedrevs. 
Om detta valv vittna spår på väggarna i form av rundbågar, vilket tyder på, att valvet 
har varit ett kryssvalv. Fönsteröppningar åt Ö och N, båda försedda med järngaller 
med ringomtag. Ö-fönstret är medeltida, och har på utsidan tvåsprångig omfattning 
med triangelbåge. N-fönstret tillkom antagligen under 1600- eller 1700-talet. Blyspröjsar 
med antikglas från 1939. I Ö muren två väggnischer, skodda med ekbräder och för
sedda med luckor av samma material. Dessutom en nisch i S och en i V muren, varav 
den förstnämnda är avslutad av en triangelbåge. - Tegelgolv från 1939. Samma år 
ordnades under golvet en arkivkällare i stället för det pannrum, som där anlagts l 902. 
Redan före 1902 var sakristian försedd med källare, som möjligen var av medeltida 
ursprung. 

KYRKoRuM- Kyrkorummets två västligare kryssvalv med ribbor av klöverbladsformad genom
MET vÄLvEs 	skärning (fig. 595) ansluta sig till allmänna valvtypen i Mellansverige under höggotikens 

tid. Sollentunavalven härröra möjligen från 1300-talets förra hälft, då flera Upplands
kyrkor fingo sådana tegelvalv, t. ex. Ärentunas korvalv från 1310, Össebygarns korvalv 
(SvK, Up. V, s. 11). Utom i långhuset slogs sannolikt valv även i det nya förlängda koret, 
men dess valv voro lägre än långhusvalven. Man bibehöll den gamla smala triumfbågen 
som gräns mellan kor och långhus. Detta framgår tydligt av en byggnadsbeskrivning 
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Fig. 590. Rester av klostervalv frän 1100-talet i tornet. Foto 1949. 
Reste eines Klosterg.ewölbes aus dem 12. Fragments of a 12th cent. cloister vault 

Jh. im Turm. in the tower. 

från 1600-talets mitt, nedskriven i samband med det nuvarande högkorets tillkomst 
(s. 610). 

Nästa steg i kyrkans utveckling var byggnadsverksamheten vid tornet (jfr s. 590). TORNET 

OM B YGGESFör att få större utrymme i kyrkan förenades tornets bottenvåning med långhuset 
genom en hög och bred båge och tornrummet täcktes av ett tegelvalv (fig. 578). Valvets 
starkt kupiga kappor och dess halvstensribbor med en ring i hjässan torde datera dessa 
åtgärder till 1400-talets andra hälft. Tornets höjning (s. 592) har sannolikt ägt rum under 
samma byggnadsperiod, vilket bestyrkes av tegelblinderingarna på tornets ytterfasa
der. Dessa blinderingar hava sannolikt sina förebilder i de större stadskyrkorna, fram
för allt Uppsala domkyrka, men även Västerås och Strängnäs domkyrkor samt Stock
holms Storkyrka. 

8--706838 
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Fig. 591. Fönster i tornets V vägg. Var urspr. en dörr

öppning. Foto 1956. 


P enster in der W Mauer des Window in W. wall of tower. 

Turms, urspriinglich Tiiröff- Was originally a door opening. 


nung. 

vAPE NHus Vapenhusets (fig. 581) murar av granit ligga ej i förband med långhusets. Gavel
röste av tegel, i fint munkförband med välgjorda fogar, synligt från vinden. Exteriören 
putsad. I röstet en rektangulär glugg inom en rund blindering. På V och Ö muren ligga 
svarttjärade hammarband i murens överkant. Vindskidor profilerade, med vidgade ändar 
och en liten utbuktning vid taknocken. Takstol och takbetäckning likadan som på lång
huset. - Portalen är rundbågig och tresprångig med innersta språnget avrundat. Upp 
till portalens dörr leda fyra steg av granit. Dörren är av furuplankor med en pålagd 
förstärkning utåt. Dörring av järn medeltida, med tre omtag och ett fäste med tre djupa 
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Fig. 592. Trappuppgång genom muren mellan långhusvinden och 
tornet, sedd från långhusvinden. Foto 1956. 

Treppe durch die Maner zwischen Sta ircase through t he wall between 
La nghausdachboden und Turm, ge nave attic a nd tower, from nave 

sehen vom Langha usdachboden. a ttic. 

fåror. Nyckelskylt av tjock smidd plåt, profilerad. Stort stocklås ornerat med breda 
räfflor, möjligen från 1694, då lås och nyckel till vapenhuset anskaffades (RÄK.). 

Golv av plansten, med en gravhäll i mitten (s. 649). Ursprungligt tegelvalv vilar mot 
kyrkan på en sköldbåge och har ribbor av V-formad genomskärning. I varje valvkappa 
ett rektangulärt dropphål, numera igensatta. På Ö väggen en stickbågig nisch (H 148, 
B 135, Dj 44). På väggar och valv kalkmålningar (se s. 620). Målningar, valv och portal
omfattning datera vapenhuset till 1400-talets andra hälft. 

KORETUnder 1620-talet började man med stora byggnadsarbeten, som, utom vanliga repara-
OMBYGGES 



610 SOLLENTUNA HÄRAD 

tioner, även hade till syfte att giva kyrkan en modernare prägel. Vid 1630-talets slut 
hade arbetena tagit en ganska stor omfattning. 1641-42 (RÄK.) omtalas kyrkabyggarna 
Johan och Anders Dalkarl, och stora summor noteras till vitlimning, kalk, murning 
m. m. År 1639 bidrog riksrådet Johan Berndes (s. 665) med 100 daler till kyrkans repara

tion och ombyggnad, ett första tecken på byggnads
arbetenas dubbla syfte under de följande åren: att 
modernisera kyrkan och att åt familjen Berndes uppföra 
ett gravkor, som även skulle tjäna som kyrkans hög
kor. Detta är bäst formulerat i en beskrivning i I N V. 

1653 av Berndes donationer till Sollentuna kyrka: )>Ähr 
och så offwan på S. Herrens graff giord en ny Högkoor, 
som till Kyrkian förbettrat ähr och Kyrkian till större 
Rum och anseende, och ähr uthi samma Högkoors rum 
5 stycken stora fönster och med järngaller.)> Samma
städes beskrives ganska utförligt arbetenas gång: )>Haff
wer och nederslagit then stora gafwelen innan i Kyrkian, 
som tillförendhe war Emillan Högkooren och Kyrkian 
och then igen medh ett stort bredt Walff upmurat, på 
thet ther kundhe blifwa thess bettre rum i Kyrkian och 
högkoret. Ähr och så nederslagit thet gamble Hwalfwet 
som för war öffwer Högkoren (Effter såsom thet war 
söndersprukit), och nu et annat igen upmurat, som ähr 
lika högt medh the andre hwalffwen mit i Kyrkian.Fig. 593. Rekonstruerad sektion 

Kyrkian ähr och Innanjtill i all hwitt öfwerstrukin, som mot N av det urspr. tornet. 
A. Tuulse 1956. 

Rekonstruierter Reconstructed tillförenthe haffwer warit med gammal målningh för
Querschnitt des 
urspr. Turmes 

gegen N. 

section of the 
Romanesque 

tower towards N. 
fallin. Giort en ny Dör på södher sidhan, som ingen till
föredhe haffwer warit, och öfwr dören med nya galler/ 
Jern och fenster uthi ... Ähr och upmurat muren på 

Kyrkian 2 alnar, så at hela Kyrkiomuren ähr all lika högh. Ähr och på halffwa kyrkio
taket, allt medh nytt Resse werket och nya bredher, sampt och ny spån af nyo för
bettrat ... Uprest öffwer graffen ett nytt thorn, Kyrkian till heder och prydelse, och 
tornet ähr öfwerdragit med koppar och et stort kors på tornet medh 5 förgyllda knap
par och 3 stjernor.)> 

Genom dessa arbeten fick kyrkans Ö del både i interiören och exteriören sitt nuvarande 
utseende. Ur interiörens synpunkt voro de viktigaste förändringarna vidgning av den 
gamla triumfbågen samt nya valv i koret, lika höga som de medeltida valven i långhusets 
V del. Alldeles ny byggdes den polygonala koravslutningen i Ö med själva gravvalvet 
inunder. Fastän hela korbyggnaden i interiören moderniserades och gjordes enhetlig, 
skiljer man ännu under 1600-talets slut mellan gamla och nya koret.l 

1 Edsbergs arkiv nr 132, bänkstrid från år 1694. 
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Fig. 594. Sollentuna kyrka omkr. 1200. Rekonstruktion av A. Tuuise 1956. 


Hclwnstruktion der Kirche um 1200. Heconstruction of the church circa 1200. 


I exteriören ansluter den nya koravslutningen sig direkt till kyrkans medeltida bygg
nadskropp under gemensamt, i Ö avvalmat tak, krönt av en takryttare (fig. 581). Men 
samtidigt framträder tillbyggnaden som ett vackert prov på senrenässansens sakral
arkitektur i Mellansverige. Koravslutningens särprägel kom ännu mera till sin rätt under 
1600-talet, då tegelmuren var oputsad och bildade en för tiden typisk färgharmoni 
med hörnkvadrer och dekorativa detaljer av grå gotlandssandsten (fig. 589). Av dessa 
detaljer bestå slutstenarna i fönstren av en upprätt druvklase el. en kotte i ett tulpan
likt hölster, vilande på en list, stödd av änglahuvud. Under taket på ömse sidor av det 
stora Ö rundbländet på ena sidan Berndes-Kurks alliansvapen, inramat av volutorna
ment med änglahuvud. På andra sidan en inskriftstavla (fig. 587) med liknande ram. 
Inskriften lyder: IN DEI GLORIA ET MEMORIA DILECTrss. j MARITI. ILLUST: AC GENERosrss: 
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Fig. 595. Interiör mot V. Foto 1949. 

Inneres gegen W. Interior towards W. 


DN! l DN. IOHANNIS BERNDES l R. S. SENATORIS SUP: ARCIS HOLMENSIS l CASTELLANI REG: 
MONTAN: COLLEGY l D!RECTORIS ET PRJESIDIS COMERCIOR. TEM l PLUM HOC REPARAVIT 
ET CHORO AUXIT l INGEBURGIS KURKNATA l BARONIS F. DE LEMPELE DNA IN STROS l BERG 
ET SOLLENTUNA HOLM A. C. l MDCLII (=Till Guds ära och till minne av den högt älskade 
maken den frejdade och högt ädelmodige herren herr Johan Berndes, Sveriges riksråd 
Stockholms överståthållare bergskollegiets direktör och president i kommerskollegium, 
har Ingeborg Kurk född friherrinna till Lempele fru till Strömsberg och Sollentunaholm 
reparerat detta tempel och förstorat koret. Kristi år 1652). 

Inskriftens ordalydelse och årtalet 1652 antyder, att gravkoret blev helt färdigt 
först efter J o han Berndes död under det nämnda året, och att byggnadsföretaget under 
den sista etappen styrdes av Johan Berndes änka Ingeborg Kurk. Om själva byggmästa
ren har man inga direkta uppgifter. ERIK ERIKssoN (s. 9 f.) har emellertid välbegrundat 
antagit, att gravkoret är ett verk av den tyskfödde murmästaren Hans Ferster, som var 
en av de mera framstående arkitekterna i det dåtida Sverige. Han uppförde bl. a. Tyresö 
kyrka och Kristine kyrka i Falun (SvK Dr Il, s. 108) samt ledde Österåkers kyrkas 
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Fig. 596. Interiör mot ö. Foto 1956. 

Inneres gegen O. Interior towards E. 


om- och tillbyggnad under åren 1647-50 (SvK Up I, s. 582 f.). Liksom i Sollentuna 
moderniserades även i Österåker kyrkan och ett polygonalt kor uppfördes som gravkor 
åt Gabriel Oxenstierna, gift med Ingeborg Kurks syster Brita och således svåger till 
Johan Berndes (s. 665). Byggnadsarbetena genomfördes efter Gabriel Oxenstiernas död 
och styrdes av hans änka Brita Kurk, som även lät hugga en inskriftstavla, vars text i 
mycket påminner om texten på Berndeska gravkoret i Sollentuna kyrka. Även arkitek
turen i Österåker liknar mycket Sollentunakorets. Samma stildrag återfinnas i de ovan
nämnda byggnaderna i Tyresö och Falun. Även med dessa orter hade makarna Berndes 
livliga förbindelser. 1 

Sollentunakorets arkitektur präglas av den tysk-nederländska senrenässans, som var 
1 Kristine kyrka började uppföras under den tid, då Johan Berndes var landshövding i Koppar

bergslagen och residerade i Falun. Han var en av undertecknarna av kontrakt d. 8/11 1642 med Hans 
Ferster om denna kyrkas uppbyggande (SvK Dr II, s. 100 o. 173). 
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Fig. 597. Senmedeltida dörr-ring på sakristians inre dörr. 
Foto 1949. 

Spätmittelalterlicher Klopfring Late mediaeval door-ring on in-
an der Innentiir der Sakristei. · ner door of vestry. 

dominerande i Sverige under 1600-talets förra hälft. Att kombinera gravvalvet med 
högkoret var ganska typiskt för stormannagravkorets utveckling under denna tid.l 
Som främsta exempel stå Oxenstiemornas gravkor i Jäders och i Esterna, numera 
Fasterna kyrka 2 (SvK, Up. V, s. 379). Karakteristiska för tiden äro även de yttre hugg
stensdekorationerna, såsom fönstrens slutstenar, Berndes-Kurks alliansvapen och in
skriftstavlan. Ornamentiken är besläktad med det Gustavianska gravkorets vid Riddar
holmskyrkan (SvK, Sthlm II, s. 168 f), men liknande detaljer finnas även på Ryningska 
gravkoren i Vadsbro och Sköldinge kyrkor i Södermanland. Stilen återgår på traditioner 
från Stockholms bildhuggareverkstäder under 1640-talet. 3 

A v senare ändringar av gravkoret må nämnas ombyggande av takryttaren under 1760
talet efter en av gästgivaren Hedbom gjord och av överhovintendent Cronstedt4 med 

1 M. LILJEGREN, Stormaktstidens gravkor, Sthlm 1947, s. 128 f. 
2 A. TuuLsE, Mörby. En adelsborg i Uppland, Sthlm 1952, s. 114 f. 
3 G. AxEL-NrLssoN, Dekorativ stenhuggarkonst i yngre vasastil, Sthlm 1950, s. 172 f. 
4 CARL JoHAN CRoNSTEDT, greve, arkitekt, f. 1709, t 1777. Fick sin utbildning som mekaniker hos 

Polhem, studerade byggnadskonsten hos Carl Hårleman samt under tre utländska resor. Han var en av 
rokokons målsmän i svensk arkitektur; överintendent 1753-67, slut!. president i kammarkollegium. 
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Fig. 598. Interiör mot V före restaureringen 1938. Foto I. Henschen 1922. 


Inneres gegen W vor der Restaurierung 1938. Interior towards W. before the restorations in 1938. 
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Fig. 599. Igensatt fönsteröppning i långhusets S Fig. 600. Lieman, senmedeltida k alkmålning 
vägg, vid valvpilastern mellan trave I och II. Foto långhusets NV hörn. S. 619. Foto 1956. 

1956. Sensenmann, spätmittel The Reaper, late mediae
Vermauerte Fensteröff Blocked-up window open alterliche Wandmalerei in val mural in N.W. cm·ner 

nung in der S Mauer des ing in S. wall of nave, der NW Ecke des Lang- of nave. 
Langhanses bei dem Ge adjacent to vault pilaster hauses.

wölbepilaster zwischen betwecn bay I and I l. 
Joch I und Joch II. 

något tillägg gillad ritning. Att döma av takryttarens utseende på AFRITNINGAR (fig. 
576) var denna ändring ganska avsevärd. 1780 förnyades fönstren och Ö-fönstret mura
des igen samt förvandlades på yttersidan till en rund nisch (fig. 589). Även den tunna 
put~en på fasaderna torde härröra från 1700-talet. 

Gravkammaren under koret t äckes av ett tunnvalv med i putsen markerade ribbor. 
Senaste undersökning och restaurering av densamma ägde rum 1950, varvid även kis
torna i gravvalvet renoverades (s. 646). 

REsTAURE År 1902 genomgick kyrkan en mycket hård restaurering under ark. Ludvig P et ersons1 

RINGAR ledning med dekorationsmålaren Edv. Bergh som dekoratör och målningsrestaurator. 
Interiörens v äggar och valv försågos med dekorativa m ålningar, nya golv av svarta 
och vita, delvis meandermönstrade cementplattor inlades (fig. 598). Vapenhusets m edel-

Lu ovrG PETERsoN, f. 1853, t 1931, arkitekt. Har uppfört ett stort antal byggnader i Sthlm, ofta 
av tegel och natursten ävensom kyrkobyggnader i Lommaryd och Guldsmedshyttan. 

i 

1 



SOLLENTUNA KYRKA 617 

Fig. 601. Gregorii mässa. Kalkmålning från 1480-talet på vapenhusets Ö vägg. S. 620. Foto 
I. Henschen 1922. 

Die Gregorsmesse, Wandmalerei aus den 1480er Jalu·en The m a ss of St. Gregory. Mural from the 1480's on E. 
an der O Wand der Vorhalle (Waffenhaus). wall of porch. 

tida kalkmålningar framtogos och kompletterades. Gravstenarna upprevos och flyttades 
ut, den gamla bänkinredningen ersattes med öppna bänkar. Orgelläktaren togs bort 
och orgeln uppsattes i tornrummet på ett podium. 

l 938- 39 restaurerades kyrkan under ledning av ark. Ewert Milles med konstnären 
Edvin Almgren som konservator. Kyrkans romanska V-portal återöppnades. Dekora
tionsmålningarna från l 902 i interiören tog os bort, väggar och valv vitkalkades, utom 
valvribbor och väggpilastrar i långhusets V del jämte de ställen, där det fanns rester av 
medeltida kalkmålningar. Kalkmålningarna i vapenhuset befriades från l 902 års över
målningar. Cementstengolvet ersattes av det nuvarande, gravstenarna inlades åter i 
golvet. sakristian fick tak av armerad betong och en arkivkällare under golvet, sluten 
bänkinredning återställdes, likaså orgelläktaren. Altaruppsats, predikstol och alla vik
tigare lösa inventarier konserverades. 

l inder 1800-talet fick kyrkan järnkaminer i långhuset, vilka l 902 ersattes av varmvatten UPPVÄRM

värmeledning med pannrum under sakristian. l 939 installerades elektrisk värmeanordning. NING 
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Fig. 602. Den fromme och den världslige. Kalkmålning från 1480-t alet i vapenhusets ö valv
kappa. s. 620. Foto 1950. 

Der Fromme und der Weltlichc, Gewiilbemalerei The Pious and the Worldly . Mural from the 1480's 
aus den 1480er Jalu·en in der ö. Gewölbekappe des on E. seetar of porch vaulting. 

W'affenhauses (\'orhalle). 

MEDELTIDA KALKMÅLNINGAR 

Rester av medeltida kalkmålningar finnas nu i långhus och vapenhus. I samband 
med korets modernisering under 1600-talets mitt överkalkades de då ännu synliga 
målningarna. 1902 framknackades dessa och kompletterades genom övermålning av 
dekorationsmålaren Edv. Bergh, varvid en del gamla målningsrester i synnerhet i lång
huset nästan helt utplånades. Under kyrkans senaste restaurering 1938-39 avlägsna
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Fig. 603. Kalkmålningar på vapenhusets S vägg. S. 620. Foto 1956. 


Wandmalereien an der S Wand der Vorballe (Waffenhaus). Mural on S. wall of porch. 


des övermålningen och de bevarade målningsresterna restaurerades av konstnären 
Edvin Almgren. 

Enligt E. EKHOFFS p. m. 1901 i ATA voro målningarna i långhuset >>indelade i fyr
sidiga fält, hvars ramar fyllas af mycket upplösta och förvanskade fyrpass. Under fälten 
draperien>. A v detta dekorationssystem finnes något bevarat i långhusets V del. Dess
utom äro sköld- och gördelbågarna samt kappornas baser dekorerade med slingverk, 
bladrosetter och schablonerade korsbårder. Nuvarande färger: rödbrunt (caput mortuum), 
ockra, blåsvart, blågrönt. Antagligen i samband med målningen överputsades valvrib
borna, så att de fingo V-formad profil i stället för päronformad. Denna ändring är nu 
avlägsnad. Dock finnas några kvarsittande spår med målning i gult-grönt-brunt. Även 
på det tillbyggda äldre korets väggar finnas några spår av målningar och schablonerade 
rosetter. I tornrummet däremot äro målningarna helt utplånade; endast svaga spår av röd 
färg finnas kvar. De bäst bevarade resterna i långhuset äro en lieman på N delen av valv
bågen mellan tornrum och långhus (fig. 600) jämte ett kungaansikte på långhusets S mur. 

I vapenhuset äro målningarna betydligt bättre bibehållna. De dekorativa elementen 
(slingverk, bladrosetter, schablonerade blommor) överensstämma med sådana i lång
huset, även färgerna äro desamma. De figurala framställningarna äro följande: 
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Fig. 604. Kalkmålning på vapenhusets S vägg, ö delen. Foto I. Henschen 1922. 

'vVandmalereicn an der S W and der Vorballe (Waffenhaus), O Teil. >\fura! on S. wall of p01·ch, E. part. 

På ö väggen: Gregorii mässa (fig. 601). Målningen numera mycket skadad. Fotos tagna före 1938- 39 
visa Gregorius knäböjande framför ett altare, på vilket står Kristus som smärtornas man med en kalk 
vid fötterna. Bakom Gregorius en kardinal med kors samt två präster, den ena hållande i handen Gre
gorii tiara (obs. med endast två kronor). Framför denne knäböjer en man, måhända en donator. Jfr 
samma motiv i Eds kyrka (s. 730). 

O valvkappan: Den fromme och den världslige (fig. 602). I mitten ett krucifix flankerat av två knä
böjande. Figuren t. v. om krucifixet har rödbrun kappa och pilgrimsstav. Språkband med nu otydlig 
text. Den t. h. om krucifixet knäböjande är iklädd modedräkt med grön rock och spetsiga skor. Bakom 
honom ett tornliknande hus med tre våningar, vari finnas olika nu nästan helt utplånade framställ
ningar, symboliserande hans jordiska omsorger. Målningar med liknande motiv finnas bl. a. i Härnevi, 
Yttergran och Håbo-Tibble kyrkor. 

