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SVERIGES KYRKOR 
föreligger i följ ande delar 1961: 

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

(8) Band II, h. 1. HäuerlJ och VäddlJ skeppslag. Pris 4: 40. 
(50) Band II, h. 2. Bro och VäW skeppslag. Pris 8 kr. 
(58) Band II, h. 3. Frötuna och Länna skeppslag. Pris 12 kr. 
(74) Band II, h. 4. Frösåkers härad, norra delen. Pris 28 kr. 
(75) 	Band II, h. 5. Frösåkers härad, södra delen. Med register till band II. Pris 32 kr. 

Register till band II. Pris 32 kr. 
(12) Band III, h. 1. Långhundra härad, norra delen . Pris 15 kr. 
(67) Band III, h. 2. Långhundra härad, södra delen. Pris 12 kr. 
(69) Band III, h. 3. Närdinghundra härad, västra delen. Pris 20 kr. 
(70) Band III, h. 4. Närdinghundra härad, östra delen. Med register till Bd III. Pris 20 kr. 

(1) Band IV, h. 1. Erlinghundra Mrad. Pris 4: 50. 
(11) Band IV, h. 2. Seminghundra härad. Med register till Bd IV. Pris 17 kr. 
(71) Band V, h. 1. Vallentuna härad, östra delen. Pris 15 kr. 
(72) Band V, h. 2. Vallentuna härad, västra delen. Pris 15 kr. 
(78) B and V, h. 3. Sjuhundra härad, sydvästra delen. P ris 18 kr. 
(80) Band V, h. 4. Sjuhundra härad, nordöstra delen. Pris 18: 50. 
(88) B and V, h . 5. L yhundra härad, sydvästra delen. Pris 28: 50. 
(73) Band VI, h . 1. Fårenluna härad, västra delen. Pris 26 kr. 
(77) Band VI, h. 2. Fårenluna härad, mellersta delen . Pris 20 kr. 
(79) Band VI, h . 3. P ärenluna härad, östra delen. Pris 17 kr. 
(81) Band VI, h. 4. Sollentuna härad, södra delen. Pris 24 kr. 
(82) Band VI, h . 5. Sollentuna härad, norra delen. Med register till Bd VI. Pris 24 kr. 
(76) Band VII, h. 1. Bro härad. Pris 26 kr. 

GOTLAND. (3) Band I, h. 1. Lummelunda ting (utom Tingstäde). Pris 4 kr. 
(21) Band I, h . 2. Lummelunda ting (Tingstäde). P ris 5: 50. 
(31) Band I, h. 3. Bro ting. Pris 12 kr. 
(33) Band I, h. 4. Endre ting. Pris 12 kr. 
(35) Band I, h . 5. Dede ting. Med register till Bd I. Pris 10 kr. 
(42) Band II, Rute setting. Med register till Bd II. Pris 16 kr. 
(54) Band III, Hejde selling. Med register till Bd III. Pris 26 kr. 
(61) Band IV, h. 1. Lina ting. Pris 12 kr. 
(66) Band IV, h. 2. Hal/a ting, norra delen. Pris 18 kr. 
(68) Band IV, h. 3. Hal/a ting, södra delen. Pris 20 kr. 
(84) Band IV, h. 4. Kräk/inge ting, nordvästra delen. Pris 25 kr. 

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

(15) Band I, h. 3. Kållands htlrad, sydvästra delen. I. Pris 10 kr. 
(16) Band I, h. 4. Kållands Mrad, sydvästra delen. II. Med register Ull Bd I. 

Pris 10 kr. 
STOCKHOLM. (17) Band I, h. 1. Storkyrkan. 1. Församlingshlstoria. Pris 11 kr. 

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

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

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

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

Bd IV. Pris 10 kr. 
(20) Band V, h. 1. Adolf Fredriks kyrka. Pris 12: 50. 
(55) Band V, h. 2. Gustav Vasa kyrka. Pris 5:50. 
(60) Band V, h. 3. 	Matteus kyrka. Pris 4 kr. 
(23) Band VI, h. 1. Klara kyrka. 1. Församlingshistoria. Pris 12 kr. 
(27) Band VI, h. 2. 	Klara kyrka. 2. Konsthistoria. Med reg. till Bd VI. Pris 12 kr. 
(41) Band VII, h. 1. Maria Magdalena kyrka. Pris 12 kr. 
(56) Band VII, h. 2. Katarina kyrka. Pris 16 kr. 
(89) Band VII, h. 3. Sofia kyrka. Pris 12: 50. 
(49) 	Band VIII, h. 1. Bromma kyrka och VtJslerledskyrkan. Pris 6 kr. 

(Forts. d omslagets 3:e sida) 
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UTGIVARNAs FÖRORD 

Förarbeten till kyrkabeskrivningar i Lyhundra härad- liksom i Sjuhundra 
voro i gång redan omkr. 1920. Uppmätningsritningar utfördes 1919 av arkitekterna F. 
FAUCHALD NARUM, NILS GRAFSTRÖM och STEN WESTHOLM. Dessa ha legat till grund 
för de sedermera kompletterade ritningarna. Dåvarande fil. lic. GERDA BoETHIUS 
gjorde vissa undersökningar i kyrkorna, men några manuskript kommo aldrig att ut
arbetas. Arbetet nedlades tills vidare på grund av de ekonomiska svårigheter med vilka 
SVERIGEs KYRKOR på den tiden hade att kämpa. Först vid mitten av 1950-talet 
återupptogs arbetet, denna gång av fil. lic. fru INGEBORG WILCKE-LINDQVIST, som ut
fört de i detta häfte föreliggande kyrkobeskrivningarna, i huvudsak under åren 1956- 59. 
Åren 1957 och 1959 reviderades och kompletterades uppmätningarna av ingenjör JoHN 
SöoERBERG. Huvudparten av fotograferingen är utförd av NILS LAGERGREN 1958-59. 

Beskrivningarna av kyrkorna i Ly h u n d r a h ä r a d komma att uppdelas på två 
häften, det första omfattande kyrkorna i Husby, Lobärad och Malsta socknar. Den 
förstnämnda kallas numera officiellt Husby-Sjuhundra, men hade tidigare namnet 
Husby-Lyhundra. - De återstående kyrkorna inom häradet, Estuna, Söderby-Karl 
och Karlskyrka ruin, beräknas utkomma under något av de nästkommande åren och 
därmed komma samtliga landskyrkor inom Upplands till Stockholms län hörande om
råde att vara publicerade. De inom detta område liggande stadskyrkorna skola beskrivas 
i Upplandsseriens sista band. 

Råd och upplysningar rörande kyrkliga föremål ha som vanligt välvilligt lämnats av 
tjänstemännen vid statens Historiska Museum särskilt av docent MONICA R Y DBECK 
(medeltida skulptur), fil. dr ARON ANDERssoN (kyrkligt silver och medeltida skulptur), 
fil. dr AGNES GEIJER och fil. lic. fru ANNE-MARIE FRANZEN (textilier). Vid kyrksilvrets 
beskrivning har även fil. kand. fru KEHSTI HoLMQVIsT, Nordiska Museet, lämnat värde
full hjälp. Fil. dr SIGUHD W ALL! N har vid flera tillfällen ställt sin eminenta sakkunskap 
till förfogande. Till dessa ävensom till dem som mera tillfälligt bistått författaren, 
önska utgivarna framföra sin stora tacksamhet: professor AHMIN TuuLSE, som deltagit i 
en av syneresorna, prof. ANDHEAS LINDBLOM, prof. RAGNAH JosEPHSON, prof. SvEN 
B. F . .JANSSON, fil. lic. RuNE NoHBEHG, förste bibliotekarierna INGRID OoELSTIEHNA 
och GusTAF HoLMGREN, fil. mag. TovE RisKA (Helsingfors), komminister L. M. J-JoLM
BÄCK samt fil. dr BERTIL WEsTER. 

Ett varmt tack vilja utgivarna jämväl rikta till kontraktsprosten P. MEURLING, 
kyrkoherdarna EsKIL SJÖDIN och C. E. NvMANSSON samt kantorerna BERNBARnssoN 
och JoHANssoN, som på många sätt, icke minst genom stor gästfrihet, underlättat för
fattarens arbete. 



Här föreliggande häfte utkommer ungefär samtidigt med att dess författarinna, fil. 
lic. fru INGEBORG WrLCKE-LINDQVIST, den entusiastiska och flitiga skildrarinnan av 
Upplands kyrkor, den 25 mars 1961 kan fira sin sjuttioårsdag. INGEBORG WrLCKE hörde 
till den studentgrupp, som under sina Uppsalastudier i konsthistoria såsom lärjunge till 
undertecknad RoosvAL slöt sig till den krets, vilken utgjorde den första stöttruppen 
vid startarrdet av verket SVERIGES KYRKOR, konsthistoriskt inventarium. Under 
närmare ett halvt sekel har hon trofast och energiskt stått kvar i den truppen och till 
Upplands kyrkor har hon koncentrerat sitt arbete. Mera än en tredjedel av de i Sveriges 
Kyrkors serie publicerade 26 Upplandsvolymerna bär hennes författarenamn och utgi
varna äro glada över att kunna räkna på hennes fortsatta medverkan i detta område. 
Vi begagna med glädje detta tillfälle att i detta Upplandskyrkahäfte få till Ingeborg 
Wilcke-Lindqvist framföra uttrycken för utgivarnas och deras medarbetares beundran och 
tacksamhet för en sällsynt uthållig och framgångsrik forskargärning bland SVERIGES 
KYRKOR och för den trofasthet och det uppoffrande intresse hon ännu visar det 
samlingsverk, som undertecknade för ett halvt århundrade sedan i ungdomligt överdåd 
startade, därvid byggande på just dessa egenskaper hos sina dåvarande och kommande 
medarbetare. 

Stockholm i mars 1961. 

SIGURD CUHMAN .JoHNNY RoosvAL 



FÖRKORTNINGAR ANVÄNDA I DETTA HÄFTE 

Övriga förekommande förkortningar i överensstämmelse med förkortningsregistret i 

Nordisk Familjebok, 3:e upp!. 

ALMQUisT, Frälsegodsen ~ Joh. Ax. Almquist, Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden med särskild 
hänsyn till proveniens och säteribildning. I:2. Sthlm 1931. (Skrifter utg. av Svenska Riksarki
vet, 1.) 

ATA ~ Antikvariskt-topografiska arkivet i VHAA, Sthlm. 
BoETHius ~ Gerda Boethius, De tegelornerade gråstenskyrkorna i norra Svealand. AlL avh. Sthlm 1921. 
BST ~ K. Byggnadsstyrelsens arkiv, Sthlm. 
DAHLGREN, Glossarium ~ F. A. Dahlgren, Glossarium öfver föråldrade och ovanliga ord och talesätt 

i svenska språket, 1- 3, Lund 1914- 16. 
dep. ~ deponerad, deposition. 
DoMKAP. ~ Uppsala domkapitel och dess arkiv. 
ED hand!. ~ Ecklesiastikdepartementets konseljhandlingar i RA. 
exk. prot. ~ exkursionsprotokolL 
FoRNV. ~ Fornvännen. Meddelanden från VHAA 1906-. 
HADORPHS »ANNOTATIONSBOOK>> ~ Anteckningar av Johan Hadorph, tidigare inbundna slutet av 

PER. MoN. III, men 1955 uttagna ur denna volym. Ms i KB, sign. F f 10. 
HERDAM. ~ Upsala ärkestifts herdaminne, 1- 3, Upsala 1842- 45; 4, 1893. 
HoLMBÄCK ~ L. M. Holmbäck, Klockor och klockringning. Sthlm 1951. 
IHRFORS ~ E. Ihrfors, Uplandia sacra, 5 bd, 1894-99. Ms i VHAA. 
INv. ~ inventarieförteckning. 
INv. 1829 ~ en på grund av en kgl förordning 17/4 1828 företagen inventering av forntida minnes

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

KB ~ Kungl. Biblioteket, Sthlm. 
kh ~ kyrkoherde. 


KLINGSPOR ~ C. A. Klingspor, Anteckningar under resor i Uppland. UFT bd l, Sthlm 1871- 1876. 

KR. PROT. ~ kyrkorådsprotokolL 
KÄLLSTRÖM, Medeltida kyrksilver ~ Olle Källström, Medeltida kyrksilver från Sverige och Finland 

förlorat genom Gustav Vasas konfiskation. 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 kanngjutarehantverkets historia. Del1, bd 1- 3. Sthlm 1925-50. 
MBL. ~ VHAA:s Månadsblad, ärg. 1- 34 (1872- 1905). 
mem. ~ memorial. 
ms ~ manuskript. 

NDA ~ Nya Dagligt Allehanda. 

NoRDIN ~ Nordinska samlingen, ms UB. 

NoRDM ~ Nordiska Museet, Sthlm. 

PERINGSKIÖLD, se PER. MoN. 

PER. MoN. ~ J. Peringskiöld, Manumenta Sueo-gothorum antiqua et recentia I-X. Ms KB. 

PROT. ~ protokoll. 

RA ~ Riksarkivet, Sthlm. 

RADLOFF ~ F. V. Radloff, Beskrifning öfver norra delen af Stockholms län, del [ 1]-2, Ups. 1804-1805. 




HAÄ = Riksantikva ri eä mbet et, Sthlm . 

H11EZELT US = T. H. Rhczelius, Manumenta uplandica. R escanteckningar från åren 1635, 1636, 1638 


och 1641. U tg. av C. M. stenbock och Oscar Lundberg, Ups. 1915- 17 (UFT, bd 7: bil.). 
HrKSREG . = Riksregistra turen, ms i RA. 
R .~ K . = räkenskaper. 
SD = Svenskt dipl oma t a rium 1- 6 (l.o .m. år B 5:) ) och (ny ser. ) 1- --3 (årr n 1401--20). Sthlm 1829

1959 . 
SHM = Statens Historiska Mu seum , Sthlm. 

sn = socken. 
S ~AnBDi v . = en preliminä r inventering av dc svensk a k y rkornas föremålsbestånd av konst- och kultur

historisl<t värd e, utrörd under åren 1917- -1932. l U ppla nd genomfördes en viss sn abbinventering 
i samband m ed föra rbetena till U PPS. UTST. 1918. P å grund av omständigheterna blev denna in
ventering oFullst ändi gare än dc senare genomförda sna bbinventeringarna i övriga landskap. 
Samtliga snabbinV('nterin gslistor förvaras i A TA. Ett ex . h ar tillställts varj e inventer a d k y rka 

samt v ed erbörand e domk a pitel. 
stpl, stplr, stplcl = s t ä mp el, s t ä mplar, stämplad. 

ST. PnoT. = sockenst ä mm oprotokoll. 


Sv K = Sveriges K y rkor, konsthi storiskt inventarium, utg. a v S. Cm·man och J. Roasval 1912-. 

Sv . H uNr:\SKRIFT ER V l r = Sveriges runinskrifter utg. a v VHAA , bel 7 (Upplands runinskrifter bel 


2 : 3) , granska de och tolk a de av E . \Vesscn och Sven B . F. Jansson, Sthlm 1943- 46. 

U B = U ppsala U niversitet sbibli ot ek , U ppsala. 
U FT = Upplands romminnesförenings tidskrift, 1871 - . 

ULA = Landsa rkivet i U ppsala . 
U PMARK = Gustaf U pm ark, Guld- och silversmeder i Sverige 1520- 1850, Sthlm 1925. 
lJPPLA:--IDS KYRKOR = U pplanels k y rkor. Konsthistorisk vägledning (utg. av) Stiftsråd ct U ppsala 

ärkestift. Bd 1- 7, U ppsala 1947-- 1960. 

U PPS. UTST. = utställnin gen av äldre kyrklig konst i U ppsala 1918. 
UPPS. UTST.KAT. = kata logen till U ppsalautställningen. 

VHAA = K. Vitterhets Historie och Antikvitetsaka d emien, Sthlm . 
v rs . = visitation . 
-~ ~'!B .BEn . = ämbet sberättelse avgiven före visitation av kh till clomkap . 

OlÄ = Överintendents Ä mbet et (efter 1918 B S-r) , Sthlm. 
()lÄ sk r. = Skri velser frå n Ö lÄ till K. Maj:t (inrik cs-rivildcp.) i HA. 

Viiderstrecken förkortas : N S Ö V. 