S väggen: målningarna kunna indelas i tre grupper. Närmast t. v. om dörröppningen synas två män, 
av vilka den högra torde vara Joab, som svekfullt dödarAbner (fig. 603- 604). Figuren längst t. v. varnar 
med lyftad hand de utgående kyrkobesökarna för sådant brott. - T. h. om dörren en figur i rödbrun 
munkkåpa och lyftade händer (fig. 605), möjligen den fromme. De två figurerna ovanför ingången (fig. 
603) stå framåtlutade med händerna utsträckta. Några färgrester nedanför händerna tyda på lågor; ett 
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Fig. 605. Kalkmålning på vapenhusets S vägg, V delen. 

\Vandmalerei an der S Wand Mural on S. wall of porch, W. 
der Vorballe (Waffenhaus), W part.

Teil. 

rep kring nackarna på de båda figurerna tycks ha gått fö rlorat vid restaureringen. Det är tydligt, att 
de båda männen med rep om nacken försöka draga varandra över en eld. Motsvarande scener finnas bl. a . 
i Estuna och Harg (SvK Up Il, s. 698 f.) samt i Alnö (Mp). De ha av CARL R. AF UGGLAS1 tolkats som 
en framställning av den gamla folkleken ,dra gränja>>. 

V väggen: Lyckans hjul. Numera delvis utplånad (fig. 606). T. v. om hjulet, dvs. på den sida, där en 
yngling börjar sin levnadsbana på lyckans hjul, är ett kärlekspar framställt. Liemannen t. h. om hjulet 
numera utplånad, likaså de sedvanliga texterna på språkbanden, varav endast >>regno>> ( = jag styr) 
finns kvar. Motivet är mycket vanligt i Uppland och förekommer t. ex. i Hökhuvud (SvK, Up II, 
s. 764 f.), Härkeberga, Husby-Sjutolft m. fl. kyrkor. 

Målningarna i Sollentuna visa stor likhet med Albertus Pietors krets och kunna dateras 
till 1480-talet eller något senare. Det synes troligt att de blivit utförda samtidigt med 
målningarna i pastoratets andra kyrka Ed, där Albertus Pictor utförde och signerade 
korets målningar 1487 (s. 721). 

CARL R. AF UGGLAs, >>Den lilla stockholmsrebusens lösning>>, Fornvännen 1937, s. 4 f. l 
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Fig. 606. Lyckans hjul. Kalkmålning på vapenhusets V vägg. S. 621. Foto 1949. 

Das GHicksrad, Wandmalerei an der W Wand der The Wheel of Fortune. Mm·al on W. wall of p01·ch. 
Vorhalle (Waffenhaus). 

INREDNING OCH LÖSA INVENTARIER 

ALTAR- Altarbordet utgöres av en träskiva, som vilar på två ljusmarmorerade och med guld-
ANORDNING refflor försedda volutkonsoler av trä (fig. 607). 

Altaruppsatsen av skulpterat, målat och förgyllt trä (fig. 608). Den består av en 
rundbågig nisch, marmorerad i gråbrunt med förgyllningar på gesimserna och med 
målade kasetter i halvkupolvalvet; nischen flankeras av två snedställda pilastrar i 
ljus marmorfärg med förgyllda räfflor, lister och rosetter. Över nischens båge och ned
hängande över pilastrarna ett stort vindruvsmönstrat draperi med frans och tofsar, 
mitt däröver ett Gudsöga omgivet av strålar och moln. I nischen ett högt träkors, 
flankerat av två förgyllda serafhuvuden, allt placerat på en altarliknande fotställning 
i ljus marmorfärg med förgyllda rosetter och vridna ben. - Altaruppsatsen härrör 
från 1781, vilket årtal upptäcktes vid restaureringen 1938 under altarbordet. Vid kyrko
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stämma 1780 (sT.PROT.) meddelades, att underståthållaren baron Axel von Axelson1 

>>wore sinnad att pryda Kyrkan med en ny altareTafla samt tillika förnya alla Fenstren 
uti Choreb>. Anbudet antogs därvid. En ritning till altaruppsatsen approberad 1780 av 
Gustaf III finnes i kyrkans arkiv (fig. 607, skänkt 1950 till kyrkan av banktjänste
mannen Wilhelm Åbom). Ritningen står i sitt utförande nära Erik Palmstedts2 stil. 
Denne arkitekt har för övrigt haft goda förbindelser med underståthållaren von Axelson 
och har troligen även ritat kyrkans orgelfasad (s. 633). Det tunga draperiet, den kasette
rade nischen och korsets uppställning äro typiska för Palmstedts konst. 

Altarringen är tresidigt bruten och har fyrkantiga balusterdockor, målade i grå
grönt och guld. Den tillkom 1842, då den ursprungliga altarringen från 1780-talet av
lägsnades. Senare flera gånger förändrad, sist l 938. 

Om altaranordningens utseende efter det Berndeska korbygget i mitten av 1600-talet 
har man inga direkta uppgifter. Man vet endast, att själva altaret förnyades, varvid det 
försågs med nya bjälkar och nya >>bredhen> (RÄK.). Den gamla altarskivan bevarades. 
Ett alabasterkrucifix på altaret, skänkt 1773 av kapten Göran Rusk på Överby, fanns 
kvar ännu 1829 (INv.), men är nu försvunnet. 

Medeltida altarskåp (fig. 609-611) av förgyllt och målat trä, bestående av corpus 	MEDELTIDA 
ALTARSKÅPoch två flyglar, vilka på insidan innehålla skulpturer; flyglarnas utsidor äro försedda med 

målningar. Placering av skulpterade scener och målningar framgår av fig. 609, numren 
i texten hänvisa till numreringen å denna fig. 

Corpus' huvudscen (l) framställer Kristi nedtagande från korset (fig. 610 b); gruppen 
flankeras av S. Erik (2) och S. Laurentius (3). Nedtill utefter corpus' underkant (4) små 
medaljonger med huvud och språkband, framställande de närmaste fränderna till den 
heliga familjen (jfr altarskåp i Fresta kyrka, SvK, Up. V, s. 164 f.). Namnen på språk
banden bortskrapade, antagligen efter reformationen. - I vänsira flygeln: 5. Helig 
biskop, vänstra handen med attributet avslagen.- 6. S. Barbara med torn.- 7. Johan
nes evanglisten med kalk. - 8. Antonius eremiten med bok och en gris t. v. (om An
toniusgrisen se Sv K, Up. III, s. 238, not 6).-----, 9 S. Birgitta med bok. -lO. Apostel med 
bok. - I högra flygeln: 11. Johannes döparen med bok och lamm. -12. S. Katarina av 
Alexandria med hjul, höger hand med svärdet borta. - 13. Apostel med bok, vänster 

1 AXEL AXELSSON, adlad OCh friherre VON AXELSON till Sol/entunaho/m, f. 1729, t 1790. Underståt
hållare i Sthlm 1762, friherre 1772, t. f. landshövding i Sthlms län. Dog utan söner och slöt således 
själv sin friherrliga ätt, begraven 1790 6/4 i Sollentuna kyrka, då vapnet (s. 656) krossades av stats
sekreteraren Elis Schröderheim. - G. 1764 m. friherrinnan HEDVIG CATHARINA GERDESSKÖLD, f. 
1742, t 1774, dotter av presidenten J ohan Gerdes, ad!. o. friherre Gerdessköld till Sollentunaholm och 
Anna Maria Wattrang. 

2 ERIK PALMSTEDT, arkitekt, f. 1741, t 1803. Fick 1767 uppgiften att utföra ritningar till Börshuset 
i Sthlm; företog 1778- 80 en studieresa till Tyskland, Frankrike, Italien och Holland. Han var från 
omkr. 1780 en av nyklassicismens ledande arkitekter i Sverige. Bland hans verk kunna nämnas teatern 
på Gripsholm, Tullpackhuset vid Skeppsbron och Sofia Albertirras palats i Sthlm, Karlstads domkyrka 
m. fl. - Å. SETTERWALL, Erik Palmstedt 1741-1803, Sthlm 1945. . 

9 - 706838 
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'/firlti!/:?//rl/1'1 ::J1)mltlllll ~r..fa. . ' 

Fig. 607. Ritning till altaruppsats, 1780, antag!. av Erik Palmsted t. Kyrkans arkiv . S. 623. 
Entwurf flir den Altaraufba u 1780, vermutlich Project for altar decorations, 1780, probably 

von Erik P almstedt. by Erik Palmstedt. 
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Fig. 608. Altaruppsats från 1781, antagl. av Erik Palmsted t. S. 622. 
Foto 1956. 

Altaraufbau von 1781, vermutlieb Altardecorations from 1781, probably 
nach einem Entwurf des Arehitelden by E rik Palmstedt. 

Erik Palmstedt. 
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Fig. 609. Schema över skulpturer och målningar i altarskåpet fig. 610- 611. 

Ubersieht fiber die Plastik und Malerei des Altar- Scheme of earved and painled work on triptych in
schreins Abb. 610- 611. 	 Figs. 610-611. 

hand med attributet avslagen. - 14. Apostel, vänster hand avslagen, möjligen Paulus. 
15. S. Dorotea med blomsterkorg. - 16. Jakob d. ä. i pilgrimshatt. 

Målningarna på flyglarnas yttersidor (fig. 611) framställa: 17. Kristus på korset med 
sörjande Maria och Johannes, i bakgrunden staden Jerusalem. - 18. Gisslandet. 
19. Johannes döparens halshuggning. - 20. S. Birgitta nedskrivande sina uppenbarel
ser. På högra bokuppslaget står rnaria och nederst ih(esvs). Vid skrivpulpeten hennes 
pilgrimsstav, mössa och väska. Framför henne står Hel. Anna med Maria och Jesus
barnet i famnen vilka hålla i ett gyllene hjärta. Färger: blågrönt, grönt och rödbrunt. 
Målningarna äro ganska illa medfarna. Skåpets H 185, B 177. 

Enligt PERINGSKIÖLD (MoN. III)l hade altarskåpet följande inskrift: ANNO DOMINI 
MILLESIMO CDLXXV DEPICTA EST HA(E)C TABULA PER ME JÖRDANA(M) IN TEMPORE KETIL
BERNI (År 1475 är denna tavla målad av mig Jordan under Ketilbjörns 2 tid). 
Jordan är identisk med stockholmsmästaren Jordan Målare, 3 som bl. a. har levererat 

1 	 Jfr H. HILDEBRAND, Bidrag till svenska medeltidens konsthistoria, i: Antikvarisk Tidskrift II, 
s. 	 407. 

2 KETILBERN (Kjettilbjörn) var kyrkoherde i Ed och Sollentuna och levde ännu 1487 (se s. 722). 
3 R. NoRBERG, Medeltida kyrkokonst, i: Stockholms stift i ord och bild, Sthlm 1946, s. 244 f. - A. 

ANDERssoN, Jordan Målare - en stockholmsmästare på 1400-talet, i SvD 6/8 1953. - AscHANEUS 



Fig. 610 a . Altarskåp från 1475 av Stockholmsmästaren Jordan Målare. S. 623. Foto 1949. 

Altarschrein von 1475, von d em stockholmer Meister Triptych by the Stockholm m aster "Jordan the P a int
oJordan d er Maler, . er". 1475. 

Fig. 610 b. Mittpartiet (corpus) av altarskåpet fig. 610 a. Foto 1949 . 


.Mittelteil (corpus) des Altarschreins Abb. 610 a . Centre part of triptych in Fig. 610 a . 
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TRÄSKULP

TURER 


PREDIKSTOL 


ett altarskåp i Sånga kyrka, varav endast figurerna finnas kvar (s. 338). Vad skulptu
rerna i Sollentuna beträffar, så verka mittpartiets figurer betydligt ålderdomligare än 
dörrarnas, ett förhållande som återfinnes även i Sånga. Möjligen är mittpartiet tillverkat 
av Jordarr själv, medan· figurerna på dörrarna äro verk av hans meQ.hjälpare. -Hur 
länge detta altarskåp använts som kyrkans altarprydnad, är icke känt. Möjligen kassera
des det i samband med kyrkans modernisering under 1600-talets mitt. År 1868 skänktes 
det till SHM (inv.nr 6478 A), men lämnades till kyrkan som deposition 1939. Hänger 
numera på långhusets N vägg. 

Två 1600-talsfigurer (Moses o. Aron?) skurna av furu. Färg saknas. Skänkta 1939 
av friherre Reinhold Rudbeck (s. 665) på Edsberg. De ha möjligen ursprungligen till
hört någon altarprydnad i en Upplandskyrka. H 125 resp. 120. 

Predikstolen av snidat, förgyllt och målat trä (fig. 613) består av polygonal korg 
med underrede, trappa och ljudtak. Av korgens fem fria sidor ha två skurna rocaille
och bandornament i rektangulära fält, dekorationen på de övriga fälten är: lagens 
tavlor; hjärta och duva i strålkrans och moln; kalk med en strålande oblat. Vid basen en 
lagerstav och därunder festoner av akantusblad i genombrutet arbete. Underredet är 
kalkformat med intarsiaimitation målad i svart på brunbetsat botten (fig. 614). Ljud
taket kantas av en lambrequin med tofsar och har rocaillekartuscher på alla fria sidor. 
På taket en korsglob med strålar; under taket en duva i strålkrans. Ryggstycket består 
av en träskärm, ornerad med Jehovahsol. Trappräcket har fyllningar med akantus- och 
rocailleornament. 

Predikstolen var under arbete 1757-59, då bildhuggaren Norsberg, målaren Fabritz, 
snickaren Herman, murmästaren Ekman och Olof Ersson omtalas i RÄK. Under denna tid 
tillverkades korg, trappa och ljudtak, medan underredet tillhör en äldre predikstol 
(se nedan). Sniderierna på predikstolen äro säkerligen ett verk av bildhuggaren Nors
berg, som har utfört liknande arbeten även i andra Upplandskyrkor, t. ex. i Husby
Långhundra (SvK, Up III, s. 99 f.). Typen ansluter sig i förenklad form till predikstolen 
i Katarina kyrka, Stockholm, av C. F. Adelcrantz 1753 (SvK, Sthlm VII, s. 346). 
- Predikstolen har från början suttit längre västerut; flyttningen till nuvarande plats 
skedde 1832 (sT.PROT.), och i samband därmed anordnades uppgång direkt från sakristian 
genom en öppning i muren. Den gamla trappuppgången togs bort, och predikstolen 
övermålades. Trappan återställdes 1938-39 med de gamla fyllningarna, som förvarades 
lösa i kyrkan, och predikstolens ursprungliga färger framtogos. 

Såsom ovan nämnts torde den nuvarande predikstolens underrede (fig. 614) härstam

lämnar om altarskåpet i Hammarbykyrka (SvK, Up V, s. 198, not 2) följande uppgift: >>Tabula altaris, 
depicta e(st) a Jordane' Johannis Aschanio Nurenburgio, heredi (?)in Smedby, tempore Dn. Ketelbiirgij., 
Ingen direkt släktskap finns mellan altarskåpen i Hammarby och Sollentuna, vilket, liksom omnämnan
det av Kjettilbjörn, gör troligt, att AscHANEus' uppgift syftar på Sollentunaskåpet. De i inskriften 
nämnda namnen >>Jordane Johannis Aschanio Nurenburgio>> är möjligen en sammanblandning av nam
nen på två olika personer (uppgift av fil. lic. RuNE NoRBERG). Att Jordan skulle ha verkat på Smedby 
gård, är föga troligt. 
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Fig. 611. Målningar på altarskåpsdörrarnas yttersidor (fig. 609: 17- 20). S. 626. Foto SHM 1953. 

;\la lerei a uf den Aussenseiten der AltarBligel (Abb. Paintings on externa! sides of wings of triptych (Fig. 
609: 17- 20). 609: 17-20). 

ma från en äldre predikstol, antagligen den som tillkom 1627, då >>velachtat och konst
(rike) Mester Hendrich Låtit giöra i kyrkian ... ny predikstol» (RÄK.). Mårten i Sollen
tunaberg fick betalt av kyrkans uppbörd för att han höll snickarekost medan de upp
satte predikstolen och bänkarna (se nedan). Underredets intarsiaimitation ansluter sig 
till en dekorationstyp som började användas i Sverige under 1620-talet med Nordtysk
land som närmaste inspirationskälla (RABEN, s. 63 f.). Om mäster Hendrich har man 
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inga närmare uppgifter. - Den gamla predikstolen uppsattes först på långhusets S 
sida, och troligen upptogs vid detta tillfälle där en bred rektangulär fönsteröppning, 
avbildad på AFRITNINGAR (fig. 576). Under den Berndeska ombyggnaden av kyrkan 
vid 1600-talets mitt flyttades predikstolen till N sidan. 

TIMGLAs Timglas på predikstolen av förgyllt trä med enkelt mässingsfoder med vridna 
tenar. Ståndaren obeliskformad och krönt av en korsglob. Uppsattes 1721, nytt mässings
foder 1781 (RÄK.). H 65. 

KoRsKR ANK Samtidigt med predikstolens uppsättande 1627 fick snickaren betalt för >>choren>> 
(RÄK.). Detta kan närmast tolkas så, att ett korskrank uppsattes mellan koret och 
långhuset. Av denna anordning finnas numera inga rester, troligen togs den bort under 
1650-talet, då det nuvarande högkoret uppfördes. 

BÄNKAR Nuvarande slutna bänkinredning tillkom 1939 med användande av de äldre bänk
skärmar, som sedan 1902 varit uppsatta som panel på väggarna. Skärmarna äro laserade, 
med svarta fyllningar på dörrar och pilastrar (fig. 612). Vackert arbete i holländsk-nord
tysk möbelstil, antagligen från 1627, då Mäster Hendrich (jfr predikstolen) lät göra tre 
bänkar: en herrebänk, en manfolks- och en kvinnfolksbänk samt måla och fernissa 
allt (RÄK.). Bänkbygget fortsattes 1629 och 1630, sedermera även 1675. År 1773 repare-

Fig. 612. Bänkinredning från 1600-talets andra fjärdedel. 

Foto 1956. 


Gestiihl aus dem 2. Viertel des Pews, seeond quarter of 17th 

17. J h. cent. 
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Fig. 613. Predikstol från 1757-59. S. 628. Foto 1956. 


Die Kanzel von 1757-59. Pulpit, 1757- 9, 
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Fig. 614. Predikstolens underrede från 1627. S. 628. Foto 1956 

Unterteil der K anzel von 1627. U nderpart of pulpit, 1627. 

rades bänkarna av snickaren Sven Lindberg; 1842 (sT.PROT.) drogos bänkarna i koret 
bakåt, i långhuset gjordes de lägre. Under tiden 1902- 1938 hade kyrkan öppen bänk
inredning. 

NUMMER Nummertavlor: - l. Av svartmålat trä med förgylld ram, halvrunt överstycke, 
TAVLO R målat med en sol- eller mångubbe. Skänkt 1746 (RÄK.) av åldermannen Johan Ludolph 

Wehser. H 73. - 2. Ett par ovala, i förgyllda ramar med schablonerat gipsornament. 
Skänkta 1871 av hovmarskalken Claes Reinhold Rudbeck (s. 665). H 102. 

ORGE L Den nuvarande orgelläktaren (fig. 595) uppfördes vid kyrkans restaurering 1938
LÄKTARE 39 enligt ritningar av ark. E. Milles. På barriärens mellersta del en förgylld relief av 

skulptören Axel Wallenberg framställande den heliga Cecilia omgiven av musicerande 
änglabarn. Den gamla orgelläktaren var byggd under 1770-talet och avlägsnades 1902, 
då orgeln sattes på ett podium i tornrummet. - Orgelverket är från Åkerman och Lund 
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Fig. 615. Dopfunt. Gotländskt arbete från 1200-talets andra 
hälft. S. 634. F oto 1949. 

Taufe aus Kalkstein, gotlän- Limestone fant. Gotland work, 
dische Arbeit aus der 2. Hälfte seeond half of 13th cent. 

des 13. Jh. 

l 902, kompletterat l 939 med bibehållande av fasaden från en äldre orgel, som var byggd 
av orgelbyggaren Jakob Westervik och uppsattes 1773. Denna fasad har tre halvrunda 
pip-toureller och är dekorerad med lagerkransar, kvistar, korslagda basuner, draperier 
m. m. Det hela påminner direkt om orgelfasader, ritade av Erik Palmstedt (s. 623, not 2), 
t. ex. den forna orgeln i Tyska kyrkan (1776) och orgeln i S. Olai kyrka, Norrköping, 
även den från 1776.1 Orgeln i Sollentuna besiktigades och approberades 1773 av Palm
stedt och invigdes i närvaro av underståthållaren von Axelson, vilket även synes antyda 
att Palmstedt haft med orgelfasaelens tillkomst att skaffa (jfr altaruppsatsen, s. 623). 
Den äldsta uppgiften om orgel i Sollentuna kyrka finnes i INV. 1624, där >>Stora orge-

Å. ZETTERWALL, a. a., s. 369 f., fig. s. 386.- Om orgelfasadens utveckling under 1700-talets andra 
hälft se B. WEsTER, Gotisk resning i svenska orglar, Sthlm 1936, s. 300 f. 

1 
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Fig. 616. Dopfat av I. Salwen 1915. Foto 1949. 

Taufschale ans getrichenem Mes- Baptismal bowl of hammered 
sing, von I. Salwen 1915. brass, executed by I. Salwcn 1915. 

pipor tiugofyra stycke>> och >>Små argepipor tretijo tre styck>> upptagas. Ett nytt orgel
verk med 8 stämmor skänktes av Johan Berndes (s. 665) i samband med korbygget 
vid 1600-talets mitt. Detta orgelverk var i bruk med hjälp av några reparationer ända 
till 1773. 

DOPREDSKAP Dopfunt av ljusgrå gotländsk kalksten (fig. 615), består av godronnerad cuppa och 
fot i två stycken. Uttömningshål saknas. Gotländskt arbete från 1200-talets andra 
hälft.! H 115, cuppans D 96. Lagades 1902. 

Dopfat av driven, oxiderad mässing (fig. 616). I ett yppigt rankverk av tånglika 
slingor äro inflätade änglahuvud, stjärnor, sol och måne. Upptill en duva, nedtilllammet 
med korsfanan, båda i strålkransar. Fatet är signerat l. Salwen AD MCMXV.2 D 85. 
Dopskål av silver har funnits, enl. INV. med Berndes' vapen och initialerna J(ohan) 
B(erndes) och I(ngeborg) K(urk). Den bortbyttes 1864, då nuvarande vinkanna an
skaffades (s. 636). 1691 igenlöstes denna dopskål från banken, där den stått som pant 
för lån till inköp av en ny klocka. - INv. 1624 omtalar >>en gammal Kettil i funthem. 

NATTVARDS- Kalk av förgyllt silver (fig. 617). Foten från 1500-talets början, cuppan omgjord 

1 .Jfr J. RoosvAL, Die Steinmeister Gottlands, Sthlm 1918, s. 198 f. -- SvK, Up IV, s. 14 (funten i 
Husby-Ärlinghundra kyrka). 

2 E. WETTERGREN, i Sv. Slöjdfören. tidskr. 1915, s. 142 (avbildar och beskriver dopfatet). 
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Fig. 617. Kalk av förgyllt silver. Foten från 1500-talets början, 
cuppan omgjord 1710. Foto 1949. 

K elch aus vergoldetem SilbPr. Fuss Silvergilt chalice. F oot early 16th 
von Anfang des 16. Jh. , Kuppa cent., cup remade 1710. 

171 O umgearbeitet. 
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Fig. 618. Oblatask av tenn, tillverkad av Göran Jeske, Sthlm. Gåva 1645. 
Foto 1949. 

Oblatendose aus Zinn, von dem stock- Pewter wafer box, made by Göran Jeske 
holmer Meister Göran Jeske bearbeitet. of Stockholm. Presented 1645. 

stiftung von 1645. 

1710 (RÄK.). Noden har sex utskjutande knappar med inskrift i minuskler ihecvs. På 
den sexpassformade fotens flikar inskrifter på språkband i minuskler: >>miserere l mei 
devs l secvdvm l magnam l miseri l kordie tve>> (= Förbarma dig över mig Gud enligt 
din stora barmhärtighet). Dessutom finnes ingraverat ett Kristushuvud med kors
gloria. H 19,5, cuppans D 10,5.- Paten av förgyllt silver, undersidan oförgylld. Bott
nen nedsänkt i fyrpassform. Enligt stplr tillverkad av stockholmsguldsmeden Jonas Tho
masson Ronarrder (1749- 1781, UPMARK, s. 124) år 1764. D 15. 

Vinkanna av silver, invändigt förgylld. Rak cyliqdrisk form med snås och handtag. 
Locket har en förgylld lyftknopp ornerad med blad, druvor och frukter. På locket en 
förgylld bok med ett därpå liggande lamm, vars korsfana är borta så när som på fan
stången. På handtagets ytterkant tro- och hoppsymboler i drivet arbete. Rikt ornerade 
kulfötter. På livet graverad inskrift: ÅR 186 4 BLEF DENNA KANNA GENOM l UTBYTE AF 
EN GAMMAL DOPSKÅL OCH EN l MINDRE SILFVEHKANNA FÖHFÄRDIGAD TILL l SOLLENTUNA 
KYRKA l AF l (Stplr innehållande C. HAMMER, 1 3 kronor, Sthlm, K 5 [ = 1864]). H 31,5. 
De i inskriften omnämnda föremålen voro gåvor av Johan Berndes och hans fru Inge
borg Kurk (jfr ovan). 

Oblataskar:- l. Av silver, enkel, rektangulär, på kulfötter. På locket under fri
herrlig krona ett sammanflätat monogram med initialer G C A B, åsyftande Gustaf 

CHRisTIAN MoNSEN HAMMER, f. i Norge 1818, t 1905, guldsmedsmästare i Sthlm 1846. Han var 
den siste, som blev mästare där, innan guldsmedsämbetet upplöstes (UPMARK, s. 221). H. är mest be
kant såsom en av Skandinaviens största samlare av konst- och kulturhistoriska föremål samt av böcker 
och handskrifter (uppsats härom av P. A. BJÖRKMAN i Tidskr. f. konstvetenskap 1932, s. 36 f.) . 

1 
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Cruus och Anna Berndes (s. 665). Enligt stplr tillverkad 
av stockholmsguldsmeden Michel Pohl d. ä. (1655- 98, 
UPMARK, s. 53). H 5, L 12, B 11. - 2. Av tenn, rek
tangulär, med två stora fembladiga gångjärn (fig. 618). 
Invändigt förgylld. På framsidan bokstäverna H.(err) 
G.(abriel) o(xenstierna)l F.(ru) A.(nna) B(aner) soLTUNA 
KYRKIA 1645 samt Oxenstierna- och Banervapnet under 
friherrlig krona. Enligt trestämpel tillverkad av Göran 
Jeske, kanugjutare i Stockholm 1623- 52. 2 H 7, L 13,5, 
B 10. - Under asken är följande inskrift ingraverad: 
DENNA OBLATASK, SOM ÅR 1645 SKÄNKTES TILL l SOLLEN
TUNA KYRKA AV DÅVARANDE ÄGAREN TILL EDSBERG, l 
GREVE GABRIEL BENGTSSON OXENSTIERNA OCH GREVIN
NAN l ANNA OXENSTIERNA FÖDD BANER, BLEV PÅ 1870 

TALET, l ILLA MEDFAREN OCH BORTKASTAT I EN SKRÄPVRÅ 
I KYRKAN l TILLVARATAGEN AV BARON R. C. G. RUDBECK 
Å EDSBERG, l SOM SENNARE LÄMNADE DEN TILL SIN SON 
BARON l R. H. J. RUDBECK OCH FRIHERRINNAN DAGMAR 
RUDBECK l F. ODELBERG, Å EDSBERG, AV VILKA DENNA 
GAMLA l OBLATASK ÅR 1921 ÅTER ISTÅNDSATT, ÅTERLÄM
NADEs l TILL SOLLENTUNA KYRKA, KYRKOHERDE O. HANS
SON l ATT I KYRKAN FÖRVAHAS. 

Rökelsekar av malm med tre kedjor (fig. 619). Go
tiskt. Upptages i alla äldre INV. Skänktes på 1880-talet 
till grosshandlaren A. Fischer på Sollentunaholm, men 
återbördades till kyrkan 1950. H (med kedjor) 54. 

Ljuskronor av malm eller mässing: - l. Åtta ljus
armar i en krans; kraftig, profilerad stav, stora cirkel

1 GABRIEL BENGTSSON 0XENSTIERNA (af Korsholm och Wasa), 
f. 1586, "j" 1656 på Edsberg, som han förvärvat 1638- 40. Riksskatt 
mästare och president i kammarkollegium samt förmyndare under 
drottning Kristinas minderårighet 1634, generalguvernör över Liv
land 1645, riksamiral 1652. - G. 1610 m. ANNA BANER, f. 1585, 

-r 1656. 
2 Om GöRAN J ESKE se LöPGREN 1: 2, s. 68 o. 1: 3, s. 290. - Lik

nande oblatask har skänkts av ovannämnda herrskap även till Strö 
kyrka i Vg, daterad 1637 (SvK, Vg I, s. 96 där Jeskes mästar
stämpel är feltecknad). Johan Gustavsson Baner har skänkt en 
dylik till Danderyds kyrka, dat. 1631 (SvK, Up I, s. 36, där ini
tialerna felaktigt uppgivits vara ISB i st. för 1GB). Samtliga dessa 
oblataskar äro utförda av Göran Jeske i Sthlm. 

Fig. 	619. Rökelsekar av malm, 
1300-talet? Foto 1950. 

Rauchfass aus Brass censer,14th 
Messing, 14. Jh. ? cent.? 

RÖKELSEKAR 

LJUSREDSKAP 
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Fig. 620. Ljusarm av mässirtg, 1600-talet. Foto 
1956. 

\Vandleuchter aus getrie- Candie bracket, hammered 
benem i\lessing, 17. Jh. brass, 17th cent. 

F ig. 621. Ljusarm av malm , 1600-talet. Foto 1956. 


Wandieuchter aus Messing, Candie bracket, brass, 17th 

17. J h. cent. 

runda droppskålar. 1600-talets mitt. Upp
tages i en förteckning från 1653 över Beru
deska (s. 665) donationer. H ca 85. 
2. Tjugo ljusarmar i två kransar; mellan 
kransarna små byglar med utskott och 
broskornament. staven krönt av en man
telklädd figur med palmkvist i handen. 
Inskrift på kulan: GUDZ NAMPN TIL ÄHR 

OCH SOLLENTVNA KIÖRKIAS PRIDNING HAF

WER FÖRSTÅN DIG DANNEMAN SAHL STAFHAN 

PERSON TILLIKA MEDH HANS K HVSTRO H 

ANNA OLOFS DOTTER I SOLLENTVNASTEEN 

DENNE LIVSCHRONA FÖRÄHRAT DEN 16 DE

CEMB ANNO 1666.1 H ca 110. - 3. Sex 
ljusarmar i en krans; tämligen kort stav 
och mycket långa armar med enkla orner
ingar. Förärad enl. INV. 1708 från Edsberg. 
Restaurerad 1932. H ca 160. - 4. Sex 
ljusarmar i en krans; enkel och liten. In
skrift på kulan: DENNA IC HÖRER TILL 

PROBSTEN C: TÖRNBOUMS GRAF. GIFVEN AF 

DES MÅG CAMAR REVISIONS RÅDET RIDDAR

HUS CAMMERERAREN OCH KONGL. LAZARETS 

FÖRESTÅNDAREN I STOCKHOLM WÄLBORNE 

HERR W ALOEMAR ANTHON KIRSTEIN2 ANNO 

1764. Hänger i vapenhuset, över den Törn
boumska graven (s. 650). H ca 35.- 5. och 

1 KLINGSPOR (a. a ., s. 56) berättar om denna 
krona, att en gumma för honom omtalade, att 
figuren ovanpå föreställde hustru Anna Olofsdot
ter, som måst skänka kronan till straff för att 
hon en böndag >>krattat grönråg•>. 

2 WALDEMAR ANTON KJRSTEIN, f. 1707, t 1779, 
kammarrevisionsråd, riddarhuskamrerare och före
ståndare för Kungl. lasarettet. - G. m. prosten 
TöRNBouMs (s. 650, not l) dotter EvA HELENA.
Han var sonsons son till den från Schlesien in
flyttade läkaren och filologen Petrus Kirstenius, 
livmedikus hos drottning Kristina, prof. i Upp
sala; framstående kännare av orientaliska språk; 
han införde till Sverige landets första uppsättning 
av arabiska typer. 
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6. Ett par med tjugo ljusarmar i två kran
sar; rikt ornerade med reflexblommor, blad 
m. m., krönta av dubbelörn. En del armar 
och dubbelörnen möjligen från 1600-talet, 
det övriga nytt. Enligt inskrift skänkta av 
Stockholms Norra Jästaktiebolag 1902. H 
ca 170. 

Ljusarmar: - l. Ett par, av driven 
mässing. Ursprungligen enpipiga, de två 
sidopiporna sekundära (fig. 620). Vägg
plattan starkt kupig, ornerad med bucklor, 
fåglar, blommor m. m. Själva armen dels 
rutad, dels vriden. På skaften hänga sköld
torrniga plattor utan inskrift. 1600-talets 
mitt, troligen desamma, som upptagas i en 
förteckning från 1653 över Berndes dona
tion. L 55. - 2. Ett par, av gjuten malm, 
trearmade (fig. 621). Cirkelrund väggplatta, 
från vilken utgår ett handformat fäste med 
en s-formad, snirkelprydd arm. 1600-talet, 
reparerad 1902. L 40. - 3. Två par, av 
gjuten mässing med fem i tre avsatser pla
cerade pipor. Enligt inskrift skänkta av 
Stockholms Norra Jästaktiebolag 1902. 

Ljusplåtar, ett par, av drivenmässing 
för ett ljus var. 1600-talet. Hittades 1916 
å Sollentunaholm av kyrkvärden ingenjör 
Hugo Nilsson. H 48. 

Kandelabrar: -l. Ett par, s. k. giran
doler (fig. 622). På en fyrkantig marmor
platta ett ställ av förgylld mässing, som 
bär en ring med tre ljuspipor samt slipade 
glasprismor. Över en blå glascylinder en slipad glaspyramid med ställ för prismor och 
halvmånformad hållare för en krönande facettslipad lins. Omkr. 1800. H 72. Skänkta 
1880 av friherre R. C. G. Rudbeck (s. 665) å Edsberg. - 2. Ett par, av gjuten mässing 
för åtta ljus i en krans samt ett toppljus. Skänkta 1917 av grosshandlaren Hermansson 
i Tallbacken (Rotebro ). 

Ljusstakar: - l. Ett par av gjuten malm, trearmade. Ljuskransen kan lyftas 
bort, varvid staken kan användas för ett ljus. Enkel senempire. H 47. - 2. Av tenn. 
Empire-form (exakt lika bild 147 i LöFGREN I: 3 med 4-stpl av C. G. Malmborg, kann-

Fig. 622. Girandol från omkr. 1800. Foto UPPS. 


UTST. 1918. 

Standleuchter mit Kristall- Candie-holder with prisms 


behängen um 1800. · and drops, circa 1800. 


10-706838 
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gjutare i Stockholm 1767-1807, se LöPGREN I: 3, s. 421-426, fig. l); enl. årsbokstav 
från 1785. H 21,3. - 3. Ett par, av samma material, form och dekor som nr 2, men 
utan skaftdelen, 4-stpl av C. G. Malmborg i Stockholm (se LöPGREN I: 3, s. 426 fig. 6); 
enl. årsbokstav från 1801. H 13,2. - 4. Ett par av tenn av formtyp som nr 2 men foten 
dekorerad enbart med kulstav och översta delen av staken jämte ljusholken exakt 
lika LöPGREN I: 3 bild 150. Ljusbrickorna ej hithörande. Stplr som å nr 3. H 18,5 (utan 
bricka). - 5. A v tenn i empire-form med rund profilerad fot med dekor av kulstav, 
insvängd konisk övergång till cylindriskt skaft, vars nedre hälft är kannelerad, men övre 
hälften slät, urnformig ljusholk. 4-stpl av Israel Burman d. y. kanugjutare i Stockholm 
1811-1838 (se LöPGREN I: 3, s. 459-463 fig. l); enl. årsbokstav från 1816. H 17,6. 
6. Ett par av pläter för fyra ljus. Fyrkantig fot med avskurna hörn, skaft i form av 
åttkantig balusterdocka med en urrta på. Inköpta 1841 (RÄK.). H 51.- 7. Ett par av plä
ter för tre ljus i bredd. Rund fot, smalt urnformigt skaft. Skänkta av kamrer Blomberg 
på Nytorp, reparerade och försilvrade 1886. H 50. 

L j u s sta var, ett par, hava funnits enligt KLINGSPOR. 1624 (INv.) fanns >>en long 
jernstake nH~d 6 pipon>. Dessa föremål finnas ej numera. 

TEXTILIER 	 Antependier: - l. Av gulvit sidenbrokad med mönster av snedställda kvistar 
'(fig. 623). 1600-talet. Upptill en bred bård i mångfärgat snörmakeriarbete. Foder av 
rödaktig lärft. Antependiet är måhända identiskt med ett, som enligt 17 45 års tillägg 
till mv. 1705 skänktes av fröken Hedvig Christina Cruus (s. 665). 250 x 105. Konser
verat 1916.-2. Samfuansatt dels av 4 våder av ett randigt damastartat siden i huvud
så'kligen blått och gult (beklädnadstyg från mitten av 1600-talets andra hälft), dels 
av 3 våde~ av ett rikt broderi i guld och silver på vit atlas; snirkelornament, ormar 
m. m. Bro'deriet (fig. 624), som är av sällsynt hög klass från 1600-talets mitt, har 
ursprungligen tjänat ett profant ändamål, har möjligen varit ett sadelschabrak(?). 
Det .har flera oregelbundna skarvar. Längs antependiets nederkant finnes en bård i 
amma utförande. På 2 av sidenvåderna broderad märkning: J.D. 1699. Foder av blå 

1ärft. Konserverad 1916, men nu starkt uppsliten. H 100, L 200. - 3. Av svart sam
met med skarpt mässingsgula guldgaloner, kring kanten en smal guldfrans. På mitten 
IHS med ett strålkors samt två korsade kvistar av palm och lager i broderi a v silver, 
guld och paljetter. Foder av skär, kyprad bomullsväv. Inskrift: sKÄNKT l AF l FRIHERRE 
c. RUDBECK (s. 665) l 1836. 309 x 88. Restaurerat 1903. - 4. Av mörkrött kläde, bräm 
kantat med ljusgrönt kläde och ett guldband. Nedtill grön silkesfrans. På det mörkröda 
bottentyget är ett rosenmotiv broderat i skarpt gult, ljusgrönt och vitt, samt orden: 
ÄRA VARE GUD I HÖJDEN. 300 x 87. - Enligt en på fodret broderad inskrift är ante
pendiet sytt och skänkt 1902 av fruarna Alma Andersson, L. Brunander, M. Asplund, 
J. Nilsson, A. Nordström och fröknarna G. Östring och A. Schröder.1 - 5. Av röd 
sammet. I mitten kalk och korslagda palmkvistar broderade i guld, grått, gult och 

l Mellan raderna på denna inskrift är med blyerts skrivet på fodret: >>Af handarbetets vänner Jljug 

ej inför altaret [ K. J. Karlsson.•> 
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Fig. 623. Antependium (1), detalj. Gulvit,sidenbrokad, 1600-talet. Bård 
av snörmakeriarbete. Foto 1956. 

Antependium, Ausschnitt. Gelbweisser Altar hanging, detail. Yellow-white 
Seidenbrokat des 17. Jh., Borte aus silk brocade, 17th cent. E dging of lace 

Posamenten. work. 

rött. Vid sidorna galoner av gulvitt siden. Modernt arbete. ~ 6. A v grönt mönstrat 
siden. I mitten broderi med två rådjur vid en källa samt ett ringkors. Inskrift på fodret: 
LIERARIA 1949 l KOMP. E.A. (=Eric Abrahamsson). ~ 7. Av blå linnedamast med kors 
av guldgalon i mitten. Inskrift på fodret: GÅVA AV KYRKVÄRDEN RAGNAR LUND

QVIST l OCH HANS HUSTRU NINNI FÖDD KARLSTRAND l KOMP. GUN KARLSTRAND-ROSEN l 
LICIUM 1952. 
Kalkkläden:~ l. Av fint vitt linne (fig. 625). Silver- och silkesspets kring kanten. 

Över hela ytan ett broderat strömönster av lösa större och mindre blommor i silver. 
Vackert arbete. Sannolikt identiskt med >>l hårduks kalkkläde med påkastade silkes
blommor» som upptages första gången i INV. 1705, men som 1745 anses odugligt. 60 x 60. 
Restaurerat 1939. - 2. A v vit atlas med vitt taftfoder. Smal guldspets kring kanten. 
På framsidan en såsom bård broderad inskrift: GIFWEN AF ÅLDERMAN ERIC WESTMAN 
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Fig. 624. Antependium (2), skänkt 1699, detalj. S. 640. Foto SHM 1957. 

Antependium, Stiftung von 1699, Ausschnitt. Blaue Altar hanging, presented 1699, detail. Blue and yellow 
und gelbe, damastartige Seide, Bekleidungsstoff aus damask-like silk, clothing fabric from seeond half of 
der 2. Hälfte des 17. Jh.; Broderien aus Gold und 17th cent.; gold and silver embroidery on white atlask, 
Si!ber au f weissem Atlas, Mitte des 17. J h. (urspriing- mid-17th cent. (originally a saddle shabrack?). 

lich Sattelschabracke?). 

ANNO 1782 TILL SOLLENTUNA KYRKA. I hörnen kvistar broderade med guld OCh grönt 
silke. 47 X 50. Restaurerat 1939. - 3. Av svart sammet med vitt taftfoder. Silverfrans 
kring kanten. I hörnen broderade korslagda palm- och lagerkvistar, i mitten en likaså 
i silver broderad törnekrans, omslutande IHS. Skänkt av Narrna Molin på Rotsunda. 
1800-talet. 51 x 45. - 4. Av vit atlas med vitt taftfoder. I kanten smal guldspets, i 
hörnen broderade små kvistar i guld och silke i flera färger. I mitten Jehovah-soL 
Skänkt av grosshandlare A. Fischer på Sollentunaholm. 1800-talet. 49 x 49. 

Mässhakar:- l. Av vit atlas (fig. 626). Över både fram- och ryggsida stora oregel
bundna blad- och blomslingor och utefter kanten rader av små bladornament. Brode
rierna äro utförda som applikation, sydda först på lärft (delvis i relief) i guld, silver 
och silke i flera nyanser av grönt, blått, skärt, brunt samt vitt. Åven en del sniljor 
och galoner ingå i broderiet. Foder av brunröd lärft. Kantning av gröna och vita rips
band. Gåva under 1700-talets förra del av fröken Hedvig Christina Cruus (s. 665). L 95 
resp. 115. Restaurerad 1939. - 2. Av scharlakansröd sammet, kantad med breda guld
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Fig. 625. Kalkkläde (1), detalj. Broderi på linne. Omkr. 1700. S. 641. Foto SHM 1957. 

Kelchtuch, Ausschnitt. Broderien ans Silber auf Chalice cloth, detail. Embroidery of silver on white 
weisser Leinwand mit Silber- und Seidenspitzen. Um Jinen, with silver and gold lace. Circa 1700. 

1700. 

galoner vävda med rankmönster. Kors, törnekrona och kvistar på ryggsidan, Jehovah
sol på framsidan. N ed till är broderat årtalet 1792.1 Fodret av rödlila taft. L l 05 resp. 
125. - 3. Av svart sammet med breda silvergaloner. Kors på ryggsidan av två rader 
rankmönstrade silverband. Törnekrans och kvistar. På framsidan Jehovah-soL Foder 
av svartgrå kambrik. Inköpt 1850, renoverad av Libraria 1951. L 97 resp. 117. 
4. Ett par. A v beigefärgad sidendamast. På ryggsidan rött kors med broderade orna
ment i guld, silver och blågrått. Broderad inskrift på fodret: LIERARIA 193 9 l KOMP. 