Silverstiimplar Lydda enl. lJ I'MAHK och enligt NordM:s v erk om silverstämplar (undrr utgivning). 


'J'mnsliimt!lar lydd a cnl. LiiF<; nE N. 


I FÖRENING MED MATTUPPGIFTER 

13 bredd, D = diarn cl cr, Dj = djup, H = hiijcl , L = längd. Gr. f. = grekisk fot (33 cm). St.. f. 
Sl å ngafot: (27,7 cm). Sv. f. = svrnsk fot (29,7 cm) . - Öv riga m ått angivas i cm. 
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Fig. 440. Husby-Sjuhundra kyrka från SÖ. Foto 1959. 

Die Kirche von Husby-Sjuhundra von SO. Husby-Sjuhundra church from S.O. 


HUSBY-SJUHUNDRA I(YRI(A 

(HUSBY-LYHUNDRA) 

UPPLAND, STOCKHOLMS LÄN, LYRUNDRA HÄRAD 

SJUHUNDRA STORKOMMUN 


UPPSALA ÄRKESTIFT, SJUHUNDRA KONTRAKT 


Beskrivningen avslutad i mars 1960 

TRYCKTA K.~LLOR: RHEZELIUS S. 51,106,155 (kyrkan avb.). - RADLOFF Il S. 102.- KLINGSPOR 

I:2 s. 31. - BoiiTHIUS s. 14, 36, 85, 150. 
HANDSKR. KÄLLOR OCH AVB.-SAML.: RA: kg!. brev 15/ 1 1725 (Riksreg.); ÖIÄ skr. 1810 (med 

schematisk plan o. fasadritn.). - KB: HADORPHS »ANNOTATIONSBOOK>> (F f 10), opag. - ATA: !HR
FORs II:2 s. 1730; INv. 1829; två p. m. av E. EcKHOFF, odat. (1880-t.); brev från kh J. G. HuLTGREN 

1887-1900 ang. inventarier o. runstenar; avskrift av kontrakt med murmästaren CoNRAD MALM 1728; 
medd. av dr K. KuHLMAN om en dopfunt i Husby by, odat. (1910-t. ?); SNABBINV. av Gotthard 



500 L YHUNDRA HÄRAD 

O 10 10 lO AO 50 GOM . 
:l<nmurL l l l l l ± 

Fig. 441. Situationsplan, l : 2000. Uppm. 1957. 
Lag~plan. Plan of site. 

Johansson 1917; hand!. rör. restaur. 1931 o. 1947; äldre fotografier m. m. - BST: Ritn. t. orgelfasad, 
osign., 1854; ,Beskrivning>> o. >>Program för önskvärd framtida restaurering>> av M. WERNSTEDT 1922, 
m. fl. hand!. rör. mindre restaur. 1922/23 och 1931; >>Förslag till restaurering av Husby-Lyhundra 
kyrka>> av Ä. NoREEN 1937, uppmätn. ritn. (restaur. förslag): plan, längdsnitt, samt ritn. t. ny dörr 
mellan kyrkan o. vapenhuset o. t. ny bänkinredn., allt sign. Ä. NoREEN 1937 (fastst. 1944), m. fl. hand!. 
rör. restaur. 1947; äldre fotografier m. m. - LST: Karta frän 1639 av SvEN MÅNssoN (A 8 s. 6); karta 
frän 1687 av J. STRANDMAN (A 13 s. 105). - UB: NoRDIN vol. 39 fol.: 5. Uppbörden 15311 bl. 25.
STHLMS UNIV. KONSTHIST. INST.: Exk.prot. (Upps. univers. konsthist. sem.) 1910- 11 s. 61. 

KYRKANs ARKIVALIER (i ULA): RÄK. fr. O. m. 1629; ST.PROT. 1712-13, samt fr. O. m. 1720; 
KR.PROT. 1867 O. 1875-78; talrika INV. fr. O. m. 1630; GÅVOFÖRTECKN. 1651 (efter RÄK. 1650); TILL
ÖKNING I INV. 1653 o. 1686 - efter 1718; vis. PROT. fr. o. m. 1749; guldsmeden Johan Niissells kvitto 
1695 (L I 1); murmästaren Conrad Malms förslag till tornets nedtagande och kyrkans utvidgande 
1728 (i ST. PROT. d. ä.); kontrakt med murmästaren Petter Fröberg 1768 (K I 1); kyrkogårdsdelning 
1725 (O 1); bänkdelning 1731 (O 1). - Utom arkivalier fr. o. m. senare delen av 1800-talet förvaras 
vid kyrkan några äldre handlingar, bl. a. ett byggnadskontrakt 1728 med murmästaren Conrad Malm. 

Av hand!. inkomna till DoMKAP. förvaras de äldre i ULA under signum E V 64:1- 3. Däribland mär
kas: svar på rundfråga frän reduktionskollegiet av prosten E. GÅsE (berör bl. a. en uppgiven eldsvåda 
i kyrkan), 1680-talet; fru CATH. BARCKENBOHMS klagoskrift och kh E. DRISSELS förklaring ang. en grav
grävning i koret jämte två tillhörande attester, 1708; hand!. rör. kollekt för reparation av kyrkan, 
bl. a. en tingsattest samt skrivelse frän kh DRISSEL m. fl. ang. kyrkans bofällighet, 1724; brev från 
kh HuMBLE ang. inköp av orgel, 1854; brev frän prosten FELLENrus om förstörelse i kyrkan,• 1890; 
flera INV. o. vis. PROT. frän 1700- o. 1800-talen samt ämbetsberättelser frän senare delen av 1800-t. 
Hand!. från 1900-talet förvaras i DoMKAP:s ARKIV. 

l Härvid lämnades frän Husby i Lyhundra: 
•>En klocka vogh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii sk( ep)p(un)d iii lisp(un)d 

Silf ............................. . ...... iii löd(ig)e m(ar)k 

penning för tionde .................. .'. . . xii marc 

penning för affr(ad) ..................... viii marc>> 


z I brevet berättas, att •>en vansinnig person inträngt i Husby nyreparerade kyrka genom fenstren 
och derstädes med infernalisk ilska sönderhuggit och förstört allt det dyrbaraste af kyrkans egendom 
såsom altare, predikstol, nummertaflor, orgeln, värmeugnen, altartafia m. m.•> 
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Fig. 442. Kyrkan med omgivning enligt karta av Sven 
Månsson 1639 (LST). A är »Husseby kyrkiobyn», »Ibidem 

cronoh(emman) 4 all a Jijka stora»; B är prästgården. 
Die Kirche mit ihrer Umge
bung auf e iner I<arte von 
1639. A ist das Kirchdorf mit 
d en vier Staatsglitern, B der 

Piarrhof. 

Church a nd surroundings ac
cording to a ma p of 1639. •A• 
is the church-v illage with four 
royal farms. •B• is the par-

sonage. 
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Husby-Sjuhundra socken erhöll detta namn först vid storkommunindelningens genomförande vid 
årsskiftet 1951/52. Tidigare hette socknen Husby-Lyhundra, vilket namn är belagt tidigast 1325 (»Husa
by Ly hunderi», SD nr 2504). »Hosaby» visiterades av ärkeb iskop Olof 1317 (SD nr 2218), »husaby » 
kallas kyrkan åren 1303 (SD nr 1400) och 1314 (»sexårsgärdem, SD nr 1946); av sammanhanget fram
går i samtliga fall, att det är Husby i Lyhundra som avses. Ofta har em ellertid socknen och kyrkan 
kallats Husby-Skederid (i orten dock endast Husby), förmodli gen på grund av ky rkans nära grannskap 
till en »konungzby» med detta namn, något som stundom orsakat förväxlin g med annexförsamlingen 
Skeclerid.1 

1 Se härom Sv. RUNINSKRIFTER bel 7:2 s. 376 och I. \VILCKE-LINDQVIST, Husby och Skederid, FoRNV. 
1958 s. 62. 
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Kyrkan ligger i Lyhundra härads S hörn nära dess V gräns strax innanför en väg, som förbinder 
stora landsvägen Stockholm-Norrtälje med en nordligare väg från Rimbo. Drygt 150 m S om kyrkan 
rinner Husbyån, som genomkorsar socknen från V till Ö och har sitt utlopp i sjön Lommaren. Den 
ovan omtalade byn är belägen ca 0,5 km N om kyrkan. Den kallas 1556 »en konungzby, benempd 
Hussebyskärie>> (Gustaf I:s registratur 1556, s. 806) och tillhör ännu delvis Kronan. Nu heter den Husby
by. Den äldsta kyrkan var säkerligen anlagd av konungen på kungsgårdens mark. - Kyrkan var 
invigd åt S. Lars. >>Håltz K(yrko)messa i Hussbij S. Laur(entii) tijd•>, berättar RHEZELIUS s. 51. 

Såväl 1807 som 1808 föreslogs med stöd av ett cirkulärbrev från ärkebiskop Lindblom, att socknen 
skulle sammanslås med annexförsamlingen Skederid och gemensamt med denna använda Skederids 
kyrka, som är större. Sockenstämman svarade emellertid båda gångerna nej. 

Sundsta är socknens enda säteri. 1-Iusbyby, Rimsjö, Sim/om, Syninge, Säluna, Torslunda och Torualla, 

som alla nämnas i texten, äro byar inom socknen. 

KYRKOGÅRDEN 
Kyrkogården har än idag ungefär samma form och utsträckning som på 1600-talet 

(jfr fig. 441 o. 442). Den sluttar svagt mot SÖ och är uppterrasserad i SÖ hörnet (muren 

är där på utsidan ca 130 hög, på insidan blott ca 50). 
BOGÅRnsMun Bogårdsmuren av gråsten är upprepade gånger omlagd (nu kallmur). Därvid har 

man använt det gamla materialet, vilket synes av de murbruksrester, som häfta vid 
stenarna. På 1600- och 1700-talen var muren lagd i bruk och rappad samt hade spånat 
och tjärat tak. 1846 ägde en grundlig reparation rum, utförd som nödhjälpsarbete.l 

Sannolikt borttogs först vid detta tillfälle taket. Vid vrs. 1852 säges kyrkogården vara 
>>rymlig och särdeles snygg hållen ... med af klockaren Ericsson planterade träd>>. Eget 
nog tycks bogårdsmuren icke på vanligt sätt ha varit uppdelad på de olika gårdarna i 
socknen, så att var och en hade sin del att underhålla. Detta påtalades vid vrs. 1757, 

men någon bogårdsdelning tycks likväl aldrig ha upprättats2• 

INGÅNGAR Numera finnes endast en ingång till kyrkogården, belägen i V. Den omges av fyr
sidiga gråstenspelare, tillkomna 1872 (dessförinnan, från 1834, grindstolpar av ek). 

Dubbelgrind av smitt järn med årtalet 1834, förfärdigad av klockaren Ekenberg efter 
mönster av kyrkgrindarna i Malsta. Till detta ändamål skulle användas järngaller, som 
skulle uttagas ur kyrkfönstren (sT. PROT., RÄK. 1834). - Tidigare fanns i V en timrad 

sTIGLucKoR stiglucka, uppförd 1724, då >>4 snälle timmerkarlar utwälias, som äro wane wid lax

knutars ophuggande>> (sT. PROT.). Den hade spåntak och var rödfärgad. Även i Ö fanns 
en stiglucka, omtalad bl. a. 1725 (KYRKOGÅRDSDELNING). Denna - >>den så kallade 

l År 1844 hade grödan blivit földärvad av väta och 1845 blev det total missväxt. På grund 
härav lämnade myndigheterna hjälp dels i penningar, dels i säd. >>Sedan 10 T,: korn af allmänna 
wälgörenheten blifvit Socknen såsom Gåfva tilldelade>> beslöts i sockePstämman >>att ifrågawarande 
Spanmål borde anwändas att bekosta den förfallna Bogårdsmurens reparation jemte en af nöd
wändigheten påkallad planering å kyrkogården, hwarwid arbetsföre fattige kunde undfå förtjenst». 
4 tunnor korn skulle likväl gratis utdelas till de fattiga, som voro oförmögna till arbete (sT. PROT. 1846). 

2 Möjligen svarade ursprungligen kungsgården för reparation av kyrka och bogårdsmur. På 1600

talet förekommer emellertid reparation av bogårdsmuren ofta i kyrkans RÄK. 
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Fig. 443. Kyrkan från SV. Foto 1959. 
Die Kirche von SW. Church from S. W. 

gamla Stegluckam (sT. PROT. 1829) - var murad av tegel (sT. PROT. 1844). Ehuru en 
gammal kyrkväg ledde hit, beslöt man 1844 att riva denna stiglucka och lägga igen 
öppningen, vilket torde ha skett i samband med bogårdsmurens ombyggande 1846. 

>>En ny timstock [ = solvisare], med Bro och trappsteg på Kyrckiogårdem gjordes 
1737 av torparen Jonas Olsson (RÄK.). Nu förkommen. 

Klockorna hänga numera i det 1812 uppförda kyrktornet (s. 522), men tidigare har 
en klockstapel funnits. Denna blåste omkull i oktober 1806 (sT. PROT.). Den nämnes KLOCK

STAPELförsta gången 1660 (RÄK.) - kanske byggdes dendå-och reparerades sedan upprepade 
gånger. Enligt uppgift skall den ha stått på en höjd strax S om kyrkan,! 

1 SvERIGEs BEBYGGELsE, Landsbygden, Stockholms län III, 1952, s. 293. 
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F ig. 444. Kyrkan å r 1635, t ecknin g av I. H. Rhezelius (KB). 
Die J{irche 1635 n ach e iner zeit- The church in 1635; a contempor::u·y 

genössischen Zeichnung. drawing. 

KYRKOBYGGNADEN 

PLAN Husby-Sjuhundra kyrka har under tidernas lopp om- och tillbyggts i flera repriser, 
så att planen nu bildar en långsträckt rektangel med sakristia i N och vapenhus (med 
torn över) i S (fig. 446). Äldst är rektangelns mittparti, som ursprungligen utgjorde 
långhus i en liten romansk absidkyrka sannolikt med smalare V-torn (jfr s. 516). Denna 
kyrkas kor och absid revas på 1200-talet och ersattes av ett med långhuset jämnbrett 
och jämnhögt, rakt avslutat kor (s. 513, 521). Något senare tillfogades nuv. sakristia, 
medan vapenhuset tillkom under sen medeltid. 1728 revs det gamla V-tornet och 
kyrkan utbyggdes åt V. 1812 uppfördes nuv. torn ovanpå vapenhuset. 

~IATERIAL Materialet i murarna är vald och kluven gråsten. Sandsten är använd i den ur
sprungliga kyrkans sockel och hörnkedjcr, som senare delvis flyttats (s. 505, 508), samt i 
dörromfattningar från äldre medeltiden. T ege l huvudsakligen i valv (utom sakristians) 
och fönsteromfattningar, i vapenhusets ingång och i V ingången, i en förhöjning av Ö 

gavelröstet samt i det nuv. tornet s mellersta del. Såväl korets som långhusets murar 
sammanhållas av järnankare, åtminstone delvis tillkomna i samband med en kyrko
reparation 1808. På de nu oputsade yttermurarna finnas rester av p u t s, troligen från 
1700-talet (kontrakt med murmästaren Petter Fröberg 1768). Ä ven på den gamla ytter
mur, som nu vetter mot sakristians vind, finnas spår av puts. 

socKEL ocH Den nuv. kyrkans mittparti(= urspr. långhuset) har skråkantad sandstenssockel 
HöRN KEDJoR (fig. 449-452), som på N sidan börjar med en hörnsten vid a å fig. 446 och sträcker 

sig till b å samma mur, där likaså en hörnsten kan iakttagas. Omedelbart över den V 
hörnstenen lägger man märke till ett stycke (ca 168) av en hörnkedja av huggen sand
sten och därovanför enstaka sandstenar utmed en vertikal skarv i muren (fig. 449). 
Murverket å ömse sidor om skarven är tämligen likartat med små stenar i relativt 
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Fig. 445. Det romanska korets plan, rekon
struktion av förf. Korets längd motiveras av 
uppgifterna om fru Wärnschölds gravplats i NÖ 
hörnet (s. 506, not 1). Absiden är rekonstruerad 
med ledning av de bevarade sockelstenarna. 