B.G.G. ( = Bror Geijer-Göthe). - 5. A v grönt mönstrat siden med applicerat s trålkors 
i vitt, gult, rött och blått på ryggsidan. Broderad inskrift: LIERARIA 1949 1KOMP. M.G. 

(= Märta Gahn). ~ 6. Lika med föregående, men med kors med Kristi monogram på 
ryggsidan. - 7. Av blå linnedamast med kors av guldgalon på ryggsidan. Broderad 

1 1793 års RÄK. upptaga fullständiga uppgifter om kostnaderna för denna mässhake: Ny mässhake 
9 alnar sammet och 8 alnar rödgult lärft 23: 40, 6 alnar taft 4: 16, guldgaloner 64: 20, arbetslön, silke, 
bomull och pergament 19: 4. Vid samma tillfälle skaffades en låda till mässhaken. 
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inskrift p? fodret: GÅVA AV KYRKVÄRDEN RAGNAR LUNDQVIST l OCH HANS HUSTRU 
NINNI FÖDD KARLSTRAND l KOMP. GUN KARLSTRAND-ROSENj LICIUM 1952. 

Duk till bokbräde av gult atlassiden. Kring kanten ornering i guld och silver 
samt paljetter. Guldfrans. I mitten IHS. 1800-talets början. 40 x 50. 

Bokpall med svart sammet med guldbroderier, törnekrans, IHS, palm och lager i 
hörnen samt frans. Skänkt 1853 av fröken Axelina Rudbeck (s. 665) å Sollentunaholm. 
50 x 35. 

Håvar: - 1. Av röd, nu till gult bleknad sammet med korsade guldgaloner vävda 
i rankmönster. Guldtofs, fragmentarisk guldfrans, kant och foder av brunt skinn. 
Mässingsholk Antagligen den, som 1713 (RÄK.) skänktes av köpman Gustaf Hasselgren, 
Stockholm. Nytt svarvat björkskaft. - 2. Av grön sammet med silvergaloner samt 
silverfrans. Brunt skinnfoder. Holk av mässing. 1800-talet, omändrad 1939. - 3. Ett 
par av röd sammet med broderier i guld, vitt, blått och rött. Inskrift på hylsorna: SOLLEN
TUNA KYRKLIGA l MISSIONSFÖRENING l 19 t{} 39. 

Kormatta, rya, blå ornament på grå botten. - Altarmatta, flossa, blågrå. Inskrift: 
GÅVA AV SOLLENTUNAKRETSEN l AV SVENSKA RÖDA KORSET l 1939. -Matta av nöthår, 
blå botten med mönster i rött och vitt. I sakristian. 

Två fandukar, snarlika, av blått lärft med å dukens ena sida målad ornering
i mitten trofegrupp, i hörnen drakar (fig. 627). Färgerna äro rött, silver och guld. Dukarna 
observerades vid en konservering 1916 av antependium nr l, där de voro använda 
som foder. Mittstycket samt hälften av två drakar saknas å ena duken, likaså de två 
nedre drakarna å den andra. Deras ursprungliga användning är oviss. Från 1600-talets 
senare hälft. 148 X 134. Konserverades 1916 hos Pietas. 

INv. 1661 upptager >>l st. fahna på den ena änden om altaret m. Cronans wapen». 
Finns ej kvar. 

FÖRSVUNNA Kyrkan har förr var;t mycket rik på textilier. Så upptager 1624 års INV. följande 
TEXTILIER nu försvunna föremål: >>Ett nyt Båårepäl som köpt ähr för penningar 91 dal 3 M 

En koorkåpa halfnöt - Messehakar 6 stycker mäst alle g. - Messesärkar 4 styck 
gamble - Hufdeduk af Röd sammet et stycke och Lerft ... ther til, ahr bortkommet 
Lister och andre stoler (=stolor) gamble lO sty. - Röklina l sty.>> Vidare uppräknas: 
>>Noch ett gammalt altarkläde - Hyender 5 stycker gambl - Örnegåter 5 stycker -
Ett sömat bordekläde i Saherstign - Gamble päller 3 stycker - ... Handkläder 2 
stycker och nötte handkläder 2 sty. - Brudpäl et stycke af silke - Sammet som pläga 
brukas på messesärker 4 sty ... -Aff grönt dijrdendrij som brukas på messesärker 4 sty.>>1 

1 Av de omnämnda textilierna äro •>huvdeduk•> = huvudlina, halslin (amictus), liturgiskt plagg, 
en duk av vitt linne som lägges över huvudet; »handkläder» = handlin (manipulus), ett band vilket 
pålägges vänstra handleden, v arifrån bandet åt båda sidor nedfaller; •>röklina>> = möjl. av ty. Röcklein, 
liten rock, prästerligt plagg, ej nödvändigt av liturgisk karaktär; »dijrdendrij •> = ett slags tyg, till 
hälften linne, till hälften ylle (ty. dirdendei, fr. tiretaine). Se F. A. DAHLGREN, Glossarium över föråldrade 
el. ovanliga ord och talesätt i svenska språket, Lund 1914-16. En!. benäget meddelande av fil. lic. 
INGEBORG LINDQVIST. 
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Fig. 626. Mässhake (1). Applikationsbroderi på vit atlas, 1700
talets början. S. 642. Foto 1956. 


Messgewand. Applizierte Broderien Chasuble. Appliquect embroidery 

ans vielfarbiger Seide, Silber und with multicoloured silk, silver and 

Gold an weissem Atlas, Anfang des gold on white atlask, early 18th 


18. Jh. cent. 


1625 gav Hendrich Olofsson till altarets prydning ett altarkläde av sammet, 1627 
gav >>pastoris hustru Elin Jonsdotter ett armkläde på kalken medh pålan söm1 i alla 

l = Polsk, >>polensöm>>, var under 1600-talet en icke ovanlig beteckning för en typ broderier i 
brokigt silke och guld på fint linne. 
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RUNSTENAR 


GRAVMINNEN 


KISTOR 


GRAVSTENAR 


4 hörnen». Samma år gav M. Hendrichs hustru Margareta ett armkläde på kalken. 
1630 inköptes >>ähn ett Björnskin som ligger på Altar foten som man står opå>>.- Kyrk
vaktarrockar ha funnits många under tidernas lopp. Tidigast förekommer uppgift 
om en sådan 1685 (1Nv.); 1837 anskaffades en rock av grått kläde med blå krage och 
uppslag. 

Runstenar: 1 - l. En runsten, förr >>inmuradt i foten till en väggpelare ... på 
norra sidan» (DYBECK, VIs. 1829), enligt BRATE >>mitt emellan sakristidörren och läk
taren». 1902 upptogs stenen och restes sedermera på kyrkogården, omkring 5 m S om 
Ö stigluckan. Inskrift: »Fullhuge och Gunnar läto resa denna sten efter Gerröd (sin) 
fader. Gud hjälpe hans ande.>> - 2. Ett fragment anträffades vid kyrkans reparation 
1902 sittande i S väggen på insidan nere vid golvet, ungefär mitt emot den ovannämnda 
stenen. Står nu på Ö kyrkogårdsmuren. Inskrift: >> ... denna sten efter ... hans ande>>. 

Vid en undersökning2 1949- 1950 visade sig det Berndeska gravvalvet innehålla 
42 kistor från 1600-1800-talen. Däri vila, förutom Johan Berndes (s. 665) med 
maka och deras yngsta dotter Märta, åtskilliga medlemmar av släkterna Sparre och 
Posse (s. 665), vilka genom giftermål voro befryndade med Berndes. Dessa släkter hade 
dock tidigare egna gravvalv i Norrsunda (Sparre) och Arboga landsförsamlings kyrka 
(Posse). Kistorna ha av olika anledningar senare flyttats till Sollentuna (se E. 
ERIKssoN, a.a. s. 21). Som de märkligaste bland dem kunna framhållas: 
l. Kista för Johan Eriksson Sparre, t 1632. Av tenn, med sexsidig tvärgenomskärning 
(fig. 628). Åtta fötter i form av änglahuvuden, 3 ornerade handtag. Kistan är dess
utom rikt dekorerad med ingraverade vapen, ornament m. m. Tyskt arbete. - 2. Kista 
för Johan Johansson Sparre, t 1659. Av brunmålad kopparplåt, rikt dekorerad med 
målat listverk jämte medaljonger m. m. av driven kopparplåt (fig. 629). - 3. Kista 
för Maria Eleonora Baner, t 1660, med dekorationen lika den föregående. - 4. Kista 
för Ebba Oxenstierna, t 1663, av kopparplåt, med måladeanvapen (fig. 630). - 5. Kista 
för Gustav Posse, t 1676, av kopparplåt, klädd med svart sammet. Rik barockdekor. 
- Om de nämnda personerna se s. 665. 

Gravstenar: - l. Häll av grå kalksten till en medeltida kistgrav ligger nu framför 
vapenhusets portal. I mitten ett inhugget kors med något vidgade ändar (H 25, B 20). 
Hällens kanter äro avfasade med en grund hålkäl, utom i V och N delen, där de blivit 
avhuggna. Nuvarande L 170, B 97. Den rektangulära formen ger en datering tidigast 
till1200-talets senare del. Jfr GARDELL s. 24.- 2. Av röd kalksten över nedgången till 
den Berndeska gravkammaren framför altaret (s. 616). Den har i hörnen skulpterade 
rosor med mässingsringar, i mitten ett insänkt fält (fig. 631) med Berndes-Kurks allians
vapen under friherrlig krona samt överst initialerna H(err) I(ohan) B(erndes) F(ru) 

l Sv. RuNINsKRIFTER VI, s. 126 f. 

2 Enligt N. LAGERHOLMs utförliga rapport 1950 om undersökningarna av det Berndeska grav
valvet, ATA. 
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Fig. 627. Fanliknande duk, 1600-talets senare h iilft. S. 644 . Foto SHM 1916. 
Fahnenähnliches Tuch ans bia uer Leinwand Cloth resembling a b anner. Blue linen 
mit gemalter Verzierung in rot, silber und with painted ornaments in red, silver and 

gold. Letzte Häfte des 17. Jh. gold. Lat e l ith cent. 

I(ngeborg) K(urk). Därunder årtalet 1652 (s. 612). 210 x 160. - 3. Av grå kalksten. 
Inskrift: DENNA GRAF HÖRER l JOHAN THOMSON OCH HUS: l MARGARETA EDHELIA OCH l 
BARN TILL 1ANNO 1706.1 205 x 120. I mittgången. - 4. Av grå kalksten. I mitten ett 
insänkt ovalt fält, omgivet av lagerkrans, med inskriften: MATHIAs l RIBE l BEGRAF

WN l DEN 2 4 NOVEMB: l AO 1710. Däröver bibelspråk. 203 x 134. I tornrummet. -Enligt 

1 Om JoHAN THoMsoN finnas inga närmare uppgifter. I ST.PROT. kallas han för bokhållare, möjligen 
hos Berndes. Hans hustru MARGARETHA EDHELIA var av den från Eds sn härstammande prästsläkten 
Edhelius (s. 585, not 2). 
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Fig. 628. Kista av tenn för Johan Eriksson Sparre, t 1632. S. 646. Foto 1950. 


Sarg aus Zinn, 1632. Pewter coffin, 1632. 


TILAS fanns en annan gravsten över Baltzar Ribe,1 begraven den 22 nov. 1710. Möj
ligen identisk med en häll med utnött inskrift, som nu ligger på kyrkogården. - 5. 
Av gjutjärn, över Gustaf Celsing (fig. 634). I hörnen järnringar, överst på hällen Cel
singska vapnet omgivet av palmkvistar och krönt av friherrlig krona. Därunder in
skrift: ÅR CHRISTI MDCCLXXXII l HAFWA l GUSTAF ULRIK FREDRIK OCK l ANNA HELENA 
CELSINGAR l LÅTIT LÄGGA DENA HÄLL l ÖFWER l DERAS SALIGA K. FADERS l HÅF CANCEL
LERENs l HERR GUSTAF CELSINGS l GRIFT. l HAN FÖLGDE K. CARL D. XII TIL BENDER ÅR 
1709/ WAR DESS OMBUD I CONSTANTINOPEL TIL ÅR 1712 l OCH DOG I STOCKHOLM 1743 

SEXTIOFYRA l ÅR GAMMAL. 2 På nedersta kanten står i skrivstil: GUTEN VID HELLEFORSS 
BRUK. 205 x 110. Hällen ligger sedan 1938 V om sakristidörren, där Celsingska graven 
hade sin plats. Denna inköptes 1691 av Gustaf Celsings fader, stärbhuskamreraren Peter 
Celsing (t 1701), som ägde Rotsunda gård i socknen. Vid kyrkans restaurering 1938- 39 
uppsattes på N väggen V om sakristiporten en minnestavla av gjutjärn med följande 
inskrift: HÄR NEDAN I l CELSINGSKA l GRAVKAMMAREN l ÄRO BEGRAVNA /18 MEDLEMMAR3 

1 Om MATHIAs och BALTZAR RIBE saknas uppgifter. Inom ad!. ätten Riben (före ad!. Ribe) är namnet 
Mathias vanligt, t. ex. den 1713 adlade arkiatern Mathias Ribe(n), f. 1676, t 1723. 

2 GusTAF CELSING, f. 1679, t 1743, auditör vid Hjelms dragoner 1704, följde Karl XII till Bender 
1709, var hans ombud i Konstantinopel till 1712, hemkom 1714; senare statssekreterare och hovkansler. 
Ägde Overb y gärd i Sollentuna sn. - G. 1720 m. ANNA HELENA W ALLRAVE, f. 1703, t 1742. Om Celsings 
riskfyllda bedrift att till sultanen i Konstantinopel överlämna en anklagelseskrift mot dennes storvisir 
berättar ett kapitel i Verner v. Heidenstams Karolinerna II.- Av de på gravstenen omnämnda barnen 
(Gustaf, f. 1723, t 1789, president i kommerskollegium; Ulric, f. 1731, t 1805, envoye; Fredrik, f. 1739, 
t 1786, överstelöjtnant; Anna Helena, f. 1725, t ogift 1795) voro bröderna GusTAF och ULRrc under 
länga perioder Sveriges diplomatiska representanter hos sultanen i KonstantinopeL Frän Turkiet hem
förde de stora samlingar av konstföremäl och handskrifter. De senare skänktes till KB. - Bröderna 
Gustaf och Ulric bildade av de egendomar den förstnämnde förvärvat ett fideikommiss (Häl/efors bruk, 

Smedstorps hammare, Biby, Fjällskäfte m. fl. gärdar i Södermanland). 
3 I den Celsingska graven vilar även hovkansleren C:s syster ANNA ELrSABETH C. och hennes make, 
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Fig. 629. Kista av målad kopparplåt för Johan Johanson Sparre, t 1659. S. 646. Foto 1950. 


Sarg aus bemaltem Kupferblech, 1659. Coffin, painted sheet copper, 1659. 


Fig. 630. Kista av målad kopparplåt för Ebba Oxenstierna, t 1663. S. 646. Foto 1950. 


Sarg aus bemaltem Kupferblech, 1663. Coffin, painted sheet copper, 1663. 


AV l SLÄKTEN DÖDA MELLAN l 1701 OCH 1810. BLAND DEM l HOVKANSLERENS BÅDA l SÖNER, 


VILKA STIF- l TADE DE CELSINGSKA FIDEIKOMMISSEN, l PRESIDENTEN GUSTAF l CELSING 


* 1723 t 1789locHENVOYEEN ULRICKICELSING* 1731 t I805.-H85, B65.-6.Av 

grå kalksten, i hörnen igenfyllda hål efter ringar. Inskrift: I . N . I • l SEPULCHRUM l QVON

DAM PASTORIS HUIUS LOCI l NEC NON ADIACENTIS DISTRICTUS l PRAEPOSITI PLm REVERENDI 

den från Polen inflyttade furst JoANNES ALBERTUS LUBOMIRSKY (t 1732). De bodde på Rotsunda gård 
och hava bidragit med gåvor till kyrkan och medel till reparation. 

http:B65.-6.Av
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Fig. 631. Mittparti av den Berndeska grav
stenen 1652. S. 646. Foto 1956. 

Mittelten einer Grabplatte Centre of limestone grave 
aus rotem Kalkstein, 1652. slab, 1652. 

DOMINI l OLAI O. TÖRNBOUM1 ROSLA- l Gli SIMUL AC CONIUGIS SVAVISSI- l MAE MATRONAE 
HELENAE !VARI l EDHELIAE HAEREDUMQUE PROPRIUM (= l Jesu namn. Graven tillhör 
förutvarande kyrkoherden i denna ort, därjämte prost över kringliggande trakt, den hög
vördige herren Olaus O ..Törnboum från Roslagen jämte hans maka, den högt älskliga 
fru Helena lvarsdotter Edhelia, och deras arvingar). l HERDEN soM 1 DENNA KYRKAN l 
TAGIT MÅNGEN TRÖTTER STUND l LÄRT DEN STORA GUDENS STYRKAN l ÄLSKAD FÖR SIT 
VACKRA VUND l HWILAR HÄR l RO OCH HEDER l IBLAND FÅREN DEM HAN FÖDT l LAGT SIN 
HERDE-STAF SÅ NEDER l LEFWAT VÄL OCH SALIGT DÖDT. l NATUS AO 1669. l ORDINAT. 
1695 l PASTOR: 1705 l PRAEPOS: 1718. l DENATUS 1743. l PHIL: I: CHRISTUS VITA MEA / 
MORS LUCRUM MEUM l s(ou) D(Eo) G(LORIA) ( =Kristus är mitt liv OCh döden är min 
vinning. Gudi allena äran). 220 x 110. Stenen ligger i vapenhuset. Över graven hänger 
en ljuskrona (s. 638, nr 4), vars inskrift angiver, att den är avsedd för denna plats. - 7 

1 OLOF TÖRNBOUM, f. 1669, pvgd 1695, kh i Ed och Sollentuna 1705, prost 1718, t 1743. - G. 1:o 
m. HELENA EDHELIA dotter av kh lwar Edhelius i Ed, 2:o m. MARGARETA SMARAEA. En dotter EVA 
HELENA var gift med kammarrevisionsrådet WALDEMAR ANTON KIRSTEIN (s. 638, not 2). Sonen OLOF 
TöRNBOUM JUN., f. 1707, t 1762, pvgd 1729 till faderns biträde; sedermera kh i Sparrsätra 1748. 
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Fig. 632. Gravhäll (1749) över Otto Reinhold Fig. 633. Gravhäll (1749) över Anna Magdalena 
Strömfeldt, t 1744. Foto E. Bergman 1938. Taube, t 1758. Foto E. Bergman 1938. 

Grabplatte aus Kalkstein, Tombstone, 1749, lime• Grabplatte aus Kalkstein, Tombstone, 1749, Iime
1749. stone. 1749. stone. 

och 8. Ett par, av kalksten (fig. 632-633). Lagda över presidenten i Åbo hovrätt fri
herre Otto Reinhold Strömfeldt och hans maka Anna Magdalena Taube av Odenkat.l 
Med respektive Strömfeldt- och Taube-vapnen samt initialerna O. R. S. och A. M. T. 
samt årtalet 1749. Storlek 205 x 144 resp. 147. TrLAS anmärker om dessa stenar: >>Och 
ehuru det är mycket simpelt, så är dock uthuggningen ganska wäl gjord.>> Stodo fr. o. m. 
1902 uppresta mot S fasaden på var sin sida om korportalen, men återinlades i korgolvet 
på sin ursprungliga plats vid restaureringen 1938-39. 

Epitafier: - l. Över Nils Örson, av snidat och målat trä (fig. 635). Mittpartiet EPITAFIER 

utgöres av en tavla med Kristus på korset, omgiven av på ena sidan fyra manliga, på 
andra sidan två kvinnliga figurer alla knäböjande. Av de manliga figurerna ha två ett 
litet korstecken över huvudet. Ramen har förkroppat entablement, buret av vridna 
kolonnetter, stående på ett predellaartat understycke. Det hela omgivet av ett grovt 

OTTO REINHOLD STRÖMFELDT, f. 1679, t 1744, friherre till Runsa i Eds sn. Landshövding i stora 
Kopparbergs län 1719, president i kammarkollegium 1723, president i Svea hovrätt 1736 och Åbo 
hovrätt 1743.- G. 1708 m. friherrinnan ANNA MAGDALENA TAUBE AV 0DENKAT, f. 1684, t 1758.
Gravhällarna äro tydligen beställda och nedlagda i kyrkan 1749 av den då kvarlevande makan. 

l 
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snidat broskverk. Överst välsignande Kristus i helfigur. Nederst en oval kartusch med 
inskrift: ÄERBORNE ' GVTFRVTIGA ' MATRO: l H~ DOROTEA • IACOBS • DOTT • HAFVER 

EFTER l SIN ' SALIG ' MAN • ÄRBÖR: FÄRSTONTIGE l NILS ÖRSON.1 · FÖRERAT • DENA 

TAFLA: GUDS NAM TIL ÄRA· KYRKA TIL BRITNA ANNO 1669.- Inskrift på ramen: CHRISTUS 

ÄR GVDS LAMB SOM l BORTTAGER WERLDENNES SYNT. l DER: IOHAN V. I. -Epitafiet är 

ÅP.GHRi:ni MIDJGGUOO(~ ~ 
HArvA 

CUSW UU.iK fll\JEIJllJl!.iK.ocx 
ANNA HrtrNA CrtsiNGM.. 

lAliT UtGAIDJJENA JiiJL 
.örvJER 

DIE:W .§AliGAKfAJDJ[ll\S 
HAf GAN IGELLEJU:N.'i 

IHmGUSTAf GlEl5INCS 
GRifT 

lHANRll.GDE KGMl~)(JJliLblliJii 
OfSSMEUiliCONSWITiNorEffil.WZ 

OOIDOC. i5TOOOIOU\ 1743 SDffioFmA 
A1GA11AJW 

starkt ommålat och dess inskrifter torde därvid 
blivit förvanskade. Färgerna nu gråbrunt, rött, 
gråblått, svart och guld. H 156. 