1 : 200. J. Nommik del. 1960. 
Grundriss d es romani Plan of the Romanesque
schen Chors, rekonstru chancel (the dotted Iines). 
iert vom Verfasser. Die Reconstruction by the 
Länge des Chors lässt author. Its supposed di
sich aus der Lage des mensions deducted from 
Grabes in der NO Ecke information concerning
abschätzen . Die Apsis a grave formerly in the. 
ist mit Hilfe der er NE corner. The apse has 
haltenen Sockelsteine been reconstructed with 
Abb. 452 relwnstruiert. the guidance of surviving 

socle stones in fig. 452. 

jämna skift. Tydligen har man då kyrkan utbyggdes åt V använt materialet i den gamla 
V-gaveln och i tornet. Över den Ö hörnstenen är någon skarv nu ej märkbar. På kyrkans 
S sida finnes en motsvarande sockel (ett parti strax Ö om vapenhuset är dock bort
brutet). Dess V hörn vid c och det nedersta stycket (ca 295) av hörnkedjan synas inifrån 
den i vapenhuset inbyggda redskapsboden. Sannolikt finnes dess Ö hörnsten vid d å 
planen fig. 446 (motsvarande den Ö hörnstenen på N sidan, men svårare att iakttaga). 
Ö härom fortsätter emellertid sockeln, varvid är att märka, att sockelstenarna närmast 
Ö om hörnstenen äro raka, men längre österut svängda, alltså delar av en absidsockel 
(fig. 452). Då marken sluttar åt detta håll har man underbyggt sockelstenarna med ohug
gen gråsten. Denna )>hylla)> börjar ett par m Ö om hörnstenen. AbsidSockelstenarna nå 
i det närmaste fram till den nuv. kyrkans SÖ hörn (fig. 450). 

A v det ovan anförda kan slutas, att den ursprungliga kyrkan haft smalare kor med 
absid. Det är nämligen alldeles tydligt, att S-murens sockel ö om d ligger i sekundärt 
läge. På 1700-talet omtalas under golvet inne i kyrkans Ö del, på N sidan, en grundmur, 
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Fig. 446. Plan och längdsnitt mot N, 1 : 300. Uppm. 1919, ändrad 1957. 
S ingångens V smyg är troligen påmurad i samband med valvslagningen. 
Grundriss und Längsschnitt nach N. Plan and longitudinal section to N. 

som hindrade att mer än en grav kunde anläggas där.1 Säkerligen var denna mur en del 

1 Se två av kh DmssEL till DoMKAP. insända attester, dat. 13/ 9 och 14/ 9 1708. Enligt den första hade 
fru ANNA CATHARINA WÄRNSCHÖLD på Sundsta (f. 1665, t 1717 el. 1718, g. m. ryttmästaren CL. J. 
TAUBE) betingat sig gravställe »in under sin Salig her faders [krigsrådet Johan Wärnschöld, s. 552, 
not 1] bänkerum uthi Choret i Huusby kyrka>>. Av den andra attesten framgår att kamrerskan änkefru 
CATHARINA BAReKENBOHM i Sätuna, som också åstundade gravplats i koret, låtit taga upp grav där, 
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5KAQNING B- B 

SKAQNING c- G 

Fig. 447. Tvärsnitt mot Ö och V, l : 300. Uppm. 1919, ändrad 1957. 
Querschnitt gegen O und \V. Cross-seetian towards E and W. 
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Ö GAVEL

RÖSTET 

FÖNSTER 

av grundvalen till det ursprungliga absidkoret. Detta måste ha rivits ned ända till grun
den innan det. nuv. koret började uppföras, eftersom sockelstenarna kunnat flyttas dit. 

V om vapenhuset sticka kraftiga grundstenar fram vid e på planen fig. 444. De mar
kera enligt i byggnadskontraktet (s. 521, not 4) angivna mått SV hörnet på det torn, 
som revs 1728 (s. 521 ). A v planen framgår, att den utbyggnad åt V, som detta år utfördes, 
delvis vilar på det gamla tornets S grund. Någon sockel finnes emellertid ej här. Mur
verket torde till stor del vara från 1728; lappning med tegel förekommer på några 
ställen och någon skillnad emot murverket V om grundstenarna vid e kan ej iakttagas. 
Men eftersom vapenhuset stöter stumt mot kyrkmuren kan det likväl anses säkert, att 
den gamla tornmuren till någon del är bevarad och att den aldrig haft sockel. 

Den nuv. kyrkobyggnaden har hörnkedjor av sandsten i såväl Ö som V. De understa 
blocken i hörnkedjorna äro av gråsten. Utan tvivel är sandstenen flyttad från den äldsta 
kyrkans hörn. Eftersom dennas V hörnkedjor ännu till någon del befinna sig in situ 
(s. 504, 505) och dessutom flera huggna sandstensblock synas i själva det nuv. V röstet 
är det sannolikt, att också det tidigare tornet haft sandsten i hörnen, som flyttats till 
V tillbygget. 

Ö röstet är förhöjt med tegel i munkförband (fig. 454, 455). Murningstekniken i 
detta tegelparti är - sedd från kyrkvinden - delvis god, säkerligen medeltida, men 
delvis, särskilt i röstets spets, är murverket förstört och fult lappat. Röstets S kant och 
S murens krön äro också lagade. Troligen ha lagningarna tillkommit dels efter en elds
våda (på 1500-talet? se s. 514), dela i samband med takreparationer i början på 1800
talet (s. 512, not 1). Om en eldsvåda vittna också flera eldsprängda stenar i röstets grå
stensdel, särskilt på N sidan ned mot valvfoten. Ä ven valvet verkar skörbränt på NÖ 
sidan. - Det ursprungliga, mindre spetsiga gråstensröstet visar på insidan spår av fin 
puts högt upp på muren. Enär tegelförhöjningen saknar sådana putsspår är det troligt, 
att den tillkommit i samband med att valven slogos in på 1400-talet. 

Fönstren äro medelstora och stickbågiga med karmar, bågar och spröjsar av trä 
och solbänkar av plåt. Sex av dem utvidgades 1845 (vis. PROT. 1852), tydligen det väst
ligaste fönstret på N sidan samt fönstren i V och S. De två andra fönstren på N sidan 
ommurades först 1888 och nedhöggos då, >>så att de sträckte sig lika långt ned som de 

som klockaren i Malsta skulle mura. Kh Drissel, som stod på fru Wärnschölds äldre och bättre rätt 
- hon hade fått sockenstämmans tillstånd att förvärva gravplats under »Crono-Säteriets bänkar som 
hon åbor» - bad klockaren mäta utrymmet under nämnda bänkar »>ch då fans intet rum mehr än till 
en graf emellan östra och wästra pehlarna i längden för grundwalen(s) skull som sträckte sig uth in i 

Kyrckan>>. Kyrkoherden föreslog då, att fru Barekenbohm skulle >>låta gräfwa i söder wijdare under 
altarepallen», vilket hon vägrade. Kronosäteriet (Sundsta) hade 1708 fyra bänkar i koret. Av en klago
skrift från fru Barekenbohm framgår, att hon erbjudits gravplats »bredewijd ostaltaret [ = kakaltaret, 
se s. 528] under bänkarna>> (eller, enligt kh Drissels förklaring, mnder de 2 främsta Qwinfolkzbenkiarna>>), 
men även här stött på hinder: »Dessutan stiger och kyrckogrunden ohngefär 2 al.: in uti kyrckan, så 
att och detta arbetet förgäfwes war ... >>. Tydligen var det grunden till det smalare korets N mur, som 
här utgjorde hindret (jfr fig. 445). 
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Fig. 448. Kyrkan frän NV. Foto G. Reimers u.ä. 
Die Kirche von NW. Church from N.W. 

öfriga>> (KR. PROT.). Även 1753 OCh 1774 tyckas fönster ha omgjorts (RÄK.). S-fönstrens 
tidigare form antydes på RHEZELIUS avritning från 1635 (fig. 444), av vilken även 
framgår, att fönstret strax Ö om vapenhuset då var mycket litet - antagligen ett ur
sprungligt romanskt fönster. Fönstret V om vapenhuset tillkom i sin ursprungliga 
form 1728 >mtom contracteb> (jfr s. 521, not 4) i samband med bygget detta år (RÄK.). 

Fönstret mitt emot på N sidan utfördes kontraktsenligt samma år. Ännu ett fönster i 
N upptogs 1736/37 (RÄK., jfr ST. PROT. 1733). När N-sidans tredje fönster upptagits 
framgår ej av bevarade handlingar, men troligen skedde det 1753, då ny predikstol 
tillkom; samma år hade nämligen kyrkan utgifter för murararbete och fönsterbågar. 
Fönstret i V gaveln, som är av samma form som de andra, men mindre, skulle enligt 
kontraktet ha varit runt. Därovanför är en stickbågig glugg - också den enligt kontraktet 
- försatt med en trälucka, vars gångjärnsbeslag äro av medeltida typ (kanske över
flyttade från någon kasserad äldre dörr). I Ö finnes nu ett litet rundfönster1 (med färgat 
glas från 1947), tillkommet 1772 i samband med att ny altartavla skulle uppsättas. 
Murmästaren Petter Fröberg från Norrtälje betalas då för ett fönsters inmurande på 

1 En uppgift hos Bo:ETHIUS s. 14, att korets Ö vägg skulle ha tre ursprungliga fönster, kopplade inom 
en båge, >>i behåll>> (1921) måste bero på förväxling med någon annan kyrka. 
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Fig. 449. NV hörnstenen i den romanska kyr
kans sandstenssockel och rester av hörnkedjan 

därovanför vid a fig. 446. Foto 1959. 
NW Eckstein im Sand N,W. corner-stone in the 
steinsockel der romani sandstone socle of the 
schen Kirche und Reste Romanesque church and 
der dartiber beginnenden remains of corner stones 
Ecklisene. Die Baunaht above. The joins between 
zwischen d er urspriing the original structure 
lichen Kirche und dem a nd the added W. part 
angertigten W Teil ist are here very obvious. 

hier sehr deutlich. 

Ö gaveln. Att ett fönster tidigare funnits här framgår av RHEZELIUS' avritning (fig. 
444). Under rundfönstret kunna ett eller möjligen två släthuggna sandstensblock ur 
det ursprungliga fönstrets omfattning iakttagas. 

INGÅNGAR Huvudingången är nu belägen i V. Den är rundbågig med rusticerad putsomfattning. 
Tillkom 1728, breddades 1931, men gavs då i övrigt samma utseende som tidigare 
(fig. 465). 1922/23 avskildes ett vindfång innanför V ingången medelst en trävägg. 

Den ursprungliga ingången, belägen i S, är ännu bevarad (fig. 453). Den är 
hög och trång - märk, att den har sin ursprungliga höjd (fig. 447) - och har en slät
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Fig. 450. Den utflyttade sockeln på kyrkans S sida. I dess 
Ö parti synas de rundade absidsockelstenarna. Foto 1959. 
Der umgelegte Sockel an der The Romanesque se c le removed 
S Seite der K irche. In der O to the S side of the church. In 
Partie sind die abgerundeten this E section, the rounded 
Sockelsteine der friiberen Ap socle stones of the apse can 
sis erl{ennbar, die hier wieder- be seen. 

venvendet wurden. 

huggen, rundbågig omfattning, säkerligen av sandsten, men nu överputsad och 1947 
försedd med karm av trä. In mot kyrkan har ingången smygar, av vilka den Ö skrånar 
starkare än den V. Den senare är förmodligen påmurad i samband med att murpelaren 
i SV hörnet uppfördes. - Dörr från 1947, ritad av Ä. Noreen. 

Yttertaken äro klädda med tjärad spån. På V taknocken en flöjel i form av en kyrk- YTTERTAK 

tupp. sakristian har pulpettak, tornet ett lågt pyramidtak, krönt av ett plåtkors på 
ett klot (ursprungligen av en flöjel med årtalet 1812, vilken nu ligger på tornvinden). 

Takstolarna över V tillbygget äro antagligen samtida med detta (1728). Över TAKsToLAR 

kyrkans mittparti äro de av samma slag som över tillbygget, men äro här nygjorda dels 
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--4

Fig. 451. Profil av ribba i korvalvet samt av den romanska sockeln. l : 10. Uppm. 1957. S. 513 resp. 504. 
Scbnitt durch die Rippe des Chorgewölbcs und Profil Profile of a rib in chancel vaulting and of romanesque 

des romanischen Socl{els. socle. 

~ ALORt SVÄNGDA ABSIOSTfNAII I SOCK{ L MOT SODE!t --1 
k--.- ----..11.-- n ---J~55 ~l-52~~51 -..l~-o~1 -J 

Fig. 452. Absidsockelstenar, sekundärt inmurade på kyrkans S sida fram mot SÖ hörnet. Ca 1 : 60. 

Uppm. 1957. S. 505. 


Sockelsteine der friiber en Apsis, an der S Seite der Scale drawing of apse socle-stones in tig. 450. 

Kirche gegen die SO Ecke zu wiederverwendet. 

1776, dels 1808 och senare, då stora takreparationer ägde rum.l De fem östligaste, 
kryssade takstolarna äro äldre. De äro delvis trasiga och ha i senare tid förstärkts. Tak
stolstassarna ligga ovanpå remstyckena, som ej äro inmurade, och utan tvivel äro även 
dessa takstolar sekundära i förhållande till byggnaden. Förmodligen ha de tillkommit 
efter en brand, varav spår synas på Ö röstet och korvalvet (se härom s. 508 och 514 
med not 2). Typen är densamma som i Häverö kyrkas takstolar (SvK, Up. II fig. 10) 
men de behöva ej därför vara medeltida. Den dåliga murningstekniken i de samtidigt 

1 1776 inköptes till •>Takstolar under Kyrkotaket» 42 st. spiror och 4 stockar och ryttaren Nångren 
frän Estuna betalades för 18 dagars arbete på nya takstolar. 1808 omtala sT. PROT., att kyrktakets 
reparation blivit för längesedan beslutad (1802), att början därmed redan var gjord och att den skulle 
fullföljas. Arbetet uppdrogs åt kyrkvaktare C. Westerberg i Frötuna (om honom se SvK., Up. II s. 
243). Denne skulle fä medtaga på Kyrkotaket på östra sidan, närmast till det, som redan är afrifwit, 
3 Takstolar och en brädlängd, med wilkor att genast taket blir riktigt iståndsatt •>. Som fem äldre 
takstolar finnas kvar längst i Ö och takresningen härifrån och västerut är likformig, så är det antagligt 
att denna tillkommit vid nämnda tillfällen. Takreparationen, som även omfattade murningsarbeten, 
avslutades först 1817 med takets tjärande. I vrs. PROT. 1820 säges taket vara nytt. Det är antagligen 
Westerberg, som på undersidan av takfotsbrädan invid S muren målat med tjära: •>1808 M-T-B>> (om 
M får betraktas som ett upp- och nedvänt W). 

http:k--.-----..11
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Fig. 453. Kyrkans S ingång. Märk sockeln t. v. om 

portalen! Foto 1958. S. 510. 


S Eingang der Kirche, !inks unten ein Stiick des 

romanischen Sockels. 

S entrance of church. Note socle l. of doorway. 

företagna lagningarna av murverket pekar snarare på 1500-talet, då kyrkornas eko
nomiska resurser i allmänhet voro svaga. 

Spår av fin vit puts högt upp på Ö gavelröstets insida tyda på att det på 1200-talet 
ombyggda koret äldst haft öppen takstol (intill dess röstet höjdes med tegel, jfr s. 508). 
Förmodligen hade också långhuset öppen takstol före valvslagningen. 

V a l v e n tillhöra ej den ursprungliga anläggningen utan äro senare inslagna. De vila VALV 

på murpelare och mellan dem slagna sköld- och gördelbågar. De tre V traveerna ha enkla 
kryssvalv med helstensribbor, korvalvet är ett stjärnvalv med profilerade ribbor (fig. 
458, 451). Sistnämnda valv påminner om valven i Skepptuna, förslagsvis daterade till 
1430-talet (LuN DBERG II s. 122), men även om korvalvet i Roslagsbro (början av 1400
talet, se SvK, Up. II s. 136) -stjärnan är dock mindre energiskt sammanhållen än i 
detta valv. De båda mellanvalven torde enligt gängse datering härröra från 1430-50

3 - 00 2114 
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VÄGGAR 


GOLV 

SAKRISTIA 

talen (BoE'rHIUS s. 38). Det är emellertid tydligt, att kor
valvet och valvet närmast V därom äro samtidigt anlagda, ty 
murpelarna mellan dem ha lika många språng mot V som 
mot Ö (se fig. 457) och de ha gemensam gördelbåge (triumfbå
gen). Man har sannoliktavsett att slå ett stjärnvalv även i lång
husets Ö trave. - Det västligaste valvet är slaget i samband 

' 
l 

l 

l 


l 	 med tillbyggnaden mot V 1728. Sköldbågarna i detta valv äro 
mycket låga och flacka, i SÖ stöder valvet mot en konsolartat

j 	 framspringande stump av den gamla V muren (fig. 460). 
Dropphål med metallrör finnas i vissa valvsvicklar i traveerna 
l, III och IV (från Ö räknat). 