2. Över Catarina Lovisa Psilanderhielm, 2 på 
N väggen (fig. 636-638). Inskriftstavla av brun 
polerad ölandskalksten med ram av oljemålad 
kalksten, imiterande mörk- och ljusgrå ådrig 
marmor och försedd med förgyllda ornament. 
Överst tvenne vapen, Psilanderhielm och Kir
stein, omgivna av ornament och guirlander samt 
krönta av adlig krona. Ramens utskjutande 
överstycke stödes av konsoler med änglahuvud 
(fig. 637), som enligt inskriften nedan återgiva 
den bortgångnas drag. Understycket är format 
som en sarkofag-gavel, prydd av ett stort an
kare, vid vilket är fästat ett hjärta med nyckel
hål samt en nyckel och en dolk, korslagda. Dess
utom tvenne ordenskraschaner. Inskriften lyder: 
TIL ' ÅMINNELSE ·AV l WÄLB~ FRU· CATARINA 

LOUISA • PSILANDERHIELM • l FÖDD • D: 3. JUNI. 

1748 .· GIFT· D· 5, DEC: 1767 ·MED l WÄLB~ H!: 

IOHAN GUST: PSILANDERHIELM. l ASSESS: I. K~ 

SWEA HOFRÄTT • SEDAN • RIDD :OCH ·AD: SECRE

TERARE l FADR: WÄLB~ H:. WALDM:: ANTH: KIR

STEIN l KAMM : REWIS : RÅD ORD~OFFIC~ RIDDARR : 
Fig. 634. Gravhäll av gjutjärn (utförd 1782) 
över Gustaf Celsing, t 1743. S. 648. 1 : 20. KAMMER: K~ LAZAR~ FÖRESTÅNDARE l MODR : 

Uppm. A. Flinck 1922. WÄLBna FRU· EWA ·HELENA· KIRSTEIN ·F: TÖRN-
Grabplatte aus Guss- Grave slab, east iron, 
eisen, 1782 hergestellt. executed 1782. 130M l DOTTER. AF DENNE • FÖRSAML: I • LIFST: 

WÖRD : ÄLSK : LÄRARE · PROBST • H!: MAG: OL: 

TÖRNBOM l - UNGDOMENS ' BEHAGLIGA • LIFLIGHET • UPLYST • FÖR • STÅND • ÄDLA • 

BÖJELSER l EN ' SIÄL ' UTAN ' FLÄRD ' OSMINKAD • OSKULD · DET· BÄSTA • HIERTA l UT

1 Ö~soN är förmodligen en förvanskning av E~ssoN. 
2 CATHA~INA LovisA PsiLANDE~HIELM, f. 1748, t 1770. Dotter till Waldemar Anton Kirstein (s. 638, 

not 2) och Eva Helena Törnboum och således dotterdotter till prosten O. Törnboum (s. 650, not 1).
G. 1767 m. assessorn JoHAN GusTAF PsiLANDE~HIELM, f. 1723, t 1782. 
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Fig. 635. Epitafium över Nils Örson (Ersson ?), t 1669. 
S. 651. Foto 1956. 

Bemaltes 	Holzepitaph, 1669. Sepulchral tablet, painted wood, 
1669. 

MÄRCKT SKICKELIGHET • l • KÖNETS • ANSTÄNDIGA • SLÖGDER • l MEN · FRAMFÖR • ALT • 

OSKRYMTAD • GUDSFRUCKTAN " l GIORDE " HENNE " l " LIFSTIDEN • l TIL • l ET • KIÄRT • 

BARN · FÖR · SINE · FÖRÄLDRAR · l ALTID " ÄLSKAD " OCH· EFTERLÄNGTAD· AF · WÄNNER • 

OCH • KIENDE · l DEN • LIUFLIGASTE ·DEN· DYRBARASTE • GUDS • GÅFWA ·l • EKTENSKA

PET · l - MEN· SKAPAREN ·ÅTERTOG · SNART· SIT • MÄSTERSTYCKE • l TRE • MÅNADERS • 

PLÅGSAM" SIUKDOM" BEREDDE • HÄDANFÄRDEN" l DÖDSBUDET • FÖRSKRÄCKTE • HENNE· 

ICKE • l HON • FÖRKUNNADE • DET • OCK " SIN " FÖRSMAK • AF • EN • TILKOMMANDE • HÄR
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LIGHET • l MED • SINNETS • FULLA • STYRC

KA • OCH· REDIGHET· l OMFAMNADE· SIN · 

NED-SLAGNE"BEDRÖFWADE·MAN·FÖR· 

SIDSTA ·GÅNGEN· IWÄLSIGNADE ·HONOM· 

ANHÖRIGE • OCH WÄNNER· l TACKADE • 

FÖRMANTE • SIT • TIENSTEFOLK • l OCH • 

GECK • DÄRUPPÅ · D: 9 · MARTU • 17 70 · l 
EFTER • UTSTÅNDNA • SWÅRA • PLÅGOR· 

UTAN • MÄRKELIG ·ORO· ELLER· PLÅGA· l 
AT· EMOTTAGA ·DEN· HIMMELSKA ·OFÖR

GÄNGELIGA • SÄLLHETEN • - l KNAPT • 

HAR • WACKRARE • SIÄL • RENARE· HIER

TA • BODT • I • SKÖNARE • KROPP • l DEN • 

HWILAR · HÄR • I • SINA· FÄDERS ·GRAF· l 
MEN· ÅMINNELSEN • SLOCKNAR· ALDRIG· 

HOS • HENNES • AF • SORG • KROSSADE · 

MAN • l SOM • J • BARNSLIG • L YDNO · WÖR

DAR • GUDS • BEHAG • l DOCK· MED • SWE

DA • KIÄNNER • SIN • OBOTELIGA • FÖR

LUST • l HAN • RESTE • GRIFTWÅRDEN ·l 
AT • HOS • EFTERWERLDEN • BEWARA • l 
MINNET· AF· EN· KlÄR· ÄLSKWÄRD ·OCH· 

DYGDIG • HUSTRUS • BERÖMLIGA • LEF

NAD • l MÄRGKELIGA • OCH • FÖR • CHRIST

NA • UPPBYGGELIGA • DÖDSSTUND • l SOM • 

HADE· FLERE· J· WÅR ·TID· SÄLLSYNTE • 

EGENSKAPER ·l OCH • JÄMTE • ANNAT • 

SOM • PRYDER • KÖNET • l KUNDE • ÖF

WERWINNA • FÖRKIUSNINGENS • KRAFT· l 
KUNDE· BESTÄNDIGT ·TILLTAGA· I· KlÄR

LEK • FÖR • SIN • MAN • l LÄSARE • ÖMMA • 

HANS • SAKNAD • l HEDRA • HENNE • MED • 

DIN • IHUGKOMST • l - Nedtill t. v.: In 
vultu seraphico l reliquias cernis imagil 
n is amata[e] uxoris (= I änglaansiktet 
urskiljer du en älskad hustrus kvardröj
ande bild). Nedtill t. h.: Vid begravn: 
D: 14. Martij l 1770 söngs under mul 
sique Esaj: 60 v. 20. Tvärs över under
stycket (fig. 638) står: MEMORIA DULCIS 

Fig. 636. Epitafium över Catarina Lovisa Psilander

hielm, t 1770. S. 652. Foto 1956. 


Epitaph aus teilweise mar- Sepulchral tablet of lime

moriertem Kalkstein, 1770. stone, partly marbled, 1770. 
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Fig. 637. Änglahuvud på epitafiet fig. 636, en!. dess inskrift ätergivande 
den bortgangnas drag. Foto 19,56. 

Engelköpfe des Epitaphs Abb. 686. Angels' heads on tablet in Fig. . 636, 
Gemäss der Inschrift die Ztige der Toten according to the inscription having the 

wiedergebend. features of the deceased. 

Fig. 638. Nedre delen av epitafiet fig. 636. Foto 1956. 

Unterteil des Epitaphs Abb. 636. IUnten rechts Lower part of tablet in Fig. 636. Bottom right, 
die Signatur des B ildhauers. the signature of the sculptor. 

11-706838 



SOLLENTUNA HÅRAD656 

Fig. 639. Begravningsvapen över Johan Berndes, t 1652. 
Foto 1949. 

Totenwappen, 1652. Funeral hatchment, 1652. 

(=ljuva minne); vid dess nedre kant t.h.: J oh: A: Giothe1 invenit ·et· Fecit. H ca 325. 
I utformningen ansluter sig epitafiet till en av Jean Erik Rehn ofta använd typ. 

BEGRAv- Begravningsvapen: - l. Över Johan Berndes (s. 665), av skulpterat, målat och 
NINGSVAPEN förgyllt trä, med hjälmtäcke av målad plåt (fig. 639). Inskrift: ILLUSTRIS ET GENERO l SUS 

DNS ·D· JOHANNES l BERNDES IN STRÖMSBERG l IN SOLLENTUNAHOLM l NAT • 1603 OBIIT 

10 FEBR. 1652. H (skölden med krön) ca 130, hela bärstången 184. Renoverat 1902 och 
1916.-2. Över underståthållaren Axel von Axelson (t 1790, s. 623, not 1), av skulpterat 
och målat trä (fig. 640). Med bärstång och sorgflor. Vapnet bars i begravningsprocessionen 

1 JoHAN ADoLF GöTHE, f. 1743, t 1825, slottsstenhuggare, stenbuggarålderman (1806-23) och 
kapten vid Sthlms borgerskaps infanteri; fader till den mera bekante bildhuggaren Erik Gustav Göthe 
(jfr SvK, Stockholm I, s. 576, Il, s. 132, VI, s. 239 f.). 
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Fig. 640. Huvudbaner för Axel von Axelson, delvis sönder
sågat för att lättare kunna krossas vid hans begravning 
1790. Foto efter dess sammansättning o. konservering 1950. 

Totenwappen von 1790, teil Funeral hatchment, 1790, partly 
weise zersägt, darnit es um so sawn in pieces so that it could 
besser bei der Beerdigung des be broken-up more easily at the 
letzten Geschlechtermitgliedes funeral -a traditional enstom 

zerschlagen werden konnte. with the passing of the last sur
(Photo nach der Zusammen viving member of a family. 
filgung und Konerviersung.) 

och krossades vid graven som ett tecken på att friherrliga ätten von Axelson var utdöd 
(s. 623, not 1). För att göra krossningsceremonien lättare var vapnet delvis sönder
sågat. Anträffades sönderslaget i gravvalvet l 950, konserverades och uppsattes i kyr
kan. H 110 (utan bärstång). 

Fanstång av svartmålat trä, nedtill refflad och med en insnörning för handgreppet. 
Överst två rader mässingshuvade spikar och under dem rester av en svartaktig sammets
remsa, som tjänat till att skydda fanduken. Spetsen avbruten. Nuvarande L 383. 

Vär j or:1 - l. Svensk kavalleriofficersvärj a, 1600-talets slut (fig. 641 A). Kavel- vÄRJoR 

lindning (defekt) av silvertråd. L 105, fästets L 17. - 2. Svensk infanteriofficersvärja 
(fig. 641 B), senast i bruk under Karl XIV Johans tid. Fästet från 1700-talets mitt; 

Beskrivningen meddelad av fil. dr HERIBERT SEITZ. 1 
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Fig. 641. Begravningsvärjor: A. svensk kavalleriofficersvärj a, 
1600-talets slut. - B. svensk infanteriofficersvärja; fästet 

1700-talets mitt, klingan 1800-talets förra hälft. 
S. 657. Foto 1956. 

Begräbnisdegen: A. schwe Sepulchral rapiers: A. Swedish 
rlischer Kavallerieoffiziersdegen, cavalry officer's rapier, late 17th 
Ende des 17. Jh. - B. schwe cent.- B. Swedish infantry offi
discher Infanterieoffiziersdegen; cer's rapier; hilt mid-18th cent., 
Griff aus der Mitte d es 18. Jh., blade first half of 19th cent. 
Klinge aus der 1. Hälfte des 

19. Jh. 

klingan från Karl XIV Johans tid och smyckat, 
förutom med denne konungs krönta namnchiffer, 
med trofeer, lager och ek samt i runor I H (sanno
likt ägarmärke). Det äldre fästet har, som ofta var 
fallet, monterats med ny klinga och samtidigt här
med har vapnet försetts med ny balja. Värjan är 
åtfölj d av sorgflor, ursprungligen fäst vid hand
bygeln. L 105, fästets L 15. 

DIVERSE Två gipsmedalj onger, porträtt av två äldre 
kvinnor med dok över huvudet, vända åt respek
tive vänster och höger. De framställa friherrinnan 
Magdalena Hudbeck, f. von Mentzer, t 1809 och 
friherrinnan Juliana Hudbeck, f. Oxenstierna, t 1862 
(fig. 644; s. 665). D 63,5 resp. 65. Osignerade. Skänkta 
från familjen Hudbeck å Edsberg. 

Porträtt av prosten Oskar Hansson, 1 olja på 
duk, sign. Lasse Johnsson 1945. I förgylld ram. 
Dagermått 90 x 71. 

Gustav III:s tal 1771 och 1772 i förgyllda 
ramar med rocaillehörn. 50 x 56. 

Minnestavla av gjutjärn på S väggen vid va
penhusdörren (fig. 642). Upptill en i relief fram
ställd scen med knäböjande adelsmän och präster 
vid Gustav Vasas kista. 2 På sidorna om reliefen 
årtalet 1939 och kombinerat monogram A W. Un
der densamma en inskrift: ÅR 1560 DEN 17 DECEM

BER l ANLÄNDE TILL SOLLENTUNA l ETT HÖGTIDLIGT 

OCH STORT l FÖLJE MED KISTOR A V DEN l DÖDE 

KONUNG GUSTAF VASA l OCH HANS BÅDA AVLIDNA GEMÅLER. l UPPEHÅLL GJORDES HÄR 

FÖR NATTEN l TRE BISKOPAR OCH TRETTIO l PRÄSTER VAKADE FÖRUTOM l DJÄKNAR, VAK-

l OsKAR ALBIN HANssoN, f. 1877, t 1946, kh i Sollentuna och Eds församlingars pastorat 1918-1946, 
kontraktsprost 1926-1931 samt 1938- 1944. 

2 Rörande denna se M. OLssoN, Vasagraven i Uppsala Domkyrka I, Sthlm 1956, s. 39. 

A 13 
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Fig. 642. Tavla till åminnelse av uppehållet i Sol

lentuna kyrka under Gustav Vasas likfärd 1560. 

Utförd och skänkt av skulptören A. Wallenberg 


1939. Foto 1956. 

Tafel aus Gusseisen zur Tablet of east iron, to 


Erinnerung an die Ober commemorate the funeral 

fiihrung der Leiche Gustav procession of Gustav Vasa 

W a sa s 1560. Ausgefiihrt 1560. Executed and pre 
und geschenkt von dem sent ed by the scnlptor A. 
Bildbauer A. Wallenberg Wallenberg, 1939. 

1939. 

TEN OCH MYCKET FOLK. l FÖLJANDE DAG 

FORTSATTE S l FÄRDEN MOT UPSALA. H 95,5. 
Tavlan är ett arbete av skulptören Axel 
Wallenberg och skänktes av denne till kyr
kan år 1939. 

B ö c k e r: - l. Mässbok för bruk i stiftet 
Mainz, inkunabel. Upptogs vid restaurering 
av kistorna i Berndeska gravvalvet 1950 ur 
Johan Sparres tennkista (s. 646). Deforme
rad och skadad, innan den nedlades i kistan 
för att göra tjänst såsom huvudstöd åt den 
döde. Lagades av Riksarkivets bokbinderi 
1952.- 2. Karl XII:s bibel1703, anskaffad 
1706 (RÄK.) för 24 daler. Bandet av mörkt 
läder med pressningar i guld bär monogrammet G S. Mässingsknäppen med konungens 
monogram. Mycket . väl bevarad. 

Silverbägare: -l. Med förgyllning inuti samt på bas och brädd. Graverade rocaille
ornament på foten. Under bottnen inskr.: SOLLENTUNA KYRKA 1919. Dessutom stplr: 
GAB ( = Guldsmedsab.), tre kronor, Sthlm, oläslig årsbokstav. Skänkt av kyrkvärden 
ingenjör Hugo Nilsson. - 2. Invändigt förgylld. Rund profilerad fot med driven blad
krans; längs överkanten enkla graverade palmettornament. Graverad inskrift på livet: 
FRÅN MARY O. RAGNAR LILJENROTH (s.. 784), BERGENDAL TILL SOLLENTUNA KYRKA 

19 -13 39. Stplr: GAB (= Guldsmedsb.), tre kronor, S, S. Erik, M 8 (= 1939), mästar
stpl liknande en vase. H 18. - 3. Samma typ som föregående, men större. Graverad 
inskrift på livet: SOLLENTUNA KYRKA l 1948. Stplr: GAB, tre kronor, S, S. Erik, U 8 
(= 1946), mästarstpl som föregående. H 26,5. 

Solvisare av rödgrå sandsten på korets SÖ yttervägg {fig. 588). Inskrift: A: 1718. 

O I B. 

Förvaringskista av järnbeslaget trä, med tvåytterlås. H 55, B 52, L 103. 
Skåp i sakristian, enkelt, brunmålat. Anskaffades 1793.- Spegel i sakristian, med 

förgylld ram. tillkom1780. H 38;- straffstockomtalas 1746, finns ej kvar. 
Klockorna hänga sedan 1841 i V-tornet(s~ 590). storklockan har på v sidan följande KLOCKOR 

inskrift: ÅR 1914 l D.:\ J. A. ANDERSSON VAR KYRKOHERDE I SOLLENTUNA FÖRSAMLING, l 
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M. RODHE V. KOMMINISTER, W. HELLSTRÖM ORGANIST OCH KLOCKARE, l J. A. DAHLMAN 

ÖCH C. G. HALLBERG VORO KYRKOVÄRDAR l SAMT R. RUDBECK, A. ZETTERMAN, H. NILSSON, 

J. A. O. HÄGGBERG l OCH K. J. SÖDERBERG ÖFRIGA LEDAMÖTER I KYRKORÅDET, l BLEF 

DENNA KLOCKA MED ANOR FRÅN MEDELTIDEN lOMGJUTEN I STOCKHOLM AF K. G. BERG

HOLTZ & C~. På Ö sidan står: GÅN IN I HANS PORTAR MED TACKSÄGELSE, l OCH I HANS 

GÅRDAR MED LOF! PRISEN HONOM, l VÄLSIGNEN HANS NAMN! TY GOD ÄR HERREN, EVIG 

HANS NÅD FRÅN SLÄKTE l TILL SLÄKTE HANS TROFASTHET. DAV. PS. 100: 4-5. l SALIGA 

ÄRO DE soM HÖRA GUDs ORD l ocH GÖMMA DET! LUK. 11: 28. Klockans D 125, H 110.
Före omgjutningen 1914 hade storklockan följande inskrift med minuskler: >>golria + tibi 
o dn e + rnaria o matre o gratie o mater o misericordee o.>> Obs. första ordet skall vara 
gloria, men typerna ha blivit omkastade. Översättning: Ära vare Dig, Herre, och Maria, 
nådens och barmhärtighetens moder.1 

Lillklockan har runt halsen följande inskrift: OMGJUTEN 1687, ÅNYO OMGJUTEN ocH 

TILLÖRT 1874 AF JOH. A. BECKMAN & C~ I STOCKHOLM. På Ö sidan: JAGH GLÄDES I THET 

MIG l SAGT ÄR AT WY SKOLE l GÅ IN WTHI HERRANS HVVS l OCH AT VÅRA FÖTTER SKOLA l 
STÅ I THINOM PORTOM JERUSALEM. På V sidan: I SOLLENTUNA FÖRSAMLING VORO DENNA 

TID, l K. J. HOLM KYRKOHERDE, G. BJÖRKLUND KOMMINISTER, l G. MATHSSON I GILLBERG 

OCH K. H. EKLUND I BÖG KYRKOVÄRDAR. l R. C. G. RUDBECK KOMMUNAL ORDFÖRANDE l 
ÖFRIGE KYRKORÅDSLEDAMÖTER: K. H. ÖSTRING I NYTORP, l J. E. JOHANSSON I ÖFVERBY 

OCH K. P. PETTERSSON I YTTERBY. Runt slagsringen: ALT THET ANDA HAFWER LOWE 

HERRAN. Klocka.ns D 102, H 95. -Gamla lillklockan var åtminstone delvis en gåva av 
herrskapet Berndes. I en förteckning från 1653 på deras donationer upptages bl. a. en 
klocka till kyrkan >>hängiandes i klockstapeeh>. Under senare hälften av 1600-talet före
komma dock flera avbetalningsposter till klackgjutaren mäster Jonas Wolffbeen, varvid 
100 Daler var en gåva av fru Anna Berndes (s. 665). För att kunna betala klockan 
hade man i banken pantsatt en kyrkan tillhörig silverskål (s. 634), som utlöstes 1691. 

>>Handklocka et sty>> upptages i INV. 1624. Finns ej kvar. 

SAMMANFATTNING 

I. Gråstenskyrka med V-torn, långhus och smalare kor (rakslutet el. med absid), plant innertak eller 
öppen takstol (fig. 643, A). Ingångar i S och V (fig. 582-583). Tornet urspr. lägre än nu, täckt av sadel
tak med gavlar i Ö och V (fig. 594). Ett klostervalv av gråsten delade tornet i två avdelningar (fig. 
590, 593). Den övre användes som refugium, till vilket man kom genom en ingång högt uppe i tornets Ö 

mur. Den nedre avdelningen var av ett bjälklag delad i två våningar; den övre nåddes genom en högt
sittande dörröppning i tornets V mur och tjänstgjorde antagligen som förrådsrum. - Arkitekturen 
visar beröringspunkter dels med Sigtunas romanska kyrkor, dels med kyrkorna i den s. k. Skånelagrup
pen. 1100-talets slut. 

II. Kyrkan förlänges åt Ö (fig. 643, B). Tillbyggnaden var lägre än det gamla långhuset och användes 
som kor. Plant innertak eller öppen takstol. s-portalen får en ny trädörr med vackra järnbeslag (fig. 

1 M. ÅMARK, Upplands medeltida kyrkklockor, i UFT: XXXVIII (1923), s. 141. 

http:Klocka.ns
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584). I anslutning till förlängningen uppföres en sakristia i N, möjligen 
redan från början försedd med ett kryssvalv av tegel. 1200-talets slut. 

Inventarium: gotländsk dopfunt (fig. 615). 
III. Kyrkorummet förses med kryssvalv av tegel (fig. 643 C). Av 

dessa återstå två traveer i långhusets västligaste del (fig. 596). Ribbor 
med päronformad genomskärning. Korets valv lägre än långhusets. 
1300-talets förra del (?). 

Inventarier: Rökelsekar (fig. 619), gravhäll framför S ingången. 
IV. Nedre tornrummet får tegelvalv och förenas med långhuset 

genom en hög rundbågig öppning (fig. 643, D). Tornmurarna påbyggas 
med tegel. Möjligen härrör från samma tid en hög gotisk spira (fig. 
576). 1400-talets andra hälft. - Ungefär samtidigt uppföres ett vapen
hus i S, täckt med kryssvalv av tegel. Kyrkorum och vapenhus deko
reras med kalkmålningar av Albertus Pietors skola (fig. 600-606). 
1400-talets slut. - Stiglucka i ö (fig. 573- 574). 

Inventarier: Altarskåp (fig. 609- 611) av stockholmsmästaren Jordan 
Målare 1475. Silverkalk (fot och nod bevarade, fig. 617). Gamla stor· 
klockan, numera omgjuten. 

V. Stor ombyggnad och reparation ca 1625- 1650. Koret höjes 
genom murarnas påbyggnad och förenas med långhuset; nya, ribblösa 
valv inslås. Det nuv. tresidiga högkoret, krönt av en takryttare (fig. 
576), uppföres såsom gravkor åt familjen Berndes på Sollentunaholm, 
som bekostade arbetet. Detta leddes av byggmästaren Hans Ferster. 
Medeltidsmålningarna överkalkas. 

Inventarier: Predikstolskorgens underrede (fig. 614), bänkinredning 
(fig. 612), begravningsvapen (fig. 639), ljusredskap (fig. 620- 621), 
textilier (fig. 623-627). 

VI. Allmän reparation 1770-80. Korets takryttare ombygges (fig. 
581), Ö-fönstret igenmuras, övriga fönsteröppningar ombyggas. 

Inventarier: predikstolens korg och tak (fig. 613), altaruppsats (fig. 
607- 608), antagligen ritad av ark. E. Palmstedt, orgelfasad, sannolikt av samma arkitekt, epitafium i 
Jean Erik Rehns stil (fig. 636-638). 

VII. Nuvarande tornspira bygges 1841 en!. ritning av O. Hallström, omarbetad av Fredrik Blom 
(fig. 576 a). 

VII. Hård restaurering 1902 under ledning av ark. Ludvig Peterson. Interiörens väggar och valv 
förses med nya dekorativa målningar i medeltidsstil av Edv. Bergh (fig. 598), vapenhusets medeltida 
kalkmålningar framtagas och kompletteras. Nytt golv, varvid gravstenarna flyttas ut. Öppna bänkar 
insättas. Orgelläktaren borttage.s och orgeln uppsättes på ett podium i V. Varmvattlmvärmeledning 
införes. 

IX. Restaurering 1938- 39 under ledning av ark. E. Milles med konstnären Edvin Almgren som 
konservator. Dekorationsmålningarna från 1902 borttagas, de medeltida kalkmålningarna i vapenhuset 
befrias från 1902 års övermålningar och tillsatser. Nya golv, gravstenarna återinläggas i golvet. Sakristian 
förses med innertak av armerad betong, och en arkivkällare inredes under golvet. Den äldre slutna 
bänkinredningen återställes, likaså orgelläktaren. Inredning och alla viktigare lösa inventarier konser
veras. Nya textilier anskaffas. El. värmeanordning införes. 

Fig. 643. Kyrkans utveck
ling, 1: 1000. A. Tuulse 1956. 

Grundrissentwicklung der 
Kirche. 

Growth of the church. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

I. Feldsteinkirche mit W Turm, Langhaus und schmaJerem Chor (platt geschlossen oder mit Apsis), 
Flachdecke im Inneren oder offenem Dachstuhl (Ab b. 643, A). Eingänge im S und W (Ab b. 582- 583). 
Der Turm war niedriger als jetzt, von einem Satteldach mit Giebeln im O und W bedeckt (Abb . 594). 
Ein Klostergewölbe aus FeJdstein t eilte den Turm in zwei Geschosse (Abb . 590, 593). Das Obergeschoss 
wurde als Refugium verwendet, in das man durch einen Eingang hoch oben in der O Mauer des Turmes 
gelangte. Das Untergeschoss war durch eine Balkendeeke nochmals unterteilt, wodurch ein -Bodenraum, 
der wahrscheinlich als Vorratskammer verwendet wurde, entstand, welcher durch eine hochsitzende 
Turöffnung in der W Mauer des Turmes erreichbar war. - Die Architektur weist Bertihrungspunkte 
teils mit den romanischen Kirchen Sigtunas, teils mit den Kirchen der sog. Skånelagruppe auf. Ende 
des 12. Jh. 

II. Die Kirche wird nach O verlängert (Abb. 643 B). Der Anbau war niedriger als das alte Langhaus 
und wurde als Chor benutzt. Flachdecke oder offener Dachstuhl im Inneren. Das S Portal erhält einen 
neuen Ttirflugel mit schönen E isenbeschlägen (Abb. 584) . lm Anschluss an die Vedängerung wurde 
im N eine Sakristei aufgeftihrt, die möglicherweise schon von Anfang an mit einem Kreuzgewölbe aus 
Backstein versehen war. Ende des 13. Jh. 

Ausstattung: Gotländischer Taufstein (Abb. 615). 
III. Der Kirchenraum wird mit Kreuzgewölben au s Backstein versehen (Abb. 643 C), von den en n och 

zwei Joche im westliebsten Teil (Abb. 596) erhalten sind. Birnstabsrippen. Die Gewölbe des Chors 
waren niedriger als die des Langhauses. Erste Hälfte des 14. Jh. (?). 

Ausstattung: Rauchfass (Abb. 619), Grabplatte vor dem S Eingang. 
IV. Die untere Turroballe erhält Backsteingewölbe und wird mit dem Langhaus mitteist einer hohen 

rundbogigen Öffnung verbunden (Abb. 643, D). Der Turm wird in Backstein erhöht. Möglicherweise 
ruhrt aus der gleichen Zeit eine hohe gotische Turmspitze her (Abb. 576). Zweite Hälfte des 15. Jh. -
Gleichzeitig wird ein Waffenhaus (Vorhalle) im S aufgeftihrt, das ein Kreuzgewölbe aus Backstein 
tiberdeckt. Das Kircheninnere und das Waffenhaus werden von einem Schtiler des Albertus Pi ctor 
ausgemalt (Abb. 601- 606). Ende des 15. Jh. - Kirchhofspforte im O (Abb. 573- 574). 

Ausstattung: Altarschrein (Ab b. 609- 611) von dem Stockholmer Meister >>Jordan der Malen ,1475. 
Silberkelch (Fuss und Nodus erhalten, Abb. 617). Alte Hauptglocke, jetzt umgegossen. 

V. Grosser Umbau und Reparation um 1625- 1650. Der Chor wird erhöht und mit dem Langhaus 
vereinigt, wobei neue, rippenlose Gewölbe eingezogen werden, während der jetzige dreiseitig geschlossene 
Hochchor, den ein Dachreiter krönt (Abb. 576), als Grabchor fUr die Familie Berndes auf Sollentuna
holm, welche die Mittel zu diesen Bauarbeiten gab, errichtet wird. Arbeitsleiter ist Eaumeister Hans 
Ferster. Die mittelalterlichen Malerelen werden tibertuncht. 

Ausstattung: Kelchförmiger Unterteil der Kanzel (Abb. 614), Gestuhl (Abb. 612), Totenwappen 
(Abb. 639), Armleuchter (Abb. 620-621), Textilien (Abb. 623- 627). 

VI. Allgemeine Reparation 1770- 80. Der Dachreiter des Chors wird umgebaut (Abb. 581), das 
Ostrenster zugemauert, die tibrigen Fensteröffnungen umgebaut. 

Ausstattung: Kanzel (Abb . 613), Altaraufbau (Abb. 607- 608), vermutlieb nach einem Entwurf 
des Architekten E. Palmstedt, Orgelprospekt, wahrscheinlich vom selben Ktinstler, Epitaph im Stil 
Jean Erik Rehns (Abb. 636- 638). 

VII. Die jetzige Turmhaube wird 1841 nach einer durch Fredrik Blom umgearbeiteten Zeichnung 
von O. Hallström erbaut (Abb. 576 a). 

VIII. Verfehlte Restaurierung 1902 unter Leitung von Ludvig Peterson, bei der die Wände und 
Gewölbe mit neuen Dekorationen im mittelalterlichen Stil von E. Bergh ausgemalt werden (Abb. 598). 
Die mittelalterliche Ausmalung des Waffenhauses wird freigelegt und ergänzt. Neuer Fussboden, wobei 
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die Grabplatten nach draussen geschafft werden. Ansteiie der abgerissenen Orgelempore wird die Orgel 

auf einem Podium im W aufgesteiit. Warmwasserheizung. 
IX. Restaurierung 1938- 39 unter Leitung von Architekt E. Milles mit Edvin Almgren als Kon

servator. Die Dekorationsmalereien von 1902 werden entfernt und die mittelalterliche Ansmalung des 
Waffenhauses von den Dbermalungen und Zutaten der Restauration des Jahres 1902 befreit. Die Grab
steine erhalten wieder ihren Platz in dem erneuerten Fussboden. In die Sakristei wird zur Einrichtung 
eines Archivkeiiers eine Decke aus armiertem Beton eingezogen. Die alte geschlossene Gestiihlsauf

steiiung wird wiederhergestellt, in gleicher vVeise die Orgelempore. Die Ansstattung und aiie wichtigeren 

beweglichen Stiicke des luventars werden konserviert. Neue Textilien werden angeschafft. Elektro
heizung. 

SUMMARY 

I. Grey stone church with W. tower, nave and narrower chancel (with straight end or apse), flat ceiling 
or open roof-trusses (fig. 643 A). Entrances at S. and W. (tigs. 582-583). Tower lower than now, with 
saddle-roofhaving gables to E. and W. (fig. 594). Grey stone cloister vaulting divided the tower into t wo 

sections (figs. 590, 593). The upper section was used as a refuge, reached through an entrance high up 
in the E. waii of the tower. The lower section had a timber ceiling which divided it into two floors, the 
upper floor being reached through a doorway high up on the W . waii of the tower- it was presurnably 

a storeroom.- The architectural style is reminiscent of the Romanesque churches of Sigtuna, and of 
churches in the so-called Skånela-group. End of 12th century. 

II. Church lengthened to E. (fig. 643 B). The additions were lower than the old nave and were utilized 
as a chancel. Flat ceiling or open roof-trusses. S. doorway acquired a new door with beautiful ironwork 

(fig. 584). In connection with the aforesaid lengthening, a vestry to N. was built, and from the start 
this probably had brickwork cross-vaulting. End of 13th cent. 

Inventory: Gotland font (fig. 615). 

III. Body of church provided with brickwork cross-vaulting (fig. 643, C). Surviving parts of this are 
the two bays in the westernmost section of the nave (fig. 596). The ribs have a pear-shaped profile. 

Vaulting of the chancel was lower than that of the nave. Early 14th cent. (?). 
Inventory: censer (fig. 619), grave slab in front of S. entrance. 
IV. Tower room acquired brick vaulting and became linked with nave via a high, round-arehed 

opening (fig. 643 D). Brickwork additions to töwer waiis. Of the same period, probably, is a high Gothic 
spire (fig. 576). Second half of 15th cent.- In connection with tower alterations, a porch was built 

to S. and provided with brickwork cross-vaulting. The body of the church and the porch were 
decorated with murals of the Albertus Pictor school (fig. 600-606). End of 15th cent.-Lychgate to 
E. (figs. 573- 574). 

Inventory: Triptych (figs. 609-611) by the Stockholm master "Jordan the Painter'', 1475. Silver 
chalice (foot and knop survive, fig. 617). Old great beii, now recast. 

V. Major building and repairs ca. 1625- 1650. Chancel heightened- by additional work on waiis and 
inclusion of new, ribless vaulting-and linked with the nave; the present three-sided high chancel, its 

roof crowned by a little turret, was built as a sepulchral chancel for the Berndes family of Soiientuna
holm, who paid the building costs (tig. 576). The work was supervised by master builder Hans Ferster. 

Mediaeval paintings obsenred with limewash. 
Inventory: Lower part of pulpit (fig. 614), pews (fig. 612), funeral coats-of-arms (fig. 639), lighting 

equipment (figs. 620-621). 
VI. General repairs 1770-80. Chancel turret rebuilt (fig. 581), window in E. wall blocked-up, other 

window openings rebuilt. 
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Inventory: pulpit (fig. 615), altar decorations (figs. 607-608) presurnably designed by architect E. 
Palmstedt, organ front, probably by the same designer. 

VII. The present tower spire built to designs by O. Hallström, with certain alterations by Fredrik 
Blom 1841 (fig. 576 a). 

VIII. Drastic restorations 1902 directed by architect L. Peterson. Interior wallsand vaulting provided 
with quasi-mediaeval paintings by Edv. Bergh (fig. 598), mediaeval paintings in porch revealed and 
augmented. New floor, the gravestones being removed to churchyard. Organ gallery removed and organ 
installed on a podium to W. Hot water pipes installed. 

IX. Restorations 1938-39 directed by architect E. Milles, conservation work by Edvin Almgren. 
Decorative paintings of 1902 removed, and the mediaeval paintings in the porch freed from Bergh's 
alterations and additions. New floors, with the gravestones re-installed. Vestry provided with rein
forced concrete ceiling, and a crypt for archives built beneath the floor. The older closed pews re-installed, 
as weil as the organ gallery. Furnishings and all important effects conserved. Electric heating installed. 

Fig. 644. Gipsmedaljong med porträtt av friher
rinnan Juliana Rudbeck, t 1862. Foto 1956. S. 658. 

Gipsmedaillon, 1862. Plaster portratt medallion, 1862. 
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ÄTTEN HUDBECK 


Släktsamhandet mellan medlemmar, nämnda 1 Sollentuna och S. Eriks 

kyrkoheskrivningar 


TURE GUSTAF HUDBECK 

f. 1714, t 1786. Friherre, överståthållare, landshövding i Uppsala län 1773; ägde Edsberg. 
G. 1745 m. MAGDALENA VON MENZER, f. 1726, t 1809. 

PER ALEXANDER, f. 1762, t 1832. Friherre, överstekammarjunkare. Ägde Edsberg. 
-G. 1786 m. ANNA ELISABET VON AXELSON, f. 1765, t 1830, dotter av underståt

hållaren Axel von Axelson och Hedvig Catharina Gerdessköld (s. 623, not 1). 

CLAES REINHOLD, f. 1791, t 1874. Friherre, hov
marskalk. Ägde Edsberg. - G. 1816 m. JuLIANA 
SOFIA GABRIELLA 0XENSTIERNA af Korsholm 

och Vasa, f. 1795, t 1862. 

REINHOLD TURE GusTAF CARL GABRIEL, f. 1825, 
t 1915. Fil. dr, friherre, hovmarskalk. Ägde Eds
berg. - G. 1:o 1857 m. JosEFINA JoHANNA CA
THARINA HAMILTON af Hageby, f. 1834, t 1861; 
2:o 1864 m. IDA VON EssEN, f . 1838, t 1922. 

ANNA SoFIA, f. 1806, t 1871; g. m. generalmajo
ren CHARLEs EMIL RUDBECK, f. 1793, t 1864 

på sin gård Sollentunaholm. 

AXELINA MAGDALENA AMALIA SOFIA, f. 1833, 
t 1888, g. 1864 på Sollentunaholm m . löjtnanten 

L. V. VON ENGESTRÖM, f. 1827, t 1890. 

2. JosEF HUGO REIN 2. TuRE GusTAF 2. IDA MAGDALENA 2. GUNILLA MARGARETA 

HOLD, f. 1871, t 1957. ALEXANDER REINHOLD, REINHOLDINA, f. 1876; REINHOLDINA, f. 1882. 

Friherre, överstekam f. 1875. Fil. dr, slotts g. m. kammarherre G.1912m.envoyenCARL 

marherre. Ägde Edsberg. arkivarie. - G. 1907 FREDRIK VILHELM FREDRIK AF KLERCKER, 

- G. 1902 m. DAGMAR m. ELISABET CHARLOTTA OsCAR LEUHUSEN. f. t 1941. 

EMILIA 0DELBERG, f. ANNA CHRISTINA BoNDE 1870, t 1948. 


1881, t 1936. f. 1883. 

AXEL THURE-GABRIEL, 
f. 1906. Konstnär. 

Medlemmar av ätten BERNDES, nämnda i Sollentuna kyrkoheskrivning 

JOHAN BERNDES 

f. 1603, t 1651. Riksråd, ägde Sollentunaholm och Viby. 
g. 1:0 1630 m. MARGARETA WILDEMAN, t S. å., 

2:o 1634 m. INGEBORG KuRK, t 1652. 

2. MÄRTA, f. 1639, t 1717. 
g. 1:0 1656 m. assessorn JOHAN JOHANSSON 
SPARRE, f. 1630, t 1659, son till riksrådet 
Johan Eriksson Sparre, f. 1587, t 1632 och 

Ebba Oxenstierna, f. 1595, t 1663; 
g. 2:o 1662 m. riksrådet GusTAF POSSE av 
Hedensund i hans 2:a gifte, f. 1626, t 1676 
(g. 1:o m. MARIA ELEONORA BANER, f. 1632, 

t 1660). 

2. ANNA, f. 1642, t 1725. 

Ägde Sollentunaholm och Viby. 


g. m. landshövdingen GusTAF CRUUS AF EDEBY, 

f. 1620, t 1665. 


HEDVIG CHRISTINA, f. 1663, t ogift 1732. 

Ägde Sollentunaho!m och Viby. 


Hennes arvingar sålde gården omkr. 1738 till 

Johan GERDES, adlad GERDESSKÖLD (s. 623) 




S. ERII(S I(YRI(A I TUREBERG 

INOM SOLLENTUNA SOCKEN 

UPPLAND, STOCKHOLMS LÄN, SOLLENTUNA HÄRAD, 

STOCKHOLMS STIFT, ROSLAGS VÄSTRA KONTRAKT 


Beskrivningen utarbetad av AmnN TuuLsE och avslutad i maj 1957 

TRYCKTA KÄLLOR: E. HöGLUND, S:t Eriks kyrka, i: Julhälsn. t. förs. i ärkest. 1932, s. 65 f. 
(AXEL E. LARssoN), Historik över .Turebergs kyrka, Sthlm 1940. 

HANDSKR. KÄLLOR ocH AVB.-SAML.: ATA: Handlingar rörande kyrka och inventarier, foto
grafier. - BST: Byggnadsritningar av ark. EvERT MILLEs (vitkopior) 1926 f. jämte byggnadsbeskriv
ningar, fotografier och tidningsurklipp. 

Tanken att uppföra en kyrka i det snabbt växande Turebergs samhälle framfördes första gängen är 
1910. Till ett fast beslut kom man emellertid först 1923, dä »Turebergskretsen av Sällskapet för främ
jande av kyrklig själavård•> bildades, vilken i första hand skulle verka för uppförande av en kyrko
byggnad i Tureberg. Ar 1924 fick Sällskapet som gäva av AB Upplandshem den tomt, pä vilken kyrkan 
är uppförd. Tomten ligger pä en hög kulle som under gängen tid kallades Kvarnbacken pä grund av en 
där belägen kvarn. Numera kallas platsen Kyrkbacken. 

1926 inbjödos några arkitekter att tävla och av de inkomna förslagen belönades ett av arkitekten 
Evert Milles författat förslag med 1:sta pris och antogs till utförande. Byggnadsarbetena påbörjades 
1929, och under hösten 1930 stodokyrkans kor och länghus färdiga. Kyrkan invigdes den 30 november 
1930 av ärkebiskop Nathan Söderblom. Kyrkan helgades ät S. Erik pä Söderbloms förslag. 

Den 1930 invigda kyrkan saknade torn (fig. 647). Ett sådant var emellertid planerat redan frän bör
jan, men de ekonomiska resurserna tilläto dess uppförande först 1937. Tornet, som genom en vinkel
rätt mot länghuset förlagd församlingssal förenas med kyrkorummet, är även ritat av arkitekten E. 
Milles. Liksom kor och länghus ha även dessa byggnader tillkommit med hjälp av insamling och 
gåvor. 1944 överlämnades kyrkan såsom gäva till Sollentuna församling. 

KYRKOGÅRD OCH KLOCKSTAPEL 

Området närmast kyrkan är omgärdat av en låg, murad gråstenshägnad. Denna 
kyrkogård, som har sin största utsträckning åt S, användes icke som begravnings
plats. Man har dock haft planer att där ordna ett urngravsområde. Ingången i V har 
stolpar av granit samt grindar av smidesjärn, tillkomna samtidigt med muren i början 
av 1950-talet. · 

Innan kyrkans torn uppförts 1937, fanns S om kyrkan en provisorisk klockstapel 
(fig. 647), byggd 1930 som en öppen kloekbock enligt ritningar av ark. Milles. Efter 
tornets tillkomst flyttades stapeln till ortens hembygdsgård. 
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Fig. 645. S. Eriks kyrka i Tureberg från SV. Foto 1956. 


Die St. Erikskirche zu Tureberg von SW. St. Erik's church in Tureberg, from S\-V. 


KYRKOBYGGNADEN 

Kyrkan (fig. 645- 646) består av långhus och ett lägre och smalare kor i Ö, upp PLAN OCH 

MATER IALförda under tiden 1929-30. Till denna byggnad ansluter sig i S en församlingssal, 
som förenar kyrkorummet med ett t o r n, båda tillkomna 1937 (se ovan). Murarna äro av 
tegel med grov puts på yttersidorna, kalkad med varm brytning. Fönster- och dörr
smygar ha slät puts och ljusare kalkning. Långhus och kor äro täckta av höga, valmade 
tak, klädda med tjock svart skiffer i litet format. Takfoten inklädd med rödfärgade brä
der. - Tornet, som med en kraftig kordonlist delas i två avdelningar, har i den övre 
två höga, rektangulära ljudöppningar på varje sida. Det krönes av en smal, spetsig, 
kopparklädd spira. 