10 O 1 2 3 4 5 G 1M. Kyrkan är invändigt vitputsad. Obetydliga rester av me
JmiliL±:J l l l l l deltida målning finnas (s. 526). I korets N mur är en rektangu

Fig. 454. Tvärsektion invid lär nisch (H 32, B 30, Dj 20). 
Ö kormuren visande gavel

röstets tegelförhöjning, I långhus och kor brädgolv, inlagt 1931. Även dessförinnan 
1: 300. Uppm. 1957. S. 508. hade kyrkan brädgolv, inlagt 1819.1 I vapenhuset består gol
Querschnitt durch den Chor 
nach O mit der Erhöllung des vet av breda, grova plankor (troligen det golv, som inlades 
Giebeldreiecks in Backstein. 

Cross-seetian through chancel 1819). sakristian har nytt brädgolv. 

towards E showingheightening 

of end wa ll with brickwork. Sakristia n saknar förband med koret och torde vara något 

senare uppförd än detta. Det småsteniga gråstensmaterialet 
är lagt i jämna skift. Yttermuren har varit putsad och putsen försedd med kvader
ristning, varav tydliga spår ännu kunna iakttagas på V muren närmast intill kyrkväggen 
(fig. 461). Sockel saknas. sakristian har pulpettak och murarna äro skodda med tegel 
i den sluttande överkanten. Från vinden synes, att pulpettak funnits från början - de 
översta gråstensskikten äro snett uppåtriktade - men att taket vid något tillfälle om
byggts och gjorts brantare, varvid murarna höjts i motsvarande grad med illa lagt tegel. 

Invändigt är sakristian putsad. På V muren och å S delen av Ö muren är ursprunglig 
puts med kvaderristning bevarad. Man kan gissa, att sakristians förhöjning utförts 
efter en takbrand, som även lämnat spår efter sig på korets röste och på NÖ sidan av 
korvalvet (jfr s. 508). Denna eldsvåda, som icke kan ha varit av större omfattning, måste 
emellertid ha ägt rum för mycket längesedan, ty korets takstolar, som äro äldre än tak
stolarna över kyrkan i övrigt (s. 512) visa inga brandspår. sakristians valv har ej heller 
nämnvärt skadats. 2 Valvet är ursprungligt, ett toppigt kryssvalv av stenflis, utan ribbor, 

1 I detta sammanhang beslöts (dec. 1819), att den förr brukliga julhalmen skulle avskaffas och 
kyrkan till helgen i stället sopas och granrisas. 

2 Ett odat. brev i DoMKAP. HANDL., sannolikt från 1680-talet, omtalar en eldsvåda i kyrkan, men det 
är svårt att sätta den i samband med den brand, vars spår här ovan påvisats. Reduktionskollegiet 
hade tydligen begärt, att prästerna skulle uppgiva med vad rätt de uppburo »wederlags Spanmålen.>> 
Prosten GÅsE i Husby-Lyhundra svarade, att i hans fall några dokument icke funnos, •>Uthan bewittna 
gambia män i Sochnen, dhet hufwudh kyrckian huuseby någon tijdh sedan upbrunnit, som och i san
ningh finnes, då och slijka Documenter och kyrkians handlingar i kyrkians kista förwarade till aska 
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Foto 455. Östgaveln. Foto 1959. 

O Giebel. E wall. 


byggt samtidigt med sakristians murar med ansats i hörnen nära golvet. Det är byggt 
på valvstomme med skålbräder, av vilka avtryck synas i putsen på valvets undersida. 
Valvtypen är gotländsk. Gotländsk är också den trubbvinkliga smyg, som mot sakristian 
omfattar dörröppningen (fig. 503). Den senare är rektangulär och har mot koret skrå
kantade dörrp0ster av sandsten (av måtten att döma rester av det rivna korets sockel). 
Den raka överliggaren däremot är av gråsten. Dörren är på båda sidor klädd med röd
målad järnplåt (RÄK. 1781 o. 1841) och har ett väldigt stocklås. Under sakristiedörren 
sönderbröts muren av tjuvar 1856 och lagades därefter (RÄK.). Fönstret i Ö väggen er

blifwit lagde>. Några dokument kunna knappast ha brunnit upp, om det brann i sakristians och korets 
yttertak utan att elden trängde igenom valvet ned i sakristian. Märkena efter skålbräder och kvader
ristningen i sakristian skulle näppeligen ha funnits kvar, om elden härj at därinne, och bevarade medel
tida föremål (s. 532) göra det troligt, att det ej heller brunnit nere i själva kyrkan. Valven ha här som i 
andra fall utgjort ett gott skydd. K anske ursäktade man sig för att dokumenten förkommit genom att 
hänvisa till en eldsvåda, varav minnet kan ha bevarats, ehuru man icke längre kände till dess om
fattnin g. 
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Fig. 456. Interiör mot Ö före restaureringen 1947. Öppna bänkar i 
ekfärg, inredning i övrigt i vitt och guld. Foto O. Janse 1900. 

Kircheninneres nach O vor der Interior towards E before 1947 res
Restaurierungvon 1947. Offene Bank torations. Open pews with oak 
reihen in E ichenfa rbe, die iibrige colouring, general interior decoration 

Ansstattung weiss und gold. in white and gold. 

höll sin nuv. form på 1700-talet (1773?, RÄK.). Det är lågt och brett med stickbågig 
smyg. Små glasrutor med träram och blyspröjsar; på ramen nu övermålade beslag av 
1700-talstyp. 1788 inmurades dubbla järngaller (RÄK.), men det inre gallret är nu bort
taget, endast ramen kvarsitter. En öppen spis, insatt 1825 (RÄK.), borttogs efter 1919. 
Ett börrealtare vid N väggen tillkom efter vrs. l 947. 

De gotländska drag, som sakristian visar, göra det troligt att denna tillkommit vid 
samma tid som några andra av gotländsk murningsteknik präglade sakristior i grann
socknarna, nämligen i Riala (SvK, Up. I s. 617, fig. 635), Rö (nu riven, men med in
gången bevarad, s. 314) och Lohärad (s. 585), d. v. s. i slutet av 1200-talet. 

NU RASERAT Kyrkan harhaftett nu raserat torn i V, omtalat -utom i kyrkböckerna -iHADORPHS 
VÄSTTORN >>ANNOTATJONSBOOK>> sålunda: >>Huseby kyrkia af Gråsteen medh steentorn på westra 

gafwelen». Se även RHEZELrus' ritning från 1635 (fig. 444). Rester av detta torns S 
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Fig. ·457. Interiör mot ö. Märk att murpelarna i linje med predikstolen äro anlagda för ett stjärnvalv! 
Foto 1959. 

Kircheninneres nach O. Die ungenutzten Dienst e an Interior to E. Note tha t the wall pillars in Iine with 
den Vorlagen in der Höhe der Kanzel waren flir ein the pulpit are arra nged for star-vaulting. 

Sterngewölbe vorgcsehen. 

mur ingå i nuv. kyrkmuren V om vapenhuset (jfr s. 508). De utskjutande stenarna under 
fönstret utvisa dess SV hörn (vid e på planen fig. 446). I V och N är muren sedan 1728 
utflyttad (sT. PROT. o. KONTRAKT 1728, jfr s. 521). Tornets plan är rekonstruerad å 
fig. 507 A. Dess höjd kan ej avgöras, enär proportionerna på RHEZELrus' avritning liksom 
på hans bilder i allmänhet äro rätt godtyckliga. A v denna bild att döma hade det sadel
tak1 och spånklädda rösten i ö och V, 2 samt åtminstone i S dubbla ljudgluggar. Det 
ser ut som om långhustaket efter ö röstets förhöjning under medeltiden (s. 508) skulle 
ha överskurit ljudgluggarna. Så såg alltså tornet ut 1635. Möjligen innehöll det ett 

1 Jfr även kartbilden fig. 442, låt v ara att dylika bilder i regel äro otillförlitliga. 
2 Häri kan man finna förklaringen till en annars svårförståelig uppgift i ST.PROT. 1722: »resolve

rades, at Kuren på Kyrkiotornet och gafwelen skall panelas, och at Spån betingas och kiöpes•>. 
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Fig. 458. KorvalveL Foto 1958. S. 513. 

Das Chorgewölbe. Chancel vaulting. 


emporium eller särskild läktare för kyrkans byggherre (den s. 545 omtalade >>skullan»). 
Hur uppgången dit varit anordnad kan f. n. ej sägas. Tornbågen måste på 1700-talet 
ha varit förhållandevis vid, eftersom bänkar voro placerade i tornets bottenvåning 
(jfr s. 545); måhända hade den vidgats i samband med valvslagningen på 1400-talet. 

Det är givetvis nästan omöjligt att datera en försvunnen byggnad, såvida man icke 
genom grävning kan blottlägga grunden. Det förefaller dock säkert, att tornet liksom 
kyrkan i övrigt hade hörnkedjor av sandsten (s. 508). Detta talar för att det uppförts 
ungefär samtidigt med det romanska långhuset. Sockel saknades däremot. Långhusets 
V gavel - skiljemuren mellan långhus och torn - förefaller att ha varit tunnare än 
tornets övriga murar. Om den varit genombruten av två bågöppningar, den ena över 
den andra (tornbågen och öppningen till >>skullan>>) blir detta förhållande mindre an
märkningsvärt.1 Tornet kan i så fall ha tillhört den ursprungliga anläggningen. - Ett 

1 Eller också kan högre upp en avlastningsbåge ha funnits. Jfr Sjonhem (SvK, Go. IV, fig. 321, 325). 
En annan lösning antydes i Upplands kyrkor nr CI (Husby-Sjuhundra), fig. å s. 2. Jfr Hörsne (Sv. K. 
Go. IV, fig. 29). 
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Fig. 459. Interiör mot V. Foto 1959. 
Kircheninneres na ch W. Interior towards W. 

litet stycke av det gamla tornets S mur ingår i vapenhusets N mur, men genom att ett 
nytt torn byggts ovanpå vapenhuset är det nu omöjligt att se på vad sätt det gamla 
V-tornet varit förbundet med långhuset. Därtill kommer, att vid ombyggnaden 1728 
(då långhusets V gavel revs, s. 521) en ny kraftig tegelbåge på detta ställe slogs mellan 
S och N långhusmurarna. 

Den ursprungliga kyrkan sådan den på grund av ovan anförda iakttagelser kan tänkas DATERING AV 
KYRKANSha sett ut är närmast att jämföra med kyrkan i Hilleshög, även om flera olikheter kunna ÄLDSTA 

noteras (bl. a. är tornet i Hilleshög slankare och koret där kortare). Denna dateras till DELAR 

tidigast 1100-talets tredje fjärdedel (SvK, Up. VI s. 230). Husbykyrkan är med stor 
sannolikhet anlagd av konungen (Knut Eriksson, ca 1167 - 96) på den intilliggande kungs
gårdens mark. Att huggen sandsten i så stor utsträckning använts tyder på att denne 
anlitat utbildade stenhuggare, möjligen cisterciensiska lekbröder från Viby-Julita. 
Om cisterciensiskt inflytande vid kyrkans planläggning tyckas också dess mått bära 
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Fig. 460. Murklack ( = framspringande rest av den romanska kyrkans 

V mur), nu utgörande stöd för en valvribba i det på 1700-talct nyslagna 


västligaste valvet. Jfr fig. 483. Foto 1959. S. 514. 
Mauernase- vorspringender Rest der Remains of W wall of the Romanes
entfernten W Maner der romanischen que church, now serving as support 
Kirche- die als Stiitze einer Rippe des for a vaulting rib in the western
im 18. Jh. neu eingezogenen west most seetian of vaulting, built in 
lichsten Gewölbes genutzt wurdc the 18th century. Comp. fig. 483. 

(vgl. Abb. 483). 

vittne.1 Knut Erikssons förbindelser med cistercienserna äro ju kända. 2 -Eftersom 
1 Den enda del av den ursprungliga kyrkan, vars mått äro kända, är dess långhus. Detta är i N 9,9 

m, i S 10,1 m långt. På grund av att den S muren österut viker av något mot N, är det gamla långhusets 
bredd längst i V 8,9.5 m, men i Ö endast 8, 7 m. En grekisk fot (Gr. f.), det mått som cistercienserna van

ligen använde, är 0,33 m. Långhusets längd på N sidan (incl. sockeln) går jämnt att dela med detta tal, 
bredden mindre exakt. Långhusets avsedda mått - som alltså icke överallt noggranat iakttagits 

skulle således vara: L 30 gr. f. B omkr. 27 gr. f. Jfr J. RoosvAL, Kronologi och metrologi på Guldrupe 
kyrka, FoRNV. 1938, s. 273, och DENs., Hörsne kärnkyrka, ett mönsterexempel på gotländska propor

tioneringsregler under cisterciensisk tid, FoRNV. 1947, s. 358. Det är att märka, att såväl Guldrupe 
som Hörsne hade torn och absidkor (i varje fall Hörsne hade med säkerhet absidkor) trots att cister

cienserna i regel avböjde sådana (SvK Go, IV, s. 348 resp. s. 21). 
2 De bestyrkas av flera handlingar i SD, i detta sammanhang särskilt av SD nr 63 (Knut Erikssons 
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Fig. 461. Yttersidan av sakristians mot kyrkan stötande V mur mecl 
rester av medeltida kvaderristning. Foto P. O. Westlund 1944. S. 514. 
Aussenseite der an die Kirche stossen- Externa! side of W. wall of vestry 
den W Mauer der Sakristei mit Resten joining structurc, with rcmains of 
von Quaderritzungen im mittelalter- mediaeval plaster-work and tooling. 

lichen Putz. 

den invid koret tillbyggda sakristian daterats till 1200-talets slut (s. 516) måste absid
koret ha rivits och utbyggnaden mot Ö ha skett dessförinnan, sannolikt vid 1200-talets 
mitt. Märk, att ej tegel, men sandsten använts till omfattningar i tillbyggnaden. UTVIDGNING 

1720 säges kyrkan vara >>mycket trång och smal», så att det var svårt att få bänkrum ÅTV1728 

till alla (sT. PROT.). 1724 beslöts att >medtaga tornet och utwidga kyrkian, at hon blef 
lika bred, då skulle bättre rum blifwa och beqwämligare at giöra lectaren större, en ny 
kyrkiodörr och fönster deröfwer, at det blefwe liusare>> (sT. PROT.). 1728 besökte mur
mästaren Conrad Malm1 från Stockholm kyrkan och gjorde upp förslag till ombyggnad, 
som bl. a. innebar att >>Westergafwelen och Norrsidan med gamla tornet, så långt som 
det recker, nedtages och en god famn tillökes>> (sT. PROT.), varefter kontrakt uppgjordes.2 

skyddsbrev för munkarna i Viby, Up) och 64 (ang. Vibyklostrets förflyttning till Julita, Sö, med ytter
ligare försäkringar om konungens beskydd). Jfr. I. WrLCKE-LINDQVIST i Fornv. 1961. 

1 CONRAD ERIK MALM, mästare 1726, t 1729 (H. ALM, Murmästare-Ämbetet i Stockholm, Sthlm 
1935, s. 99) . 

2 Originalkontraktet finnes i kyrkans arkiv i prästgården, avskrifter i A T A och hos IHRFORS. 
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Man började arbetet redan före vårbruket samma år, >>ty alla tider hafwa Sochne
Männerne för sig arbete>> (de skulle givetvis som vanligt bidraga med gångled), så att 
uppskov icke lönade sig. Bygget tycks ha blivit i huvudsak färdigt under 1728, men 
avslutande arbeten ägde rum ännu 1731. Kollekt hade beviljats 1725 (kgl brev 15/ 1 

1725). - 1814 beslöts, att V röstet i samband med då pågående takreparation skulle 
riktas och uppmuras med biträde av skattebonden gamle Hans Jansson i Sättuna (sT. 
PROT.), men det är osäkert om detta kom till utförande. 

Kyrkans forna vapenhus, ovanpå vilket det nuv. tornet senare byggts, är uppfört 
intill kyrkan utan förband (på ett ställe har man dock åstadkommit ett slags förband 
genom att riva bort övre delen av det gamla långhusets SV hörn, se nedan). Det är byggt 
av stora gråstensblock och vitrappat. Invändigt finnes i Ö muren en stickbågig al tar
nisch (H 101, B 97, Dj 30) och därbredvid en liten rektangulär nisch (H 25, B 22, Dj 
29). På V sidan är ett utrymme avbalkat med brädvägg, vilket användes till redskapsbod. 
En trätrappa leder upp i tornet. Ingången är orent rundbågig med två språng, teglet i 
omfattningen överputsat. På insidan omfattas den av en stickbågig nisch med en tegel
klack i hjässan, avsedd att hindra dörrens avlyftande. Över ingången en liten rektan
gulär ljusöppning, tydligen senare uppbruten. Port av mycket breda (upp till 55 cm) 
furuplankor, på framsidan klädd med profilerade, snibbställda bräder; stocklås. Vapen
husrummet har numera trebrutet brädtak, omedelbart därovanför ett plant tak, inlagt 
i samband med tornets uppförande. Ursprungligen har ett tegelvalv funnits, såsom 
framgår av spår på muren, synligt inne i avbalkningen. Då valvet bröts ned, vilket 
antagligen skedde vid tornbygget 1812, utfylldes det parti av V vapenhusväggen, där 
NV valvsvickeln haft stöd, med murverk, till stor del i tegel, som stöter stumt mot N 
väggen ett litet stycke V om den s. 505 omtalade hörnkedjan. Denna hörnkedja - i 
gamla långhusets SV hörn - måste ha stympats redan när vapenhuset tillbyggdes 
(för att åstadkomma förband). Ovanför den punkt, där hörnkedjan nu slutar, är muren 
homogen och mycket rå. Såsom framgår av fig. 464, om man jämför planen med fasaden, 
doldes gamla långhusets SV hörn ända upp till takkanten av vapenhusets branta tak. 
Vapenhuset måste vara uppfört före medeltidens slut, eftersom där finnes en altarnisch. 

Även framför V ingången har ett vapenhus funnits, förmodligen av trä såsom i 
Skederid (s. 459). 1833 beslöts, att >>gamla Wapenhuset på västra gafveln af Kyrkan 
skall borttagas och försälj as>>. 

Det torn, som nu reser sig på vapenhusets murar, består till sin nedre del av gråsten; 
därovanför tegelmur. Översta delen är en träkonstruktion, klädd med gråmålad plank; 
på varje sida två ljudluckor med svarttjärade portar. Gråstens- och tegelpartierna äro 
vitrappade. I S ett rundfönster. Klockorna hänga i översta våningen. - Att klock
stapeln blåste omkull 1806 (s. 503) gjorde frågan om klockornas placering aktuell. 
Antagligen har ett förslag att hänga upp dem i ett torn ovanpå vapenhuset redan nu 
framförts under hand, ty samma år inlämnades två memorial till sockenstämman av 
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Fig. 462. Sakristia med gotländskt kryssvalv, vars diagonaler markeras genom en grat. Märk 
spären efter skålbräderna i valvet! Foto 1958. S. 514. 

Sakristei mit gotländischem Kreuzgewölbe. Spu- Vestry with Gotland cross-vaulting. Note traces 
ren der SchalenbreUer haben sich im Gewölbe of structural timbers in vaulting. 

abgezeichnet. 

kyrkoherden i Frötuna Christoffer Humble,1 resp. av kommissionslantmätaren Eric 
Petter Årre, vari de avsäga sig allt ansvar och allt deltagande i bygget, såvida ej under
sökning av vapenhusets bärkraft dessförinnan gjordes av en kunnig byggmästare. Årre 
påpekade även, att ÖlÄ måste underrättas, giva bifall och ritning. Så skedde även. I 
dec. 1810 besiktigade murrnästaråldermannen i Stockholm L. Kolmodin2 vapenhuset 
och lämnade en attest, varav framgår, att grunden var för svag för att den av ÖIÄ 

1 CHRisTOFFER HuMBLE, f. 1753, kh i Frötuna 1796, kontraktsprost 1810, t 1833; ägare till Sundsta 

säteri och flera hemman i Husby församling. 
2 LORENTZ KoLMODIN, f. 1743, mästare 1772, ålderman 1794- 1810, t 1826. K. var även stadsmur

mästare och kapten vid Borgerskapets inf.-kär. (H. ALM, Murmästare-Ämbetet i Stockholm, Sthlm 
1935, särskilt s. 42 o. 102.) 
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Fig. 463. Altarnisch och nisch för altarkärl i vapenhusets 
Ö vägg. Foto 1958. 

Alta rnische und Nische fiir Altar niche and a niche for 
Messgeräte in der O Wand altar v essels in E wall of 

des Waffenhauses. porch. 

upprättade och av K. Maj:t gillade ritningen till torn1 skulle kunna följas. Han föreslog, 
att en fjärdedel kunde uppföras av sten och resten av trä. Kolmodin ville emellertid ej 
åtaga sig tornbygget, utan detta utfördes i stället av murmästaren i Norrtälje Jonas 
Åhlström (SvK, Up. II s. 320) och var färdigt 1812. Tornet gjordes 4 alnar lägre än vad 
ritningen utvisade. 

Senaste restaurering ägde rum 1947 efter ett· av ark. Ärland Noreen 1937 utarbetatRESTAURE

RI N G 1947 förslag. Putsen å väggar och valv rengjordes och lagades. Under detta arbete framkomma 
obetydliga rester av medeltida målning (s. 526). Färgat glas insattes i fönstret över 
altaret. Sluten bänkinredning infördes. På altaruppsats, predikstol, läktarbarriär och 
bänkar i koret framtogs den ursprungliga färgen, medan orgelfasaden nymålades i 
anslutning härtill. 

UPPVÄRM 1939 erhöll kyrkan varmvattenvärmeledning med pannrum förlagt utanför kyrko
NING gårdsmuren; 1946 el. belysning. 

1 Denna ritning har nu ej kunnat anträffas. 



525 HUSBY-SJUH UNDRA KYRKA 

Fig. 464. Schematisk uppmätningsritning av kyrkan och vapenhuset (plan och sydfasad) 
av murarmästare Fröberg 1810 (RA). 

Schematische Aufmessung der Kirche und des Schematic measured drawing of church and 
Waffenhauses von 1810. porch, 1810. 
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Fig. 465. Nuv. huvudingång i V, ·1728, före dess breddning 1931. 

Foto BSi. S. 510. 


Der jetzige Haupteingang im W von Present main entrance to W, 1728, 

1728 vor seiner Verbreiterung 1931. prior to widening 1931. 

KALKMÅLNINGAR 

KALKMÅL Ytterst obetydliga rester av medeltida kalkmålningar finnas. De framtogas och 
NINGAR konserverades 1947 av Alfred Nilson. När målningarna först överkalkades är icke känt, 

men det måste ha skett redan på 1600-talet. >>Dher finns inga ... målningar>>, berättas 
i HADORPHS »ANNOTATIONSBOOK>>. 1845 blev kyrkan >>invändigt å nyo limmad>> (vis. 
PROT. 1852). Å korets N vägg intill Ö hörnpelaren skymtar en figur med krona, hållande 
ett språkband (fig. 466). Av språkbandets inskrift, som är utförd med majuskler kunna 
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Fig. 466. Kalkmålning från 1300-talet i koret. 
Foto. 1958. 

Wandmalerei aus dem 14. Jh. Mural paintings, 14th 
im Chor. century, in chancel. 

endast några bokstäver läsas: ... DEl: (G? ...). Eftersom hörnpelaren är byggd framför 
målningen måste denna vara äldre än valven, med all säkerhet från 1300-talet. - Å N 
långhusväggen över östligaste fönstret finnas färgfläckar, som icke kunnat tydas. 
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ALTAR

ANORDNING 


ÄLDRE 

ALTAR

PRYDNAD 

RAKALTARE 

INREDNING OCH LÖSA INVENTARIER 
Altare från 1754 av putsat och målat tegel, i senare tid försett med träskiva. Altar

ring från samma år indelad i fält med genombrutet rutverk; detta är målat i rödbrunt, 
ramverket i gråblått med förgyllning. - 1754 betalades mäster Nils Persson Bohm 
(s. 476) och kyrkvaktaren Jonas Olofsson, som murat om altaret, gjort nytt altarskrank 
samt upphöjt golvet i koret. 

På altaret står ett modärnt altarkrucifix, skänkt av pastoratets syförening 1952. 
H 82. 

Altaruppsatsens (fig. 467) centralparti utgöres av en oljemålning på duk, framstäl
lande Kristi himmelsfärd, nedtill signerad Anders Eklund1 Pinx. 1773. Ramverket kring 
tavlan är av trä, marmorerat i blått och något brunt (den ursprungliga färgen framtagen 
l 947 under vit övermålning) med skurna och förgyllda ornament. Ramens övre kant är 
en bruten fronton, bakom och över vilken en Jehovahsol, omgiven av moln och ängla
huvuden, allt i förgyllt trä, kröner altaruppsatsen. Krönprydnaden omges av förgyllda 
blomsterurnor. Nedtill avslutas ramverket av voluter, på vilka sitta änglabarn, vit 
målade med förgyllda vingar och emblem. Den högra figuren bär kors och kalk, trons 
symboler, den vänstra lyfter ett ankare, hoppets symbol. Ramverket har drag både 
av traditionell senbarock och av lantlig rokoko, men den förgyllda ramlist - profilerad 
stav, omlindad med band - som närmast omger himmelsfärdstavlan, vittnar om att 
tillverkaren icke var alldeles obekant med den gustavianska stilen. Altaruppsatsen är 
utförd 1772/73 av >>Bildthuggarne Lars Kingren 2 och Nils Hinric Forssman», 3 som för 
sitt arbete bekommo 2600 daler kmt. Kvartermästaren Caspar Stenfeldt4 i Husby by 
bidrog härvid med en testamenterad summa >>stor 1500 D.: k~ i plåtar>>. 

Före 1772 hade kyrkan antagligen en altarprydnad från 1600-talet. I en låda på 
tornvinden förvaras nämligen flera skulpturfragment av trä - molntappar. dels för
gyllda, dels målade i ljusblått- som knappast kunna vara annat än rester av en sådan 
altarprydnad. Jfr s. 464. 

Ett kakaltare (s. 258, not 2) har funnits. 1727 beslöts, att det skulle nedrivas och 

1 ANDERs EKLUND, f. omkr. 1737, t 1802, huvudsakligen porträtt- och genremålare, men har även 
utfört målningar för kyrkor. Se vidare Sv. KONSTNÄRSLEXIKON II, Malmö 1953, s. 101. 

2 LARS KINDGREN, t efter 1793. Amiralitetsbildhuggare. Se vidare SvK Sthlm III s. 245, 248, fig. 
139- 40, och SvK Up. III s. 316 not 1, där födelseåret anges till omkr. 1728. Jfr Sv. KONsTNÄRsLEXIKON 
III (Malmö 1957) s. 369, där dock födelseåret 1747 torde vara tryckfel för 1727 - kan han verkligen 
ha utfört bildhuggerierna på en orgelfasad vid 17 års ålder? 

3 Möjligen den i Sv. KONSTNÄRLSEXIKON II (Malmö 1953) s. 223 omtalade HENRIK FoRssMAN, vilken 
verkade som skulptör på 1700-talet (t före 1777), men det kan också vara den snickare FoRsMAN i 
Norrtälje, som på 1790-talet utförde arbeten för kyrkorna i Riala och Länna (SvK Up. I s. 625 och II 
s. 357). 

4 CASPAR STENFELDT, kvartermästare vid kgllivregementet till häst, f. 1697?, t 1770 (död- o. begravn. 
bok, C 2). 
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Fig. 467. Altaruppsats frän 1772 (de båda änglarna på sidorna ha i sen tid bytt plats, jfr fig. 456-457). 
Altartavla av A. Eklund, 1773. Foto 1958. 

Altaraufbau von 1772 (die beiden Engel auf den seit Altar decorations, 1772 (the positions of the two angels 
lichen Voluten sind in neuerer Zeit vertauscht worden, have in later times b een reversed, comp. fig. 456-57). 
vgl. Abb. 456-457). Altargemälde von A. Eklund 1773. Altar picture by A. Eklund 1773. 

4-002114 
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Fig. 468. Altarskåp från 1400-talets förra del: mittpartiet. Foto 1958. S. 532. 
Altarschrein aus der 1. H . des 15. Jh.: Mittelteil. Triptych, first half of 15th century: central section. 
Eiche, urspriingli 'he Passung teilweise erhalten. 

Fig. 469. Schema över altarskåpet fig . 468. 
Aufteilung des Altarschreins Scheme of triptych fig. 468. 

Abb. 468. 

1 2. 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12. 13 14 15 16 17 
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Fig. 470. Dörrar till altarskåpet fig. 468. Foto 1958. 
Pliigel zum Altarschrein Abb. 468. Wings of triptych fig. 468. 
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Fig. 471. Detalj av altarskåpet fig. 468 (Petrus? och Maria). Foto 1958. 
Einzelheit vom Altarschrein Abb. 468 Detail of triptych fig. 468 (Peter? and 

(Petrus? und Maria). Mary). 

major Trentz1 fick tillstånd att på samma plats bygga ett litet bänkrum för sin fru. 
Kakaltaret låg alltså, såsom oftast, på kvinnosidan, dvs. N sidan av kyrkan. 

ALTARsKÅP I INV. 1749 och flera senare upptages >>En gammalmodig Altare-Tafla>>, sannolikt 
identisk med det mycket skadade medeltida altarskåp, som nu står i tornkammaren. 2 

Skåpet (fig. 468-470) består av earpus och två dörrar, som nu äro lösa. Det innehåller 
en korsfästelsescen i corpus' mitt samt rader av helgonstatyetter. Materialet är ek i 
såväl skåp som bilder. De flesta bilderna äro nu lösa, två saknas. Alla de bevarade 
äro mer eller mindre skadade. Kristusgestalten (nr 5 å fig. 469) är en friskulptur, men 

l GABRIEL TRENTZ, f. 1672, t 1747, kapten vid Meijerfelts dragoner, fången 1709 vid Perevolotjna, 
hemkom ur den ryska fångenskapen 1723 och erhöll då majors karaktär. G. m. MARGARETA BRAND. 
(A. LEWENHAUPT, Karl XII:s officerare, biografiska anteckningar II, Sthlm 1921, s. 712.) 