Fönsteröppningarna i kor och långhus rundbågiga, utom i långhusets V del, som FÖNSTER 

har en cirkelrund ljusöppning till läktaren. Träkarmar med dubbla bågar, grågrön~ 
målade. I ytterbågarna antikglas i blyspröjsar. 
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INGÅNGAR 

INTERIÖR 

LÅNGHUS 

KOR 
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Kyrkans huvudingång ligger i V och har tvåsprångig, vitkalkad, rektangulär om
fattning på granitsockeL Kopparklädda dubbelportar med i plåten av smeden Ingvarsson 
efter ark. A. Hamrins skisser drivna evangelistsymboler. Arbetet utfördes 1932 och 
bekostades av fru Gerda Larsson, Tureberg. Ovanför portalen en granitrelief, utförd 
av skulptrisen Ingrid Larsson. - Rektangulär, enkel tornportal på tornets V sida 
med kopparbeklädd port. I en nisch ovan portalen står en S. Eriksbild, skulptur, driven 
i koppar av Myrsmeden 1949 efter modell av Axel Wallenberg. 

Till kyrkorummet kommer man genom en förhall i V med tak av ohyvlade bräder. 
Golv av hyvlad kalksten, väggar slätputsade. Mot kyrkan grågrönmålade dubbel
dörrar. Från förhallen leder i S en trappa upp till orgelläktaren och i N en dörr till 
sakristian. 

Kyrkorummet (fig. 649-650) består av ett stort ljust långhus och ett smalare och 
lägre kor i Ö. Långhuset är täckt av ett brutet innertak av ohyvlade bräder. Mitt
partiet indelas med stora rundlar, sidapartierna med rektangulära fält, omramade av 
hyvlade trälister. Vid takfoten en profilerad hyvlad list. Takfälten äro målade i grönt, 
brunt och grått. Väggarna äro slätputsade och avfärgade i ljus, grågrön ton. Golvet i 
gången av hyvlad kalksten, i bänkkvarteren av bräder. 

Koret skiljes från långhuset av en triumfbågsartad murad rundbåge. Korrummet är 
täckt av ett tegelvalv med en stickkappa åt V. Golv av hyvlad kalksten, liksom trapp
stegen mellan kor och långhus. - I långhusets SÖ hörn en stor rektangulär öppning 
mot den i S liggande församlingssalen. 

Sakristian är provisoriskt anordnad i kyrkobyggnadens NV hörn, med ingång från 
förhallen i V. Vitkalkade väggar, brädgolv, tak av ohyvlade bräder. En liten fönster
öppning åt N är försedd med antikglas i blyspröjsar. Enkel, gråmålad dörr mellan för
hallen och sakristian. Mot Ö-väggen ett mindre altarbord. 

Kyrkan har varmvattensvärmeledning, anlagd samtidigt med byggnaden. 
Kyrkans arkitektur ansluter sig på ett enkelt och okonstlat sätt till äldre svensk 

byggnadstradition, samtidigt som arkitekten lyckats att förena detta arv med moderna 
strävanden i svensk sakralarkitektur. 

INREDNING OCH LÖSA INVENTARIER 

Nästan all inredning och praktiskt taget alla lösa inventarier utgöras av gåvor från 
församlingsbor eller andra enskilda personer. Bland dessa gåvor finnas åtskilliga äldre 
föremål av mycket olika härstamning. 

Altaret är murat av sten, täckt med en marmorplatta. I en nisch över altaret står 
ett krucifix (fig. 651) av betsad ek, skuret av konstnärinnan Ingrid Larsson 1931. 
Nischen omramas av en arkitektonisk uppställning, som består av två vridna, vin
ranksirade kolonner med kompositakapitäl av målat och förgyllt trä (fig. 651), bärande 
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Fig. 646. Plan, 1 : 300. E. Milles 1929. 


Grundriss. Plan. 


ett entablement med fronton, krönt av två liggande änglabarn, som flankera en Jeho
vahsol. Vid kolonnernas baser små änglabarn av snidat och målat trä, burna av konsoler. 
Altaruppsatsen är komponerad av ark. E. Milles 1930 med användande av vissa äldre, 
från skilda håll härstammande dekorationsdelar. Sålunda hava de två kolonnerna och 
de fyra änglabarnen kommit till Sverige från Baltikum efter kriget 1914-18. De äro 
skänkta av fru Anna Johansson1 1920. Möjligen äro de tillverkade under 1650-talet i 
Reval, där en av de ledande bildhuggarna, Andreas Michaelson, har förfärdigat lik
nande kolonner och änglabarn till flera altaruppsatser och epitafier båda i Revals och 
Nordestlands kyrkor.2 Kolonnerna ha säkerligen redan från början tillhört en altarupp
sats, liksom de fyra änglabarnen. A v de sistnämnda ha de två, som stå vid kolonnernas 
fot, dock ursprungligen haft en annan placering, möjligen på ett mittfält (med en kors
fästelsescen som huvudframställning?). Änglabarnen och kolonnerna konserverades 
1930 av skulptör A. Lundberg i Rotebro (jfr s. 753, not 1). 

Altarring (fig. 651) med glesa balusterdockor. Grön marmorering. Tillverkad 1930 
efter ritning av E. Milles. 

1 ANNA CATHARINA JoHANSSON, f . 1871, t 1949. 
2 S. KARLING, Holzschnitzerei und Tischlerkunst der Renaissance und des Barocks in Estland, Dorpat 

1943, s. 180 f. 
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Fig. 647. Turebergs kyrka vid invigningen 1930. Den saknade då torn och för
samlingssal. Foto Aug. schagerström 1931. 

Die Kirche zu Tureberg bei der Weihe 1930 Tureberg church at the conseeration in 1930. 
ohne Turm und Gemeindesaal. At that time i t had no tower and no parish 

hall. 

RELIKVARIUM På altaret står ett relikvarium av förgylld och försilvrad kopparplåt med pressade 
ornament, besatt av slipade glas (fig. 652). Den korsformade behållaren är täckt med 
glas och innehåller numera ett brunmålat träkors med ett litet gjutet, förgyllt krucifix. 
sydeuropeiskt arbete från 1700-talet? H 51. Skänkt av kassör Ernst Hedlund, Ture
berg (s. 684, not 1). 

KRUCIFIX Utom altarkrucifixet äger kyrkan ytterligare två krucifix: - l. Kors och sockel 
av svartmålat trä; korsarmarna avslutas med beslag av förgylld koppar, titulus av samma 
material. Kristusfiguren och Maria vid korsets fot av elfenben (fig. 653). Sydeuropeiskt 
arbete från 1500-talets andra hälft? Härstammar enl. rNv.-boken från Portugal. Skänkt 
1930 av friherre Ture-Gabriel Hudbeck (s. 665) på Edsberg. H 72, Kristus H 20,5, Maria 
H 10,5. Står på sakristians altarbord. - 2. Figur av brunfernissat trä, korset av 
svartmålad valnöt (fig. 648). 1600-talets andra hälft, Vackert arbete i manieristisk 
senbarock. Skänkt 1920 av fru Anna Johansson (s. 669, not 1). Det har kommit till 
Sverige från Baltikum 1914- 18, möjligen från Reval, där en bildhuggare vid namn 
Christian Ackermann har utfört liknande arbeten.! Total H 95, figurens H 56. Upp
hängt vid predikstolen. 

MEDELTIDA Medeltida träskulpturer: - l. Apostel med bok i vänster hand (fig. 654). 
TRÄ- I höger hand har funnits ett numera förkommet attribut. A v lövträ, högra handen och 

SKULPTUR 

huvudet utförda i särskilda stycken, dock av samma material som kroppen. Baksidan 
urholkad, ·täckt av bräder med spår av röd färg. På kläderna kredering med förgyllning 

1 S. KARLING, a. a., s. 254 f. 
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samt blått, rött och grönt. 1300-talets 
början. H 142. Uppställd vid korets N 
vägg. - 2. Apostel, av ek, baksidan 
ihålig (fig. 655). I höger hand en bok, 
vänster hand avslagen. Krederingsspår, 
vid kanterna spikhål. Har troligen till
hört ett altarskåp. 1400-talets sista fjär
dedel. H 58. - 3. Apostel, liknande den 
föregående (fig. 656). I höger hand har 
funnits ett numera förkommet attribut. 
H 59. Har säkerligen tillhört samma 
altarskåp som föregående. - Alla tre 
figurerna äro 1930 skänkta av friherre 
Reinhold Rudbeck på Edsberg (s. 665). 
Inköpta på 1890-talet i antikvitetshan
del i Uppsala. Enligt en mycket osäker 
uppgift skulle bilderna härstamma från 
en kyrka i norra Uppland. Konservera
des 1942 av Sven Dalen. 

PREDIKSTOLPredikstol av målat och förgyllt 
trä, bestående av korg med trappa och 
ljudtak. På korgens fält rundlar med 
kors och Guds lamm med korsfana, 
framställda i relief. Ljudtaket krönes i 
hörnen av obelisker, mellan dem lam
brequinliknande flikar. Under taket 
hänger en förgylld duva, gåva av gossen 
Ingvar Larsson för sparade fickpengar. 
Predikstolen är ritad 1930 av ark. E. 
Milles, som jämte disponent Axel E. 
Larsson är donator tillljudtaket Relief
erna i rundlarna äro tillverkade i Turin, Kruzifix, 2. Hälfte des 17. Crucifix, seeond halt of 17th 

J h. wahrscheinlich von Chr. cent., probably by Chr. Ac
Italien, och skänkta 1938 av konsthand Ackermann in Reva!. Cor kermann of Reva!. Figure of 

pus aus braungefirnisstem brown varnished wood. 
laren Elis Reinius, 1 Tureberg. Holz. 

Öppen bänkinredning med rek- BÄNKAR 

tangulära gavlar, marmorerade i blått och grönt. Sitsen har rödbrun marmorering. 
Utfördes till invigningen 1930 enligt ark. E. Milles ritningar. 

Nummertavlor, enkla, rektangulära. Tillverkade 1930. NUMMER

TAVLOR 

1 ELis RErNIUS, konsthandlare, f. 1872, t 1948. 
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Fig. 648. Krucifix (2) från 1600-talets andra hälft. 

Möjligen av Chr. Ackermann i Reva!. 
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Fig. 649. Interiör mot ö. Foto 1950. 

Inneres gegen O. Interior towards E. 

ORGEL Orgelläktaren i V har barriär med enkla fyllningar, marmorerade i grågrönt. Mitt
LÄKTARE partiet skjuter något fram och bäres av två runda kolonner med kapitäler dekorerade 

av vinlöv (i anslutning till liknande dekor på altarkolonnerna, se ovan). Ritad av ark. 
E. Milles. - Orgelfasaden (fig. 650) har runda och fyrkantiga stavar i stället för de 
vanliga blindpiporna av metall. Fasaden krönes av tvenne förgyllda änglafigurer med 
lyra. Änglarna äro skänkta av friherre R. Rudbeck, Edsberg. Arbetet utfört enl. ritningar 
av ark. E. Milles. Orgelverket byggdes 1930 av Åkerman & Lund, ombyggdes och ut
ökades 1952-53 av orgelbyggaren Hans C. Schuster. Det 1930 byggda orgelverket var 
en donation av operasångaren Bror Arrhenius. 

DOPREDSKAP Dopställ av snidat och grågrönmålat trä i form av en putto, bärande på huvudet 
en musselformad skål (fig. 657). 1600-talet. Skänkt 1930 av konsthandlaren Elis Reinius, 
Tureberg (s. 671, not 1), och Alberto Ambrogio, Sthlm. Enligt givarens uppgift har 
figuren kommit från Läckö slott, 1 kom senare till Ebbagården, Tureberg, där den en 
tid stod uppställd i trädgården (Ebbagården ägdes av Reinius). H. 110.- Dopfat av 
nysilver, placerat på den musselformade skålen. På brättet graverad inskrift: HERREN 

1 Kanske tillhörde denna figur de konstverk, som bortsåldes på den ryktbara Läckö-auktionen 1830 
(A. HAHR, Läckö slotts plundring och återställade, SvD 29/1 1927). 
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Fig. 650. Interiör mot V. Foto 1950. 

Inneres gegen W. Interior towards W. 

ÄR MIN HERDE. Lock i form av driven snäcka. D 44. Skänkt av E. Reinius samtidigt 
med dopstället. Det hela är uppställt i en nisch med omramning i långhusets SÖ hörn. 

Dopskål av tenn, rund med 2 handtag, stående på fyra kulfötter. Stplr: OLLERS, 

S. Erik, årsbokstav X7 (= 1924) och mästarsignatur (?).H 13, D 26. 

Nattvardskärl, bestående av kalk, paten, vinkanna och oblatask av förgyllt NATTVARos

silver i pseudoempirestil (fig. 659). Kalken (H 16,5) har runt cuppan en graverad KÄRL 

inskrift HINC JESUS CHRISTUS FIDES • SPES • VICTORIA OCh är enl. stplr tillverkad 1920 
av C. G. Hallberg, Sthlm. Oblatasken (H 16,5) har inskrift DEUS VERITAS och är ett 
arbete av samma firma 1929. Vinkannan har mitt på livet ett gjutet ovalt fält med 
rHs samt på livets övre del inskrift AD MAJOREM DEr GLORIAM. Stplr som på kalken. H 30. 
Samtliga nattvardskärl äro skänkta av dir. Gustaf Eklund, Sthlm. 

Brudkrona av silver och bergkristall, skänkt 1928 av Ragnar och Mary Liljenroth 
till deras dotter Mary Christelis vigsel (s. 784). D 8. 

12*- -706838 
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LJUSR E osJ<AP Ljuskronor av malm: -l. Sex ljusarmar i en krans. Kort, kraftigt profilerad stam, 
krönt av en dubbelörn, avslutad av en kula. 1600-talstyp. H ca 50. Skänkt av ing. H. 
Nilsson, Hälsingborg. - 2-4. Tre lika kronor med sex ljusarmar i en krans. Reflex
blommor och prydnadsarmar. Säkerligen kopior efter en 1600-talskrona. H ca 95. Skänkta 
en av E. Reinius och A. Ambrogio, två av dir. Fr. Englund. 

Ljusstakar: - l. Av engelsk pläter, fyra stycken lika, pressade i samma form 
(fig. 658). Rokokoform med flat baksida. Volutfötter med ringformade fästen. Sydeuro
peiskt arbete från 1700-talets andra hälft. H 65. Skänkta 1920 av fru Anna Johansson 
(s. 669, not 1). På altaret.- 2. Av malm, ett par, trearmade med toppljus. Stplr: GUSUMS 

BRUK 3. På predikstolen. H 47. Skänkta av fru M. Petre, Tureberg.- 3. Av mässing, 
ett par. Med vridet skaft, 8-kantig fotplatta samt drivna och graverade ornament. 
1600-talsform. H 29. I sakristian. - 4. Av gjuten malm, sjuarmad (fig. 661). Drak
formade armar. I mitten en emaljerad rundel med svarta kinesiska skrivtecken på 
rödbrun botten (lika på bägge sidor). Det skrivna ordet är >>fU» (= lycka). På fotplattan 
graverade blomornament i kinesisk stil. Östasiatiskt exportarbete från 1700-talet.l H 
45, B 51. Skänkt av fru Hallberg, Tureberg. 

Kandelabrar: - l. Ett par, av nysilver. Fyrarmade, med toppljus. Stplr A . G. 

DUFVA, NS. 1850-talsrokoko (jfr en liknande, nr 2, i Lovö kyrka, s. 477). H 60. Skänkta 
av fröknarna Vetterlind. - 2. Ett par stora, sjuarmade, av målat och förgyllt trä. Ritade 
av ark. Milles, skänkta 1935 av fru Gerda Duhs-Larsson, Tureberg. H 242. Uppställda 
vid triumfbågen. 

Rektangulär spegellampett med ljusarm av mässing. Spegelglaset med slipat 
växtornament. Överst ett ringkors i förgylld relief (senare påsatt). 1800-talet. Från 
Edsbergs slott. Gåva till kyrkan från friherrinnan Ida Leuhusen, f. Rudbeck (s. 665) 
1934. H 63. -Lampetter av driven mässingsplåt, 17 st. för el. ljus. Ritade av ark. 
Milles, tillverkade och skänkta av brandchefen E . Holm, Tureberg 1930. Hänga i lång
huset. - Ljusplåtar av mässing, ett par. Med drivna ornament, traditionell1600
talsform. Moderna, skänkta av fru Rut Wallenberg, Tureberg. I sakristian. 

T E XTILIER Antependier : -l. Av mörkviolett mönstrad sammetsbrokad med Guds lamm, livs
trädet och S. Erikshuvud invävda i mönstret med guldtråd (fig. 662). Uppdelat i tre 
fält genom vertikalt applicerade knypplade spetsar av guld och silver. I mitten strål
krans med bokstäverna o.o.M. (= Deo Optimo Maximo, dvs. Åt Gud, den allrahögste). 
Tyget är särskilt komponerat för ändamålet och vävt i Turin; arbetet utfört av Licium. 
Gåva 1930 av konsthandlaren Elis Reinius (s. 671, not 1), delägare i Turinväveriet. 
L 147, H 100.- 2.Av vit sidendamast. I mitten broderad krona mellan två palm
kvistar. Från Libraria. Skänkt 1949 av kyrkvärdarna disponent A. E. Larsson och 
lärare A. Dahlman. L 147, H 100.- 3. Av vit linnedamast med applicerat kors i guld 
på mitten På sakristians altarbord. Utfört av fruarna Elsa Sahlin och Inga Andersson, 
Tureberg. 

1 Enligt meddelande av prof. B . KARLGREN. 

http:100.-2.Av
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Fig. 651. Altaruppsats med kolonner och änglabarn från 1650-talet, införda från Estland. 
S. 668. Foto 1950. 

Altaraufbau mit Säulen und Engelchen aus den Alta r decorations. Colnmns and angels from the 
1650er Jahren, ans R eva! stammend. 1650's, imported from E sthonia. 
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RUDBECKSKA 


COLUM


BARIET 


TAVLOR 


Mässhakar: - l. Av rödbrunt mön
strat tyg, med applicerat kors och guld
galoner. Vid medeltidsform. Utförd av Li
cium, skänkt 1930 av konsthandlaren Elis 
Reinius o. Alberto Armbrogio, Tureberg. 
- 2. A v röd sidendamast, med svart kors, 
kantad med guldband. Libraria 1940, skänkt 
genom insamling 1941.- 3 och 4. Ett par 
lika av vit sidendamast. På framsidan Bet
lehemsstjärna broderad i silke, på rygg
sidan broderat strålkors på grön botten. 
Ersta Diakonissanstalts Paramentavdel
ning 1949. Skänkta av den kyrkliga sy
föreningen i Tureberg, resp. av familjen 
Rudbeck på Edsberg. 

Kalkduk av rött siden med stiliserat 
rankmönster i silver- och silkesbroderi. 
Kantad av smal silverfrans. 50 x 50. Skänkt 
av fru Ingrid Östring, Tureberg. 

Håvar: - l. Av svart sammet med 
applicerade rosetter av guldtråd. Guldtofs 
och frans. Skaft av smidesjärn, som smid

Fig. 652. Relikvarium från 1700-talet. sydeuro des av en smed i Tureberg; påsen förfär
peiskt arbete. S. 670. Foto 1949. digad och skänkt 1930 av fru lVIaria Petre. 

Reliquiar aus vergoldetem 
und versilbertem Kupfer
blech, si.ideuropäische Ar

beit des 18. Jh. 

Reliquary, giltand silvered
sheet copper, 18th cent. 
south European work. 

- 2 och 3. Ett par lika av violett sammet 
med broderier av guld och silver. Skänkta 

1930 av Turebergs missionsförening. 
I långhusets N vägg är inbyggt ett columbarium för familjen Rudbeck på Edsberg. 

Själva urnnischen täckes av en i väggen infälld rödbrun, polerad kalkstensplatta i form 
av en gravhäll, med Rudbeckska vapnet i relief och mässingsringar i hörnen. I mitten 
text med förgyllda bokstäver: SACRO HOC LOCO REQUIESCENT DEFUNCTI DE GENTE RUD

BECK (=På denna heliga plats vila hädangångna medlemmar av ätten Rudbeck). 
Denna grav anordnades av församlingen 1930 för familjen Rudbeck såsom en hyllning 
åt de förra markägarna och åt grundaren av Turebergs samhälle. Friherre R. Rudbeck 
bekostade dock graven, som ritades av ark. Milles. 