2 Om detta altarskåp stått på högaltaret ännu 1749, skulle det i INV. sannolikt icke placerats i slutet 
av avdelningen >>Diverse>>. Det är troligt att den altarprydnad, som då fanns, stammade från 1600-talet 
(se s. 528). I början av 1800-talet stod altarskåpet i vapenhuset (RADLOFF s. 105). 
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Fig. 472. Detalj av altarskåpet fig. 468 (Johannes och Paulus). Foto 1958. 
Einzelheit vom Altarschrein Abb. 468 (Johan- Detail of triptych fig. 468 (John a nd Paul). 

n es und Paulus). 

korset bakom honom är målat på skåpets förgyllda botten i brunt med mörkare ornament. 
Kristus omgives av den sörjande Maria (4) och Johannes med bok i ena handen och den 
andra sörjande lyft mot kinden (6). T. h. om Johannes står Paulus (7) med svärdsfäste 
i handen, t. v. om Maria en apostel (3), som bär en uppslagen bok, men förlorat sitt 
karakteriserande attribut (säkerligen Petrus). De övriga bildernas placering i skåpet 
kan delvis bestämmas med hjälp av >>arbetsanteckningan>1 från skåpets tillkomsttid. 
Såväl på statyetternas baksida som på deras plats i skåpet har nämligen - till hjälp 
för den gesäll, som skulle limma fast bilderna - summariskt uppmålats med svart 
färg de emblem, som känneteckna de åsyftade helgonen, och dessa målade tecken äro i 
några fall bevarade. Även har man, där bakgrundens förgyllning finns kvar, haft hjälp 

1 Jfr SvEN DRAKENBERG, •>Arbetsanteckningar» i ett medeltida altarskåp, FoRNV. 1928 s. 372, där lik
nande »anteckningar•> i ett altarskåp i Gräsö, upptäckta vid skåpets konservering 1926, behandlas. Se 
även SvK Up. II s. 638. 
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av den kontur, som bilden efterlämnat. Bildernas placering i flyglarna har kunnat re
konstrueras sålunda (se fig. 469): Vänstra flygeln: l. Thomas med (fragmentarisk) vinkel
hake; 2. Jakob d. ä. med mussla i hatten, bok och en rest av pilgrimsstaven (en stav 
är målad på skåpets botten); 10. S. Katarina med ett sönderbrutet hjul och svärdsfäste 
(ett hjul målat på skåpets botten); 11. hel. biskop1 utan attribut (skadad målning, rest 
av en kräkla?, å skåpets botten). -Högra flygeln: 8. aposteln Bartolomeus' attribut, en 
bredbladig kniv, är målat på skåpets botten, men statyetten saknas; 9. Filippus, vars 
attribut, en korsstav, felas, men är målat såväl på bildens baksida som på skåpets 
botten; 16. diakonen S. Stefanus med stenar och palmblad (trasigt); 17. S. Margareta 
med en liten drake på armen (drakens bakkropp avslagen), hennes andra attribut, ett 
kors, är målat på skåpets botten. - I corpus' nedre register återfinnas de skulpturer, 
som blivit över sedan alla de, som kunde säkert placeras, intagit sina platser. Bakgrundens 
förgyllning är här så gott som fullständigt bortfallen, ej heller äro några målade tecken 
bevarade. Här ha stått fyra statyetter, av vilka en (15)2 nu saknas. De tre återstående 
äro: 12. S. Göran (se nedan); 13. apostel med bok; 14. Judas Taddeus med klubba och 
bokväska. 

Av de bilder, som nu stå i skåpet, ha tre (Maria, S. Göran och en apostel, nr 13) genom 
förmedling av godsägare Erik Sundgren 1956 återställts till kyrkan från Sundsta gård, 
dit de troligen förts på 1700-talet och där de varit uppställda i trädgården. För detta 
ändamål ha bilderna vitmålats, sedan deras urhålkade baksida överspikats med en furu
bräda. Åven dessa bilder äro stympade, S. Göran svårast - hans armar och fötter äro 
avslagna och draken saknas. 

Bilderna i altarskåpet stå under rundbågiga baldakiner( delvis i behåll), som krönts 
av korsblommor, vilka ha suttit på en yttre list, som nästan överallt bortfallit. Över 
bågarna fönstermasverk, under dem obetydliga rester av (fiskblåsartat?) masverk. Såväl 
skåp som bilder bevara rester av kredering och färg: guld, rött, blått, vitt. Förgyll
ningen har övervägt. Skåpets botten är gyllene med inprässade glorior bakom bildernas 
huvuden. Halvfialerna, som skilja helgonen från varandra, äro likaledes förgyllda på 
framsidan; deras insidor äro rödbruna. Masverket har varit förgyllt, bågarnas hålkälar 
röda och blå, Enligt SNABBINv. l 917 skall på dörrarnas utsidor finnas nästan fullständigt 
utplånade figurmålningar. Svenskt eller nordtyskt arbete från 1400-talets förra del eller 
mitt. Skåpets H 160, corpus B 174; bildernas H ca 52-54. Flera lösa delar av masverk 
och halvfialer finnas i behåll. 

TRIUMF Triumfkrucifix (fig. 476). Figur och titulusband av ek, kors av furu. Kristus är 
KRUCIFIX ytterst realistiskt framställd med förvridna anletsdrag, hopsjunken kropp, stort sidosår 

1 Biskopen är möjligen S. NICOLAus, som brukar förekomma tillsammans med S. Katarina. 
2 Möjligen S. MIKAEL. Då lHRFORS (II:2 s. 1732) i slutet av 1800-talet såg skåpet funnos där (•>restant 

tamen adhuc in ea•>), säger han, den Korsfrste, apostlarna, S. Stefanus, S. Katarina och ärkeängeln S. 
Mikael. Det ligger dock nära till hands, att ett minnesfel kan ha givit anledning till förväxling med den 
stora S. Mikaelsbilden (s. 539), som lHRFORS ej omtalar. 
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Fig. 4 73. Altarskåpets högra flygel, nedre delen (Stefanus och Margareta). 
Foto 1958. 

Rechter Pliigel des Altarschreins, untere Right wing of triptych, lower section 
Hälfte (Stephanus und Margaretha). (Stephen and Margaret). 

och spända senor på armarna. Törnekronan, hopvriden av vide(?) och med spår av grön 
färg, hålles fast av i huvudet inslagna spikar. Ursprungliga, grova spikar genom händer 
och fötter. Under högra handleden en trätapp, under den vänstra hål för en sådan. Tap
parna ha hållit skulpterade blodlevrar; handen är målad blodröd. På överkroppen finnas 
flera små hål, omgivna av en vulst, som markerar svullnad; under dem äro stiliserade 
bloddroppar målade. Korsets övre arm var före konserveringen avsågad och förvarades 
lös, liksom tvärarmarnas ändplattor. Korsstammen kantas av bladstav, ändplattorna 
äro runda med hörnblad i form av enkla kvadrater. På ändplattorna ha evangelist
symbolerna varit målade, men endast Mattheus' symbol, ängeln, å nedersta ändplattan 
är fortfarande väl bevarad - en vacker målning i tidig 1400-talsstil med inskr. med 
minuskler >>Ss Mathe(us)>> (fig. 476a). Färgen å krucifixet i övrigt är delvis bevarad. Rätt 
stora färgflak av karnation finnas med blod i pannan och stiliserade bloddroppar på 
bålen (se ovan!) och benen. Höftklädet tycks ha varit vitt med mönster i rött och blått 
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Fig. 474. Altarskåpets högra flygel, övre delen, utan statyetter. Å skåpets botten 
äro målade t. v. Bartolomeus' kniv, t. h. Filippus' korsstav. Foto 1958. S. 533, 534. 
Rechter Flilgel des Altarschreins, obere Right wing of triptych, upper section, 
Hälfte ohne die Plastik. Auf der Schrein without figures. The bottom of the triptych: 
h interwand sind !inks das Messer des St. Bartholomew's knife and St. Phi!ip's 
Bartholomäus und rechts der Kreuzstab staff are roughly painted. 

des Philippus mark i ert. 

och förgylld bård; dess foder blått. Glorian är målad med ett förgyllt kors mot gul
mönstrad röd botten. Korsstammen har haft svart schablonmönster på grön botten; 
kantlisterna dels röda, dels förgyllda. Som typ hör krucifixet snarast till 1300-talet, 
men målningen (Mattheussymbolen på ändplattan) gör det i varje fall antagligt, att 
det tillkommit först ett stycke in på 1400-talet, då korvalvet slogs. Sannolikt svenskt 
arbete. Konserverat 1959 av konservator G. Lindström, Stockholm. Korsets H 300, 
bildens H ca 145. Beskrivningen är i huvudsak utförd före konserveringen. - Kroken, 
som burit triumfkrucifixet, sitter kvar på Ö sidan över triumfbågens hjässa. 

övRIGA Madonnabild av ek (fig. 477; UPPS. UTST. KAT. nr 132), till typen något påminnande 
::~~:;~~~R 	om en äldre madonnaskulptur från Rimbo (s. 263, fig. 242). Maria och Kristusbarnet 

ha haft lösa kronor, nu förkomna, för vilka läge runt huvudet är markerat. Barnet bär 
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Fig. 475. Ryggsiclan av Filippus' bild, å vilken h ans attribut, 
korsstaven, är målat. Samma attribu t är må lat på h ans plats i 

altarskåpet. Foto 1959. S. 533, 534. 
Die nusgehölte Hlicl<sei te des Back part of the figure of Philip, 
P hilippus, auf d ie cbcnfa lls sein on which his attributc, a starr, 
Attribut, d er Kreuzstab, gemalt is pa inte<l. T he same attribute 

ist (vgl. Abb. 474). is painted on his p lace in the 
triptych (see fig . 474). 

en fotsid dräkt, som smiter åt i midjan, men icke har skärp. Bänken har profilerade 
sidostycken av lind eller björk, som limmats och med grova järnspikar fästats vid sätet 
- troligen en medeltida lagning; färgen täcker skarvarna. Kredering och färg finnes 
delvis kvar, i större flak dock endast på de nedre sidapartierna av Marias dräkt och på 
bänken. Hennes mantel har varit förgylld med blått foder; håret har även varit förgyllt. 
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Fig. 476. Triumfkrucifix, början av 1400-talet. Efter konservering. Foto Marianne 
Bratt 1961. S. 534. 

Triumfl<ruzifix vom Anfang des 15. Jh. Rood, beginning of 15th cent. 
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Bänken rödviolett med svart schablon
mönster. Bilden, som är väl skuren 
med mjuk veckföring, är ett svenskt 
arbete från 1200-talcts senare del. Kon
serverad 1947 av Alfred Nilson. H 102. 

Krucifixet och Mariabilden stodo 
1749 vid kyrkans N vägg (rNv.), men 
flyttades senare upp i tornrummet. 
Nu placerade nere i kyrkan. 

S. Mikael stående på en drake 
(fig. 478; UPPS. UTST. KAT. nr 157), 
skulptur av ek med dorsal av furu. 
Dorsalen har i övre kanten fyra spik
hål, som visa, att något slags baldakin 
funnits över bilden, likaså kan man 
av tapprester se, att en sockel fun
nits under fotplattan. Däremot finnas 
inga märken efter sidaväggar eller 
dörrar. I den nu felande högra handen 
har ärkeängeln hållit ett spjut. Ett Fig. 476a. Evangelisten Mattens' symbol, målning på 

hål i fotplattan visar, var spjutet en av ändplattorna till korset fig. 476. Foto Marianne 
Bratt 1961. S. 535. 

stött mot marken. Skölden, som är 
skulpterad i ett med vänstra armen, 
har ursprungligen haft 1300-talsform, 

Das Symbol des Evangelisten
Mattheus aufeiner der Kreuz
scheiben (Abb. 476) gemalt. 

Painted symbol of Matthew
the Evangelist on one of the
end plaques of the cross in

Fig. 476. 

men under senmedeltiden moderni
serats genom att dess ena sida givits en svagt inbuktad kontur. Märk, att samma färgskikt 
täcker denna sida och sköldens underlag. Sköldens spets är avslagen. Rätt stora färgspår på 
kredering visa, att manteln varit gyllene med blått foder och likaså underdräkten gyllene. 
Karnationen i ansiktet är väl bibehållen, liksom de blå ögonen och de smala röda läp
parna. Fötterna äro bara. Spår av grön färg på draken, röd på fotplattan. Dorsalen har 
rätt stora flak av mörkgrön färg och längs kanten rester av en röd bård med svart 
schablonmönster. Den väl skurna bilden torde härröra från 1300-talets senare del och 
är troligen utförd i Sverige. Konserverad 1959 av konservator G. Lindström, Stockholm. 
Dorsalens H 122, bildens (med drake och fotplatta) 90. Beskrivningen är utförd före 
konserveringen. 

Säkerligen ha fler helgonbilder funnits. Vid PROSTvrs. 1776 föreskrevs, att »De gamla 
bilder, som ligga i kyrkan och wapenhuseb> skulle säljas på auktion. Ännu i slutet av 
1800-talet såg lHRFORS (II:2 s. 1732) utom de flesta av de ovan uppräknade bilderna 
även en bild av S. Olof (såvida han icke, liksom KLINGSPOR, felaktigt tydde Mikaels
bilden som en S. Olof). 
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Fig. 477. Madonnabild, 1200-talets senare del. Foto 1958. S. 536. 
Madonna, Holzplastik a us der 2. H. Figure of the Virg in, wood carv ing, 
d es 13. J h . Eiche, m i t unbedeutendem latter part of 13th century . 

Farbrest en. 
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Fig. 478. Ärkeängeln Mikael, skulptur från 1300-ta
lets senare del. Foto Marianne Bratt 1961. S. 539. 
Der Erzengel Michael. The Arehangel Michael, 
Holzplastik aus der 2. H. wood carving, latter part 

des 14. Jh. of 14th cent. 
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PREDIKSTOL 

BÄNK

INREDNING 


M. M. 

Predikstol (fig. 479) av relativt enkel form, men prydd med rika rokokoornament, 
skurna för sig och fastlimmade. Marmorerad i omväxlande blått och rött med ornament 
och övriga prydnader förgyllda. Färgen är den ursprungliga, framtagen 1947. Även 
1852 var predikstolen blåmarmorerad med förgyllningar (vrs. PROT.), men vitmålades 
senare. Taket krönes av voluter, som uppbära ett klot; i takets hörn rökfat, i takkanten 
och under bokbrädet kerubhuvuden. På murpelaren bakom predikstolen en liten Je
hovahsol. Dörren till trappan har rökfat och kerubhuvuden på överstycket. På insidan 
av dörren står målat >>A?. 1755>>. - Predikstolens stomme utfördes 1752-54 av en 
hantverkare i orten, >>mestr Möller i Symblom>> (RÄK.). Ornamenten äro däremot utförda 
av en bildhuggare, som enligt beslut 1754 skulle efterskrivas från Stockholm. >>Bildt
huggaren J onas Holmim1 betalas 1755 med 165 daler och respengar för arbetet på 
predikstolen. Denna målades sedan av mäster Torbern Hallongren (s. 464). 

Timglas sta t i v av järn (fig. 480), vackert smide, med timglasets vridskiva fastsittande 
vid stativet. H 80. Lösa delar av tillhörande timglasställning av snidat och förgyllt trä. 
På tornvinden, där även glasen förvaras i en låda. Detta timglas anskaffades 1745 (RÄK.). 

Nuv. slutna bänkinredning tillkom 1947. Därvid användes den förutvarande öppna 
bänkinredningens sitsar och bokstöd. Bänkfasaderna, ritade av ark. Å. Noreen med 
ledning av en bevarad äldre bänkdörr, äro brunlaserade med dörrarnas speglar marmo
rerade i gult och gavlarnas i rödbrunt; listverket är hållet i en dämpad blågrå färg. 
Öppna bänkar hade anskaffats 1888. De avskärmades från koret av en låg, lövsågad 
barriär, som å vardera sidan av gången slöts med en plint eller hörnstolpe, uppbärande 
en profilerad knopp el. urna (fig. 482, 483), en ersättning för de >>pyramiden, som tidigare 
funnits (se nedan) och stått på samma plintar. En av dessa plintar uppbär nu num
mertavlan (s. 544). - Om den bänkinredning, som fanns före 1888 och av vilken åt
minstone en bänkdörr kvarligger på tornvinden, vet man i övrigt blott, att spik och såg
bräder till bänkarnas >>förbättring>> inköptes 1740. Åtminstone delvis torde de ha ny
anskaffats i samband med kyrkans utvidgning 1728 (bänkdelning skedde 1731), men 
kostnaden för bänkarna har ej influtit i kyrkans RÄK. , varför man kan antaga, att varje 
hemman bekostade sin bänk. Den bevarade bänkdörren är 89 hög och har under vit 
övermålning spår av blå färg på ramen och röd på spegeln. 

På tornvinden ligga sex skrankdela r: ett par trägaller, 205 x 76, med ena långsidan 
profilerad och den andra släthyvlad, försedd med tapphål, ytterligare ett par liknande, 
84 x 76 (grindar?), samt ett par med enkelt rutverk, 215 x 37. Där ligga även två 
pyramider med genombrutna sidor i lövsågeri (se fig. 482, 483), ovanligt höga (240).Allt 
blåmålat. Med dessa rester kan sammanställas en uppgift i sT. PROT. 1819; sockenmännen 
beslöto då enhälligt, >>att pelarena [dvs pyramiderna] och gallren mellan Choret och 
Kyrkan skulle borttagas och Siffertanan flyttas fram på muren å Chorgaflem. Nämnda 

1 J ONAs HoLMIN, f. 1729, t 1815. Bildhuggare och spegelfabrikör. Fick sin utbildning i Stockholm, 
men överflyttade 1755 till Västerås. Se vidare Sv. KONsTNÄRsLEXIKON III, Malmö 1957, s. 179. 
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Fig. 479. Predikstol, 1752-55. Foto 1958. 

Kanzel, 1752- 55. Pulpit, 1752-55. 


anordning torde ha tillkommit 1754, då snickaren Nils Bohm betalas för åtskilligt arbete 
i koret (jfr s. 528), bl. a. för >>rutwärckeb>. Han betalas då också för >>Pyramiderna>>. 
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Att döma av måtten, kan skranket (incl. dubbelgrinden och plintarna till pyramiderna) 
ha haft en sammanlagd längd av ca 630, vilket passar till kyrkans bredd. Skranket 
ett ovanligt sent exempel på korskrank (skisserat å fig. 481)- hade antagligen sin plats 
strax V om predikstolen, framför de främsta bänkarna. Pyramiderna på sina plintar 
torde på ömse sidor om gången ha flankerat grinden. Nummertavlan var antagligen fäst 
på en av pyramiderna1.- De båda enkla, lägre rutgallren synas ha haft sin plats på 
de bakre bänkarna i kyrkan (i lin j e med S ingången). 1731 betalas nämligen en snickare 
>>för galren öfwer 2ne hänekar bak uti kyrckiam. 

I koret finnas två slutna bänkar, vilkas skärmar ha enkla rektangulära fyllningar, 
marmorerade i rött med ramverket i blått. Dessa bänkar äro från 1700-talet; deras 
ursprungliga färg framtogs 1947. Den N, kortare är säkert identisk med den >>Biskops
bänk fram wid Altaret som in septembr. 1749 giordes>> av snickaren Nils Bohm (RÄK.); 
anledningen till denna nyanskaffning var givetvis ärkebiskopsvisitationen i oktober sam
ma år. Den längre bänken på S sidan har förmodligen - ehuru av nästan samma ut
seende som den norra - tillkommit något tidigare, sannolikt omedelbart före bänk
delningen 1731, enligt vilken Sundsta hade en bänk i koret (tidigare hade Sundsta haft 
fyra bänkar där, se s. 506, not 1). 

En >>Bänk af trä med 1585, i vapenhuseb> torde ha funnits att döma av en anteckning 
av EMIL EcKHOFF.2 Nu förkommen. 

NUMMER Nummertavla i ram av skuret och förgyllt trä (fig. 508). Skänkt av hovförgyllaren 
TAVLA Frolander3 i Husby by; var ny 1797 (rNv.). H 86, B 49. Nu fäst på en träplint, som tidigare 

uppburit en av de båda pyramiderna (s. 542). Plinten visar under vit övermålning 
spår av samma färg som kyrkans övriga 1700-talsinredning. H 89,5. 

LÄKTARE Orgelläktaren fyller nu hela V traveen och vilar på åtta pelare. Den ombyggdes 
och utvidgades 1855. Enligt sT. PROT. 1853-55 skulle därvid fyra pelare placeras under 
densamma (som förstärkning) och trappan ditupp ändras. Trappan är sedermera 
·(l 938?) flyttad. Barriären kan vara den ursprungliga (från 1731, se nedan); den är 

· 1 •>Gallren•> borttogos sannolikt icke förrän 1888. I samband med en genomgående upprustning av 
kyrkan detta år beslöts nämligen dels att låta (om)måla •>Pelarne vid koret med dess gallerier•>, dels 
senare sammaår-att låta en snickare göra nya •>gallerier•> (dvs det s. 542 omtalade lövsågade skranket) 
bredvid pelarna (KR. PROT.). Med »pelarne•> måtte i detta sammanhang avses hörnstolparna, ty pyrami
derna, som haft sin plats ovanpå dessa, hade 1887 sedan länge stått i tornfarstun (brev d. å. från kh 
Hultgren, i ATA). Även grinden i korskranket torde- att döma av samma brev- då för längesedan 
ha varit borttagen. 

2 Anteckningen i fråga (i ATA), skriven med antikvarien E. Eckhoffs stil, har som överskrift endast 
»Husby•>, varför man kan tveka om vilken Husbykyrka, som menas. Den innehåller emellertid också 
en uppgift, att runstenar lågo som trösklar såväl i kyrkans V ingång som i vapenhusets yttre dörr. 
Så har varit fallet i Husby-Sjuhundra kyrka intill år 1888. 

3 Antagligen felskrivet för Florander. Jfr Skederids och Rimbo kyrkböcker (sT. PROT. 1806, resp. RÄK. 

1794 och 1795). 
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lik Sundstabänken i koret, som torde ha varit färdig 
detta år (s. 544), och bar enligt undersökning 1922 (BST) 
spår av samma färg som 1700-talsinredningen i övrigt. 
1947 framtogs denna ursprungliga färg (förut var barriären 
pärlfärgad med förgyllda ornament sedan 1855). - Som 
kyrkan var för trång för församlingen, beslöts 1722 att 
bygga en läktare. 1723 tillkallades >>Bygmäst~ eller 
Snickaren Anders Åman ifrån Bro Sochn och Noor her
gård, hwilken utsåg rummet i kyrkian till lectarem (sT. 
PROT). 1724 vände man sig till en annan byggmästare, 
>>som skulle tillse, huruledes en lectare kunde beqwäm
ligen giöras uti kyrkiam (sT. PROT.). Arbetet påbörjades 
också, men avbröts samma år på grund av det nu fat
tade beslutet att riva tornet och utvidga kyrkans V del. 
Sedan utvidgningen 1728 kommit till stånd, uppfördes 
1731 en liten läktare >>bak i kyrkiam, d. v. s. vid V muren 
(sT. PROT. 1730). Emellertid måste en äldre läktare ha 
funnits, ty 1727 klagade socknens ryttare över att de icke 
fingo behålla sitt bänkrum på läktaren för drängarna 
(sT. PROT.). Sannolikt avses en läktare, som tillkommit 
1634, då >>Hans mölnare>> betalades >>för KyrkeLäctem. 
Och troligen - men ej säkert - var det samma läk
tare som kallas »skullam i murmästarens ombyggnads
förslag 1728 (s. 521 ), där det heter: >>l. att der [dvs i 
det planerade tillbygget] kunna blifwa 11 benkar, in
räknade med de förrige under Skullan, som äro mycket 
korte>>. Att bänkarna här voro mycket korta tyder på, 
att de voro placerade i det smalare tornets bottenvå
ning - man måste utnyttja alla utrymmen i den trånga KUNGSLÄK

TARE I URkyrkan. Att ordet >>skulla>> och ej läktare användes kan 
sPRUNGLIGA 

möjligen betyda, att tornets övervåning hade en öppning mot kyrkan,! dvs att ett KYRKAN? 

emporium, en särskild kungsläktare här funnits, vilket ingalunda är orimligt i en 
kungsgårdskyrka. 2 Den 1634 uppförda läktaren kan ha varit utbyggd från denna 
övervåning, men kan givetvis lika gärna ha haft sin plats på annat håll i kyrkan. 

1 Jfr •>gapskulle» = den som sängläktare använda överväningen i vissa kyrkors sakristia, ofta med 
där framför utbyggd läktare (BoiiTmus s. 126). Om wrgskullan•> i Alunda kyrka se UPPLANDs KYRKOR 

III s. 170. Jfr även DAHLGREN , Glossarium s. 749 (skulle, 2). 
2 I flera fall kan man av bevarade spär sluta sig till, att kungens (el. herremannens) plats i en tidigt 

Fig. 480. Timglasstativ av smi
desjärn, 1745. F oto 1958. S. 542. 

Schmiedeeiserner stundenglas
ständer 1745. 


Wrought-iron st and for an hour 

glass, 1745. 


5-002114 
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Fig. 481. Rekonstruktionsskiss till skrank mellan kor och länghus (gallerverk, pyramider 
och plint nu förvarade lösa frän varandra, s. 542-544). 1754. 1:60. B. Händel del. 1960. 
Rekonstrul<tionsskizze der Schranke zwi Sketch for a reconstructed railing between 
schen Chor und Langhaus von 1754 (das chancel and nave (the different parts are 
Gitterwerk, die Obelisken und Plinthen wer now preserved separate from each other),
den nun getrennt voneinander aufbewahrt). 1754. 

ORGEL Orgeln byggdes 1903 av Thorsen & Eriksson i Göteborg och ombyggdes 1952 av 
ing. Bo Wedrup. Vid orgelbygget 1903 bibehölls förutom några stämmor ur den gamla 

romansk kyrka varit anordnad på en läktare längst i V i länghuset eller att för detta ändamäl ett empo
rim~ varit inrymt i tornets första ovanvåning, som då med en arkad öppnat sig ut mot kyrkorummet 
(LUNDBERG I s. 194). 
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Fig. 482-483. Interiörer mot Ö och V före restaureringen 1947. Foto BST. T. h. på fig. 483 synes den 

lövsågade barriär, som sedan 1888 skilde koret från menighetens rum (s. 542). Framför bänkarna är 

på prov uppställd en av pyramiderna från 1754. Den har ursprungligen stått på plinten t. h. och krönts 


av samma urna, som här står på denna. 

Kircheninneres nach O und \V vor der Restaurierung Interiors to E. and W. prior to restoration 1947. To 

von 1947. Rechts ist die Briistung in Laubsägearbeit r. can be seen the fretted barrier which since 1888 

erkennbar, die seit 1888 den Chor vom Langhans bad divided the chancel from the congregation. In 

trennte. Vor den Bankreihen ist zur Probe eine der front of the row of pews is one of the posts dating 

beiden Pyramiden von 1754 aufgestellt, die fri.iher from 1754 - it stood originally on the plinth to r. and 

auf der Plinthe rechts stand und von der nun darauf was surmounted by the urn which is now on the plinth. 


stellenden Urne bekrönt war. 
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Fig. 484. Dopfunten fig. 485liggande på en gårdsplan i Husby. Foto O. J anse 1900. 
Der Taufstein (Abb. 485) auf einem Font, fig. 485. In 1900 it was lying in a 
Bauernhof des Dorfes Husby liegend1910. yard in the village of Husby. 

orgeln1 (från 1855) dennas fasad. Fasaden är utförd enligt en osignerad ritning från ö IÄ, 
möjligen (omarbetad?) av Axel Nyström, som intygat likheten med originalet. Rit
ningen har dock icke exakt följts. Fasaden var ursprungligen vitmålad, men ommålades 
1947 i blå marmorering med förgyllningar. -Det orgelverk, som uppsattes 1855, var 
byggt av orgelbyggaren C. G. Cederlund i Stockholm. 

DOPREDsKAP Dopfunt av kalksten (fig. 485) i tre block: cuppa, skaft och fot (nu sammancemen
tade). Kraftigt lagad med cement och järndubbar, bl. a. är större delen av cuppans 
botten av cement. Om uttömningshål funnits kan på grund härav ej avgöras. Formen 
är den under senare delen av 1200-talet vanliga. Funten är oornerad. H 85, cuppans 
yttre D 76. - Denna funt befann sig i början av l 900-talet på gårdsplanen till en av 
gårdarna i Husby by (fig. 484). 1930 överlämnades den till kyrkan av kyrkvärden J. E. 
Eriksson. Enligt uppgift (i A TA) hade dess olika delar hittats på skilda håll av en bonde, 
som fört dem till sin gård. Alla tre delarna höra emellertid utan tvekan ihop, ty de 
passa fullständigt tillsammans. Däremot kan det vara tveksamt, om funten verkligen 
ursprungligen hört till Husby kyrka. Det vore naturligare, att den hört till Skederids 
kyrka, som är uppförd i slutet av 1200-talet (s. 456). De båda kyrkorna ligga så nära 
varandra, att ett sådant antagande i varje fall ej är orimligt. 

1 Enligt uppgift av kantor B. BERNHARDSSON. 
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Fig. 485. Dopfunt frän 1200-talet. Foto 1958. 
Taufstein aus dem 13. Jh. Stone font, 13th century. 

Dopfat av driven mässing i funten. Inskr.: DEN SOM TROR PÅ MIG SKALL HA EVIGT 

LIV. - JAG ÄR BEGYNNELSEN OCH ÄNDEN, samt ))Husby-Sjuhundra kyrka 1957>> OCh 
>>Komp. och handdriven av Bertil L. Berggren». D 64,5. 

Dopställ av trä med lock; liknar dopstället i Skederids kyrka (se fig. 397). Har varit 
målat i blå >>marmorfärg>>, synlig under senare gråvit övermålning. Anskaffat 1754, då 
mäster Bohm (s. 528) betalas för en ny döpelsefunt. Står nu i tornet. H 102. 

Kalk av förgyllt silver (fig. 486) med sexpassformad fot. Stplr under foten: IN i NATTVARDs

kartusch (=Johan Niitzel),l Stockholms stadsstämpel (S. Eriks huvud en face), G KÄRL 

(= 1695); åldermansranka. Inskr. i bottnen: A~ .1695/ W(ikt) 68 lod. Inköpt >>för kyrkio
nes medel!» 1695. H 26,5.- Paten av förgyllt silver (fig. 487) med graverat Gudslamm 
i bottnen. Stplr saknas. 1600-talet, troligen samtida med kalken, ehuru den ej är upp
tagen på guldsmedens kvitto (se not l nedan). D 16. 

Vinkannor av silver: - l. Fig. 489. Med driven godronnering och enkel punsning 
nedtill mellan bucklorna samt på locket; utan pip. Grepe och fot samt lockets mittparti 

1 Mästarstämpeln är upp- och nedvänd i förhällande till övriga stplr och tolkas därför lätt som NI 
vid flyktig granskning. Niitzels (Johann Niissell) kvitto frän är 1695 är emellertid bevarat och vitsordar 
tolkningen IN. 
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Fig. 487. Paten, 1600-talct. Foto 1958. S. 549. 
Patene, 17. Jh. Paten, 17th cenlury. 

Fig. 486. Kalk av Joh. Nutzel, 1695. Foto 

1958. s. 549. 


Kelch von J oh. iitzel1695. 

Chalice by J oh. Niitzel,16!J5. 

Fig. 488. Stplr å kannan fig. 489. Foto NordM 1959. 
Stempel au[ der Kanne Abb. 489. 

Stamps on ewer Cig.. 489 
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Fig. 489. Vinkanna av silver, skänkt mellan 1651 och 1670. Foto NordM 1959. S. 549. 
Silberne Weinl<anne, gestiftet zwischen den Jahren Wine ewer, silver, presented between 1651 and 1670. 

1651 und 1670. 

bära spår av förgyllning. Den lilla knappen i locket är en ersättning för en sådan, som 
tidigare funnits, men förlorats. INv. 1749 upptager bland kyrksilvret >>En liten kanna, 
på hwilcken en liten knapp på låcket är borta, wäger 31 [lod) >>, som måste vara denna 
(vikten uppges nu till 32 lod). Två stplr (fig. 488), varav den större utgöres av två av
tryck snett ovanpå varandra av samma stpl, innehållande TR. Stämplarna ha ej kunnat 
identifieras. Detta torde vara samma kanna som skänktes 1651 eller något senare av 
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Fig. 490. Oblatask av silver, inköpt 1717. Foto NordM 1959. 
Oblatendose aus Silber, angeschafft Wafer-box, silver, purchased 1717. 

1717. 

Fig. 491. Stplr å oblatasken fig. 490. Foto NordM 
1959. 

Stempel auf der Obla- stamps on wafer-box fig. 
t endose Abb. 490. 490. 

Johan Wärnschöld.1 Enligt en gåvaförteckning 1651 och rNv.:s förbättring 1653 gav 
Wärnschöld två silverkannor med förgyllda grepar och invändigt förgyllda, men nästa 
INV. (1670) upptager blott en silverkanna. 1653 uppgives ej vikten,utan tomrum har 
lämnats före ordet 'lod'. Det är alltså möjligt, att visserligen två kannor utlovats, men 
att i själva verket endast en kanna lämnats och överlämnadet har väl i så fall skett 

1 JoHAN ANDERSSON WÄRNSCHÖLD (före actlandet LENAEUS), f. omkr. 1610, t 1674. Lantmätare 
(1628-30), ingenjör vid svenska armen (1630), generalkvartermästare (1645), krigsråd (1666). Han är 
ett av den svenska fortifikationens stora namn under 1600-talet. Deltog i trettioåriga kriget till 1635, 
senare inspekterade han bl. a. befästningarna i Livland (1640-41). Adlad 1646. Ägde bl. a . Sundsta, 

som han erhållit genom gifte med MARIA BuRE. 
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Fig. 492. Silversked, inköpt 1732/33. Foto NordM 1959. S. 554. 