Tavlor:- l. Relieftavla av krederad, målad och förgylld ek (fig. 663). Framställer 
lVIarias förhärligande. I mitten lVIaria med barnet, buren och flankerad av kerubgrupper 
och moln. Överst den Helige Andes duva med ett strålknippe, utgående från näbben. 
Vid lVIarias fötter två knäböjande präster, av vilka den till höger har en ljushållare(?) i 
vänster hand. Prästerna ha en vapensköld på sin klädnad, liksom även Maria. Nederst 
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en kartusch, krönt av samma vapen och försedd 
med följande inskrift: EXPE(N)SIS DEFUNCTORU(M), 
HAEC DOMUS MEA l EDIFICATA EST, SICQUE IN IL
LORU(M) REQUIE(M) l DICITO MIHI CGM ANGELO AVE 
MARIA. l ANNO l 7 23. (= Detta mitt hus har byggts 
genom medel, skänkta av dem som nu äro avlidna. 
Till deras vila må du därför med ängeln säga till 
mig A ve Maria. År 1723). Kartuschen är omramad 
med G-formade ornament och liknande ornament 
kanta tavlans långsidor. H 93, B 70. - Det vapen, 
som fyra gånger upprepas tillhör orden >>Nostra 
Signora della Mercede>>, stiftad till befriande av 
slavar. Ursprungligen en riddarorden, ombildades 
den snart till en tiggarmunkorden, verksam framför 
allt i Sydamerika .l Tavlan, som troligen stammar 
från Mexiko, förvärvades i U.S.A. av professor Carl 
Milles. Den skänktes till kyrkan av ark. E. Milles 
1930. - 2. Oljemålning på duk, i mörkgrå ram 
(fig. 664). Mörka färger. Framställer en kvinnlig och 
en manlig figur, som sväva upp mot höjden. Bägge 
figurerna äro lagerkrönta, kvinnan har dessutom 
en strålkrans kring huvudet. Den manliga figuren 
kastar med sin vänstra hand några guldslantar åt 
vänster, där man skymtar en dödsmask. Kallas i 
rNv.-boken >>En människas himmelsfärd>>. - Flera 
tolkningar äro tänkbara. Möjligen skall tavlan fram
ställa människans strävan mot höj den och befrielse 
från det materiella och dödliga. Enligt en annan 
tolkning framställa figurerna Genius och Pecunia, 2 

medan en tredje tydning visserligen tolkar den ena 
Fig. 6.53. Krucifix (1) från 1500-talets 

figuren som Genius, medan den andra däremot andra hälft . sydeuropeiskt arbete. 
S. 670. Foto 1950.skulle symbolisera den begåvade människan som 

Kruzifix aus der 2. Crucifix, seeond halfmister sina pengar då han förs bort av Genius. En Hälft e des 16. Jh. of 16th cent. South 
Siideuropäische Ar E uropean work.fjärde tolkning tyder figurerna som den Himmelska beit. Corpus aus El Ivory figures, wood

fenbein, Kreuz u. en base and cross.Kärleken som för bort den Sanne Troende, på be Sockel aus schwarz
bemaltem Holz.kostnad av hans jordiska ägodelar.3 Syd- europeiskt 

arbete från 1600-talets slut? Dagermått 105 x 79. Köpt i en antikvitetshandel i Stock

1 Enligt utredning av statsheraldikern G. ScHEFFER. 

2 Dr STURLA GunLAUGSSON, Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Haag. 

3 Dr J . A . EMMENS, Ikonolagisch Instituut der Rijksuniversiteit te Utrecht. 
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a b 

Fig. 654 a-b. Träskulptur (1) frän 1300-talets början, härstammande frän okänd 
uppländsk kyrka. S. 670. Foto 1956. 

Apostel, Plastik in Laubholz vom Anfang Apostle, woodcarving, early 14th cent., orig
des 14. Jh. ans unbekannter Kirche in Upp inating from an unknown church in Upp

land. land. 
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Fig. 655- 656. Två apostlar, träskulpturer (2 o. 3) från 1400-talets sista f.iärdedel, här
stammande från okänd uppländsk kyrka. S. 671. Foto 1950. 

Zwei Apostelplastiken, Eiche, letztes Viertel des Two apostles, wood cm·vings, oak, last quarter 
15..Jh. Aus unbekannter Kirche in Uppland. of 15th cent., originating from an unknown 

church in Uppland. 
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Fig. 657. Dopställ, 1600-talet. Härrör möjligen Fig. 658. Ljusstake, 1700-talets andra 
från Läckö slott. S. 672. Foto 1950. hälft. sydeuropeiskt arbete'? s. 674. 

Foto 1950.Holzgeschnitzter Ständer Baptismal stand, earved 
ftir die Taufschale, 17. Jh., wood, 17th cent. Hns Leuchter aus platt  Candlestick, plated
diente möglicherweise als probably belonged to ierter Ware. 2. 1netal ware, seeond
Gartenputto bei Schloss Läckö castle. I-lälfte des 18. J h. half of 18th cent.

Läckö. Slideuropäische Sotith European 
Arbeit? worl{? 



a b c 

Fig. 659 a- c. Nattvardskärl från 1920. S. 673. Foto 1950. 

.-\bendma hlsgefässe, silberver Communion vessels, 1920, silver
goidet, 1920. gilL 

a b 

Fig. 660 a. Silverbägare tillverkad 1866 av Christian Monsen Hammer. Stockholm. S. 684. 
b. Tennbägare från 1800-talets förra hälft. S. 685. Foto 1956. 

a) Silberbecher, 1866 von Christ ian Monsen Hammer a) Silver cup, m ade by Christian Monsen Hammer at 
in Stockholm gearbeitet. b) Zinnbecher, 1. Hälfte Stockholm 1866. b) Pewter cup, first half of 18th cen. 

des 19. Jh. 
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Fig. 661. Sjuarmad ljusstake, östasiatiskt exportarbet e från 1700-talet. S. 674. 
Foto 1956. 

Leuchter aus Gusserz. Ostasiatische Export Candiestick of east brass. East Asiatic 
arbeit, 18. Jh. export work, 18th cent. 

holm och skänkt till kyrkan av ark. E. Milles 1930. Konserverad s. å . - 3- 5. Kol
teckningar, 3 st., av ark. E. Milles 1927, framställande kyrkans interiör mot Ö och 
V samt exteriör från SV. Hänga i sakristian. 

Minnestavla på långhusets S vägg av målat trä över Turebergs kyrkas tillkomst. 
Texten lyder: >>l Tureberg hade under många år l funnits en trängande längtan l efter 
ett Tempel. Denna läng- l tan väckte en glädjande offer- l vilja hos alla stånd och åldrar l 
därför står nu i dag den 30 no-lvember 1930, vår kyrka färdig att l invigas Gud alls
mäktig till ära och l församlingen till uppbyggelse. - l År 1926 enades man om rit
ningar- f na, och år 1929 den 3 november l lades grundstenen till kyrkan.>> Två bibel
språk avsluta texten. 

DIVERsE Fyra gipsfigurer (fig. 665 a-b) av Carl Milles, uppställda parvis på konsoler å 
långhusets S och N vägg. Figurerna framställa >>Ungdomen>> och >>Ålderdomem. De utgöra 
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Fig. 662. Detalj av antependium (1) av mörkviolett silkessammet, vävd i Turin. 
S. 674. Foto 1956. 

Teil eines Antependiums aus dunkelviolettem Detail of altar hanging, dark violet silk velvet, 
Seidensamt, in Turin gewebt. Modern. woven in Turin. Modern. 

modeller till Milles' skulpturer på saltsjöbadens kyrkas dopfunt från tiden 1910-13. 
Figurerna på dopfunten överensstämma emellertid ej helt med modellerna. Konsolerna 
ha tillsatts av Carl Milles. H 100. Skänkta till kyrkan av ark. E. Milles 1930. 

Bevingat änglahuvud, av skulpterat och målat trä. Av Ingrid Larsson 1930. Hänger 
i korvalvets kupa. 
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Fig. 663. Relieftavla av ek, 1723. stammar troligen 
från Mexiko. S. 676. Foto 1950. 

Relieftafel, gemaltes und ver Relief tablet, p a inted and 
goldetes E ichenholz, 1723. gilt oak, 1723. Probahly Mexi

Stammt vermutlich aus can work. 
Mexico. 

Biblar: - l. Gustav Vasas bibel 1541, nytryck 1945. Gåva av ing. O. Cardell, dr 
A. Hallrup, kassör Ernst Hedlund och fabrikör K. M. Johansson. - 2. Gustav II Adolfs 
bibel 1618. Gåva av Maria Öhlander, f. Deutgen. - 3. Gustav V:s bibel, l 917. Gåva av 
kassör Ernst Hedlund, Tureberg. - 4. Den s. k. Ansgarsbibeln l 917 (jfr SvK Upp l. II, 
s. 918, 	not 2). Gåva av fam. Ludvig Jansson, Tureberg, 

Bägare: - l. Av silver, ornerad med stansade frukt- och blomornament (fig. 660 a) . 
Inskrift på livet: SKÄNKT TILL l S:T ERIKS KYRKA I TUREBERG l AV ERNST H EDLUN D. 

Därunder står namnet A. Hedlund.! Enligt stplr tillverkad 1866 av Christian Monsen 
Hammer (s. 636, not 1), Sthlm. H 15. Skall enligt uppgift ha varit 9:e pris vid all 
männa skarpskyttetävlingsskjutningen i Sthlm 1867, vilket tilldelades A. Hedlund. 

1 ALBERT HEDLUND, f. 1845 el. 46, t vid 23 års ålder, verkmästare vid sin fars fabrik i Eskilstuna. 
Hans bror ERNST HEDLUND, f. 1856, t 1949, kassör, bodde i Tureberg. 



S. ERIKS KYRKA I TUREBERG 685 

Fig. 664. Oljemålning med symboliskt innehåll, 1700-talet. 
S. 677. Foto 1956. 

Ölgemälde symbolischen In- 18th cent. oil painting with 
halts aus dem 18. Jh. symbolic meaning. 

2. Av tenn. Ingraverade band på livet. Vid kanten ingraverat: DRICK MIN WÄN. På livet 
initialerna C XIV J (= Carl XIV Johan) samt F O. Under botten initialerna F.E.S.
C.E.D., under en dekorativ krona. I botten otydliga stplr. H 16. Skänkt av fru Mary 
Liljenroth (s. 784). 

Karmstolar, ett par, i sen >>Läcköstih> med tyg i viggmönster. I koret. Skänkta 
av dir. Gustaf Eklund, Sthlm. 

Klockorna hänga i tornet (jfr s. 677). storklockan är prydd med två reliefer: s. Erik KLOCKOR 

stödd på sitt svärd samt en figur symboliserande den sjungande klockan, utförda av 
konstnären Axel Wallenberg. Inskrift på V sidan: ÅR 1937, UNDER KONUNG GUSTAF v: s 
30:E REGERINGSÅR l GÖTS DENNA KLOCKA TILL S:T ERIKS KYRKA I TUREBERG l ÄRKE

BISKOP VAR ERLING EIDEM, KYRKOHERDE l SOLLENTUNA OCH l STYRELSEORDFÖRANDE I 

S:T ERIKS KYRKOSTIFTELSE OSCAR HANSSON j KYRKOADJUNKT ERIK HÖGLUND, STYRELSE
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Fig. 665 a. Ungdomen. Gipsmodeller av Carl Milles. S. 682. 

Foto 1956. 


»Die Jugend», Gipsmodelie zu »Youth». Plaster models for 
Figuren a uf einer Taufe in der figures on a b a ptisma lfont in Sa lt 
Kirche von Saltsjiibaden, von Carl sjöbaden church, executed by Carl 

Milles 1910- 13 ausgefiirt. Milles 1910- 13. 

LEDAMOT. KYRKOVÄRDAR l AXEL E. LARSSON, STYRELSELEDAMOT, OCH ALFRED DAHLMAN l 
KYRKOSTIFTELSENS KASSAFÖRVALTARE. ORGANIST FATRIK BENDELIN, SEKRETERARE. l 
ÖVRIGA STYRELSELEDAMÖTER VORO: FRIHERRE REINHOLD RUDBECK D. Ä., l LEVIN ÖSTRING, 

AXEL MALM, JOHN ÖSTHOLM, OSKAR SKOG, l ADOLF SKEPPSTEDT OCH KARL JANSSON. l 
KYRKOVAKTMÄSTARE MAURITZ KARLBERG. På Ö sidan en dikt författad av skriftställaren 
Folke Personne: VINTER OCH VÅR, SOMMAR OCH HÖST l EN LJUDANDE MALM, EN ROPANDE 

RÖST l FÖR TRÄNGTAN OCH TRO I MÄNNISKOBRÖST. f JAG KALLAR TILL SAMLING KRING 
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Fig. 665 b. Alderdomen. Som fig. 665 a. 


»Das Alter,,. Wie Abb. 665 a. "Old Age". Cf. fig. 665 a. 


HERRENS ORD. l JAG BJUDER TILL NATTVARD VID HERRENS BORD. l JAG VIGER TILL VILA I 

HELGAD JORD. - På slagringen: ALL KOPPAR OCH ALLA MEDEL TILL DENNA KLOCKA 

HAVA MED STOR KÄRLEK SKÄNKTS AV INTRESSERADE SOCKENBOR. D 102, H 90. - Lill
klockan har på V sidan följande inskrift: GIVE DÅ GUD, ATT VAR VI BO, l ALLTID, DÅ KLOC

KORNA RINGA, l SAMLAS VI MÅ I KRISTI TRO, l HERREN VÅRT OFFER ATT BRINGA. På Ö 

sidan: GÅVA AV l TUREBERGS KYRKLIGA SYFÖRENING l VID KYRKOINVIGNINGEN l ÅR 1930. 
D 85, H 80.- Båda klockorna äro gjutna av K. G. M. Bergholtz i Stockholm. 
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SAMMANFATTNING 


I det kring Turebergs järnvägsstation under de första årtiondena av 1900-talet uppvuxna betydande 
villasamhället med samma namn uppstod snart behovet av en kyrkobyggnad, ty vägen till socken
kyrkan Sollentuna är ganska läng. En kyrkobyggnadsförening bildades, och med hjälp av insamlingar 
och gåvor uppfördes S. Eriks kyrka 1929- 30. Den överlämnades 1944 till Sollentuna socken . 

Kyrkan är uppförd av putsat tegel under skiffertak efter ritningar av ark. Evert Milles (fig. 645-650). 
Kor och långhus byggdes 1929- 30, torn och församlingssal 1937. 

Inredning och lösa inventarier äro samtliga gåvor frän traktens invånare. Bland inventarierna finnes 
ett antal äldre föremäl av mycket olika härstamning: medeltida träskulptur frän obekanta kyrkor i 
Uppland (fig. 654- 656), dopställ av snidat trä (fig. 657), urspr. trädgärdsfigur vid Läckö slott (?). 

Vidare ett krucifix av elfenben (fig. 653), sydeuropeiskt arbete, ett annat av trä (fig. 648) möjligen från 
Reva!. Även altaruppsatsens kolonner och änglabarn (fig. 651) äro från Reva!. Altaruppsatsen är kompo
nerad av ark. E . Milles, vilken även har ritat all övrig fast inredning. 

Bland föremäl frän avlägsna orter märkas: en relieftavla från 1723 (fig. 663), köpt i USA, stammar 
antagligen frän Mexiko. På densamma förekommer fyra gånger ett vapen, som tillhör en i Sydamerika 
verksam orden >>Nostra Signora della Mercede>>; vidare en sjuarmad ljusstake (fig. 661) med kinesisk 
inskrift, tillverkad i Kina för export, 1700-tal. 

ZUSAMMENFASSUNG 

In der um die E isenbahnstation Tureberg in den ersten Jahrzehnten des 20. Jh. schnell wachsenden 
Villasiedlung gleichen Names entstand bald der Wunsch nach einem Kirchengebäude, denn der vVeg 
nach der Pfarrkirche Sollentuna war ziemlich weit. Eine Kirchbauvereinigung wurde gegri.i.ndet und 
mit Hilfe von Samminngen und Stiftungen wurde die St. Erikskirelie 1929-30 aufgefi.i.hrt. 1944 wurde 
sie dem Pfarrbezirk Sollentuna iibergeben. 

Die Kirche ist aus verputztem Backstein unter einem Schieferdach nach Rissen des Architekten 
Evert Milles erbaut worden (Abb. 645- 650). Chor und Langhans wurden 1929-30, der Turm und der 
Gemeindesaal 1937 vollendet. 

Ansstattung und Inventarium sind sämtlich Gaben der umwohnenden Bevölkerung. Man findet eine 
Anzahl von älteren Stiicken sehr verschiedener Herkunft: Mittelalterliche Holzplastik von unbekannten 
Kirchen in Uppland (Abb. 654~656), einen holzgeschnitzten Taufständer (Abb. 657), der fruher Gartell
putto bei Schloss Läckö war (?), des weiteren ein Kruzifix aus Elfenbein (Abb. 653), siideuropäischer 
Arbeit, ein anderes aus Holz (Abb. 648), möglicherweise aus Reva!. Auch die Säulen und Engelchen des 
Altaraufbaus (Abb. 651) sind aus Reva!. Die Komposition des Altars sowie aller anderen festen Ans
stattung ist von E. Milles entworfen. 

Unter den in entlegenen Orten erworbenen Gegenständen seien genannt: Eine Relieftafel von 1723 
(Abb. 663), die vermutlieb aus Mexiko stammt, da auf ihr viermal das Wappen des in Si.i.damerika tätigen 
Ordens >>Nostra Signora della Mercede<< vorkommt, des weiteren ein siebenarmiger Leuchter mit chine
siseller Inschrift (Abb. 661), der im 18. Jh. in China fiir den Export hergestelit wurde. 
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SUMMARY 

During the first decades of the present century, a considerable villa community developed around 
the railway station of Tureberg, and very soon~since the parish church of Sollentuna was a fair distance 
away~the need for a special church was felt. A church-building association was formed, and with the 
aid of collections and gifts, the St. Erik's church was finally built 1929~1930. It was incorporated 
with Sollentuna parish in 1944. 

The church is of plastered brick and has a slate-tiled roof, and was designed by architect Evert Milles 
(figs. 645~650). The chancel and nave were erected 1929~30, the tower and parish hall in 1937. All 
the furnishings and other effects were presented by parishioners. The contents include a number of 
ancient objects from very varied sources: mediaeval woodcarvings from churches (unknown) in Upp
land (figs. 654~656), a earved wood stand for a christening bowl (fig. 657), originally a garden figure 
at Läckö Castle(?). There is also an ivory crucifix (fig. 653), south European work, and another of wood 
(fig. 648), possibly from Reval. The columns of the altar decorations and the cherubs (fig. 651) might 
also have come from Reval. The altar decorations as a whole were composed by E. Milles, who also 
designed interior fixtures in general. 

Amongst objects from distant lands we may note: a relief panel, dated 1723 (fig. 663), purchased in 
the U.S.A. and probably originating in Mexico. It embodies four emblems used by a religions order, 
"Nostra Signora della Mereede", which has been active in South America. There is also an 18th century 
seven-branch candiestick (fig. 661), manufactured in China for export and bearing a Chinese inscription. 

Sedan Sollentuna och S. Eriks kyrkabeskrivningar färdigställts och texten därtill ombrutits, har 
ytterligare en kyrka uppförts inom socknen vid Kummelby. En regelrätt beskrivning av denna har 
på angivna grunder icke kunnat införas i detta häfte. Endast följande summariska uppgifter om 
kyrkan lämnas d ärför. 

Red. av Sveriges Kyrkor. 

I(UMMELBY I(YRI(A 

HELENELUND, SOLLENTUNA SOCKEN 

Kyrkan (fig. 665 c) är byggd av betong och består av långhus, entre i SV samt 
en liten sakristia i långhusets NÖ hörn. Skiffertak. Vid kyrkans S och Ö ytterväggar 
en delvis övertäckt pelargång. Byggnaden är uppförd enligt ritningar av stadsakitekten 
Lage Knape, Sollentuna, och invigdes av biskop Helge Ljungberg den 15 december 1957. 
Från >>Stiftelsen Helenelundsgårdem har ett större belopp överlämnats som bidrag till 
byggnadskostnadernas täckande. Avsikten är att till kyrkobyggnaden anknyta ett 
församlingshem, till vilket ritningar föreligga. - Klockstapel N om kyrkan är 



1690 SOLLENTUNA HÄRAD 

Fig. 665 c. Kummelby kyrka från SÖ. Foto A. Tuulse 1958. 

Die Kirche zu Kummelby von S.O., ans Beton mit Kummelby church from S.E. Concrete walls, slated 
Schieferdach, entworfen von Arch. L. KPape, fertig roof. Designed by Arch. L. Knape. Erected 1957. 

1957. 

konstruerad som en enkel klockbock. NÖ om stapeln är upprest en r u n s t e n, påträffad 
i Kummelby 1953.1 

Av kyrkans inredning kan nämnas altaruppsatsen i form av ett litet altarskåp 
med intarsiadekor, komponerad av konstnären K. E. Löfgren, Sollentuna, lagd av 
decoupör L. Gustafsson, Sthlm. Orgeln är byggd av Grönlunds orgelfabrik, Gam
melstad. All inredning har tillkommit samtidigt med byggnaden och är till större delen 
bekostad genom gåvor av föreningar och enskilda. Även klockstapeln och klockan 
äro gåvor. 

1 SvEN B. F. JANssoN, Uppländska runstensfynd. Fornvännen 1953, s. 262 f. 
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(37) Band I, h. 3. Falu domsagas södra tingslag. Med register till Bd I. Pris 16 kr. 
(52) Band II, h. 1. Falun. Pris 12: 50. 

ÖSTERGÖTLAND. (13) Band I, h. 1. Bunkekinds hllrad. 1. (Askeby, Svinstad}. Pris 14 kr. 
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(19) Band I, h. 2. Grums härad, södra delen. Pris 6: 50. 
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MEDELPAD. (30) H. 1. Njurunda och Sköns tingslag samt Sundsvalls stad. Pris 10 kr. 
(47) H. 2. Indals, Ljustorps och Västra Domsagans tingslag. Med register. Pris 16 kr. 

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

SKÅNE. (38) Band I, h. 1. Kävlinge kyrkor i Harjagers härad. Pris 2: 50. 

GÅSTRIKLAND. (39) H. 1. Gävle stads kyrkor. Pris 10 kr. 
(44) H. 2. Landskyrkorna. Med register. Pris 17 kr. 

NÅRKE. (46) Band I, h. 1. Orebro stads kyrkor. Pris 12 kr. 
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SMÅLAND. (48) Band I. Jönköpings och Buskvarna kyrkor. Med register till Bd I. Pris 8 kr. 

BOHUSLÅN. (57) Band I, h. 1. Västra Hisings härad. Pris 8 kr. 
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KONSTHISTORISI(T INVENTARIUM 

På uppdrag av Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 
utgivet av Sigurd Curman och Johnny Roosval 

Arbetet avser att giva i enhetlig form utförda. rikt illustrerade 
vetenskapliga beskrivningar över Sveriges kyrkliga konst- och 
kulturminnen, sådana dessa bevarats i våra kyrkobyggnader 
och deras inventarier. Dessa landets rikaste konst- och kultur
historiska skattkammare äro ännu alltför litet kända. Verket 
SVERIGES KYRKOR vill i lättillgänglig form göra dessa 
skatter bekanta för allmänheten, som i denna publikation 
skall finna ett underbart rikt, intressant och mångsidigt mate
rial framlagt i vetenskapligt vederhäftiga beskrivningar och i 

ett rikt och vackert avbildningsmateriaL 
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utgives och försäljes häftesvis och kan erhållas i bokhandeln 

eller direkt från 

GENERALSTARENs LITOGRAFISKA ANSTALTS FÖRLAG 
DROTTNINGGATAN 2 O, STOCKHOLM 16 


Tel. lokalsamtal 22 95 00, rikssamtal 22 95 40 


Pris 24 kr. 
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