Silberner Löffel, angeschafft 1732/33. Silver spoon, purellased 1732- 33. 


F ig. 493. Stpl å skeden fig . 492. Foto NordM 1959. 

Sternpel auf d em Löffel Abb. 492. Sta rnp on spoon fig. 492. 


senare än 1653. H 17,5. - 2. Päronformad med Guds lamm på locket. Stplr: kontroll, 
Stockholms stadsstämpel, O 2 ( = 1796); mästarstämpeln är otydlig, men avser troligen 
Arvid Floberg. Inköpt 1796. H 34. 

Oblataskar av silver: - l. Oval, slät, med profilerade kanter (fig. 490). Å locket äro 
graverade givarens initialer M:O:K:. Stplr: VI och en öppen krona:, som dock icke är 
lik någon av de av UPMARK avbildade tidiga stockholmsstämplarna (UPMARK nr 25-49), 
som dessutom samtliga ligga före 1689. Stämplarna (fig. 491) ha icke kunnat identifieras. 
RÄK. 1717 omtalar: >>Uttagit af kyrkiones penningar och lagt till de af dommaren Mats 
Olofson Knoge1 [föregående år] förärte 50 D2: till en Oblate-asks kiöpande, at han någodt 
stoor blifwa skulle, 11 [daler] 16 [öre kmt]>>. L 12,8, H 3,9. - 2. Rund, med profilerat 
lock. Har varit förgylld invändigt och på locket (GÅVOFÖRTECKN. 1686-efter 1718). 
Å locket är graverat IHS och ett kors samt givarinnans namn, Anna Catharina Wern
schiöld (s. 506, not l) Anno 1718 d 1 ag. (asken skänktes vid hennes begravning i kyrkan 
8/ 1 1719, död-o. begravningsbok, C 1). Åldermansranka. Stplr: Stockholms stadsstämpel 
(S. Erik), årsbokstaven f(= 1718) och en mästarstämpel IT i kartusch (lik - men ej 

1 Hära dsdomaren MATS OLoFssoN KNOGE i Torvalla av den kända Roslagssläkten Knoge; f . omkr. 
1650, t 1719 (död- o. b egravningsbok, C 1). 
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Fig. 494. Ljusann av malm frå n 1600-talet. Foto 1958. S. 557. F ig. 495. Lj usstake nr 1 av t enn, 
Leuchtcrarm a us Erz, 17. Jh. Candie bracl<et , brass, 17th ccntury. skänkt 1651. Foto 1958. S. 557. 

Zinnlcuchtcr, ge- Candlestick, pcw
stiftct 1651. t er, presented 

1651. 

identisk med - UPMAHK nr 442), troligen avseende J akob Thede, mästare i Stocld1olm 
1707- 1750. D 13, H 7. 

Sked av silver med ås på skaft et och >>råttsvans>> på skedbladets baksida (fig. 492). 
Stämplad på skaftet MO (fig. 493). Stämpeln har icke kunnat identifieras, möjligen är 
skeden utförd av en icke skråansluten silversmed på landsbygden. >>En liten Silfrskied>> 
inköptes 1732/33, säkerligen denna, eftersom dess vikt (9,8 gr.) är praktiskt taget den
samma som 1 v. 1749 anger (3 qvintin). L 12. 

Sockenbudstyg av silver. Kalken invändigt förgylld, ornerad av en enkel pärl
stav under noden. Innehåller rum för vin i noden och har en oblatask fastgjord under 
foten. Enligt stplr tillverkad 1783 i Stockholm i J onas Thomasson Ronanders verkstad. 
H 16. Tillhörande paten med samma stplr. D 9. Sockenbudstygen omgjordes 1783 
(HÄlL). 

FÖRSVUN Från Husby-Lyhundra levererades vid Gustaf Vasas konfiskation av kyrksilver år 
NET SIL VER 1554 följande: 

>>Monstrans, förgylld, v. 9 l(ödiga) m(ar)k 14 l(od).- Oljekar, oförgyllt, v. 15 l(od). 
Kransstycken (av brudkrans?), 5 st. >>små>>, v. tills. med 7 ströningar,l förgyllda, 2 l(od). 

1 Slröningar = ornament, väl oftast av met all, som voro fästa som ett strömönster på textilier. Se 
KÄLLSTRÖM, Medeltida ky rksilver s. 131; DAHLGREN, Glossarium s. 816 och där anförda citat. 
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Fig. 496. Ljusstake nr 3 av paj(?), 1700-talets Fig. 497. Ljusstake nr 2 av malm, skänkt 1747-49. 
slut. Foto 1959. S. 557. Foto 1958. S. 557. 

Leuchter aus S ilbcrlc Candlcstick, s ilver a l Lcuchtcr a us E rz, gesli ftet Cand lesticl<, brass, present
g ierung, Ende d es 18. Ioy, end of 18th cen 1747- 49. ed 1747- 49. 

J h. tury. 

- Paxt avla,l förgylld, v. l Yz l(ödig) m(ar)k 2 l(od) 3 kv(intin) f> (anfört efter KÄLLSTRÖM, 
Medeltida kyrksilver s. 188). 

Enär ingen kalk upptages bland det konfiskerade kyrksilvret, ägde kyrkan vid denna 
tid antagligen blott en kalk med paten, samma nattvardstyg, om vilket RHEZELrus 
(1635) skriver: f>På Patenet står så: Hunc Calicem fi eri fecit Benedictus Joh(ann)is in 
Husabi lihu(n)dare, tunc cumtus ibidem ad laude(m) ve(ne)rabil(is) sacramenti corpor[i]s 
et sanguinis J esu Christi Domini nostri. Anno D(omi)ni M:CD:LVIIIo (= Bengt Jo
hansson i Husby-Lyhundra, då kyrkoherde därstädes, lät göra denna kalk till ära för 
det vördnadsvärda sakramentet, vår Herres J esu Christi lekamen och blod. I Herrens 
år 1458). Denna kalk och paten blevo bortstulna på 1600-talet (tillskriven anteckning i 
INV. 1630). 

Brudkrona av silver, tillhör Husby och Skederids kyrkor gemensamt, se s. 482. 
BRUDKRONALjuskrona av blåst, gjutet och slipat glas på mässingsställning (synlig å fig. 467). 

LJUSREDGlaset åtminstone till största delen från 1700-talet. Skänkt 1819 av kontraktsprosten 
SKAP 

1 Paxtavla = en liten m etall- el. träskiva m ed en helig bild, som uneler mässan vid uttalande av orden 
Pax t ecum ( = frid vare med dig) först kysstes av prästen och seelan av elen som mottog frielsönskningen 
(UPPLANDs KYRKOR bd V s. 15. Sc utförliga re TH E CATHOLIC E:-~cvcLOPAEDIA vol. 11 s. 594 o. J . BRAUN, 

Das christliche Altargerät, Milnchen 1932, s. 557 ff; jfr Kulturhist. lex. f. nord. med . IV, 1959, sp. 608: 
Fredskys .) 
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• 


Fig. 498. Kalkkläde från 1700-talets slut. Foto SHM 1957. S. 559. 
Kelchtuch, Ende des 18. Jhs. Chalice cloth, late 18th century. 

Chr. O:son Humble (s. 523, not l) och hans fru Gustava Aspman (vrs. PROT. 1820). 
H ca 90. 

Ljuskronor av malm el. mässing:- 1. Med 11 (urspr. 12) ljusarmar i två kransar. 
Runda, släta ljusmanchetter. Staven krönes av en dubbelörn och avslutas nedtill av ett 
klot med profilerad knopp. Skänkt 1651 av Johan Wärnschöld (s. 552, not l) och hans 
maka Maria Bure på Sundsta (GÅVOFÖRTECKN. efter RÄK. 1650- >>postero annO>>= föl
jande år- o. INv. 1653). H 57. - 2. Med 5 ljusarmar i en krans. Given av länsmannen 
Anders Lindberg (rNv. 1749) i Torslunda, troligen vid hans hustru Britas begravning 
1738: 1738/39 borrades nämligen hål i valvet för >>then krok, som then skänkta lius
kronan hänger på>> (RÄK.). H. 30.- 3. Med 8 armar i en krans. Musselformade ljusman
chetter. Staven slutar i ett klot med profilerad knopp. Å klotet är graverat Husby 1758. 
Denna krona är gjord av styckgjutaren Meyer1 i Stockholm och inköpt av församlingen, 

1 GERHARD MEYER d. y., m ästare 1723, t 1784. (HOLMBÄCK S. [93]). 
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Fig. 499. Kalkkläde från 1890-talet. Foto 1958. S. 559. 

Kelchtuch aus den 1890er Jahren. Chalice cloth, circa 1890. 


varvid i mellangift lämnades tre gamla malmstakar med järnpigg, dvs troligen medeltida, 
och ett rökelsekar (RÄK. 1759 o. tillskr. anteckn. i INV. 1749). H 55. 

Ljusarm av malm (fig. 494) med gjuten och punsad dekor; tre pipor. 1600-talet. 
Upptagen i INV. 1670. På predikstolen. L ca 50. 

Ljusstakar: - l. Ett par av tenn (fig. 495) med balusterformat skaft. Endast en 
osäker antydan till stplr har kunnat iakttagas (på skaftet), men på insidan av foten 
finnes ett graverat A. 1600-talet. 1651 skänkte Johan Wärnschöld (s. 552, not l) och 
hans maka >>fyra Husstakaraff godt täm jämte åtskilligtannattillkyrkan(GÅVOFÖRTECKN. 
1651). 1854 såldes alla kyrkans tennföremål utom >>2~ smärre Ljusstakar» på altaret. 
De ännu bevarade torde vara identiska med dessa och med det ena av Wärnschöld 
givna paret. H 22. - 2. A v malm (fig. 497). Tvåarmad, med profilerat skaft och stor 
rund fot. Skänkt av kapten Ekenstierna1 (tNv. 1749). På predikstolen. H 31. - 3. Ett par 

1 AxEL CARL EKENSTIERNA, f. 1702, t 1764 o. begraven i Husby-Sjuhundra kyrka. Livdra bant, 
kaptens avsked. Blev 1747 ägare till Sundsta (RADLOFF s. 104). G. m. ANNA SoFIA TAUBE. 
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Fig. 500. Detalj av mässhake. Stoff från 1600-talet. Foto 1958. S. 560. 
Einzelheit von einem Messgewand, Stoff Detail of chasuble. Material 17th century. 

des 17. Jh. 

trearmade av paj(?),2 i gustaviansk stil (fig. 496). Armarna utgöra en lös ställning. 
Inristat under foten på den ena staken Skänkte af Trampetaren W. S. Söderholtz 1839. 
Denne bodde på Krongården i Rimsjö, som var trumpetarboställe för kungl. livrege
mentet. H 50. - 4. Ett par tvåarmade av försilvrad malm. Armarna utgöra en lös 
ställning. Efteråt tillskrivna i rNv. 1878. H 47. - 5. Ett par av tenn med profilerade 
skaft och (nu borttagna) piggar. Modärnt arbete, efterbildande medeltida former, från 
Ollers 1944. Skänkta 1947 av pastoratets syförening. H 37. - 6. Ett par av malm, kanske 
till någon del antika (medeltida?), men omgjorda och kompletterade på 1800-talet. 
Gåva kort efter restaureringen l 947 av Augusta och Frans Sundstedt. H 39. 

2 Paj kallas en!. Sv. AK:s ORD B OK en legering av koppar och silver, v ari silvret icke uppgår till hälften 
av vikten. Ljusstakar av p aj omtalas ej sällan i 1700-talets I N V. 
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Fig. 501. Håvpåse. 1700-talets mitt. Foto SHM1957. S. 561. 
Klingelbeutel, Mitte des Collection bag, mid-18th 

18. Jh. century. 

Antependium av ljusrött linne med broderi i huvudsakligen blått, vitt och något 
guld. Märkt >>M. A. Licium 1947>>. Gåva 1947 tillsammans med en bokdyna av samma 
slag. 

Altarbrun av rött kläde med broderi i kedjesöm i gult och vitt, utfört av parament- TEXTILIER 

föreningen i Stockholm på 1890-talet (INv. 1896). - Tillhörande bokpall med lik
nande broderi, i mitten AO (syftande på Joh. Upp. 22:13). 

Kalkkläden: - l. Fig. 498. Av vit atlas med guldbroderi: strålsol med Jehovah
t ecken i svart silke samt smal bladranka och buketter i hörnen. Nu kantad med knypplad 
guldspets, ursprungligen med guldfrans. Foder av blekröd taft, ursprungligt. Tidigast 
upptaget i I N V. 1797 såsom skänkt från Sundsta sätesgård. Konserverat av RAÄ:s 
textilkonservering (Pietas) 1957 och därefter insatt i glas och ram. 48 x 49. - 2. Fig. 
499. Av vitt linne med broderi i rött (stjälkstygn och plattsöm, ytterst små, fina stygn). 
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Fig. 502. H edengranstavla till 200-årsminnet av Augs
burgiska bekännelsen. Stick av E. Geringius 1730. 

Foto 1959. S. 563. 
A. Hedengrans Kup!erstich Copperplate engraving a rter 
zum 200-jä hrigen Jubiläum drawing by A. Hedengran 
des Augsburger Bekenntnis- to comm emorate bi-centen

ses 	1730. a ry (1730) of the Augsburg 
Articles of Faith. 

I mitten IHS, i hörnen stiliserade växtornament. Utfört av paramentföreningen i Stock
holm på 1890-talet (INv. 1896). 30 x 30 (utom fransen i kanten). 

Mässhakar: - l. Av sidendamast, småblommig i gult, vitt och blått på smultron
färgad atlasbotten. Stoffet (fig. 500) italienskt (venetianskt?) från 1600-talet. På rygg
sidan kors, på framsidan vertikal bård av vävda guldband, kantade med guldspets 
från 1600-talets andra hälft. Gammalt vitt foder (av >>parcom>>1 enligt INV. 1749- dock 
icke kypert). Torde vara identisk med en mässhake, som upptages i INV. 1749 (>>En dito 

Jfr s. 384, not 4. l 
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Fig. 503. Skåp i sakristian. Foto 1958. S. 564. 

Schrank in der Sakristei. Cupboard in vestry. 


med gula och blå silekesblommor och korss af oächta gullgalom), däremot ej i närmast 
föregående INv., 1670. Renoverad av RAÄ:s textilkonservering (Pietas) 1948. - 2. 
Svart sammet med silvergaloner. På framsidan Jehovahsol och >>A~ 1786>> i silverbroderi, 
på baksidan kors. Inköpt 1786. - 3. Mörkröd sidendamast med kors av violett siden
damast, broderad med guldtråd. Licium 1931. Gåva av kyrkl. syföreningen. 

H å v a r: - l. A v svart bomullssammet med enkla lanband i silver. Sammeten härrör 
från 1818, då håven omkläddes (RÄK.). Holk av försilvrad mässing med klyka för en 
håvklocka. L 175. - 2. Vid konservering 1957 av håven nr l påträffades under den 
svarta sammeten den ursprungliga håvpåsen (fig. 501), som framtogs och konserverades 
av RAÄ:s textilkonservering. Den är av vitt atlassiden med i olikfärgat silke broderade 
blomstänglar. Rester av smalt guldband över skarvarna. 1700-talets mitt. Skänkt från 
Sundsta (INV. 1749). - 3. Av röd sammet med galoner och frans i bleknat guld. Mäs

6 - 002114 
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Fig. 504. Sanddosa, 1700-talet. Foto 

1958. s. 564. 


Streusandbiichse, 18. Jh. 

Sand-box, 18th century. 


singsholk, å vilken är ingraverat Anno 176:3 och P. 
Lundberg Direcleur. Klykor för två håvklockor. 1844 
beslöts att )>en, om icke ny, dock väl behållen Håf 
(skulle) anskaffas och inköpas för kyrkans medeh, vil
ket också skedde samma år, obekant varifrån. L 189. 

Kormatta ()>Timglaseb>), komp. av Anna Sällberg 
och vävd i Lydia Janssons hemslöjdsaffär, Stock
holm, 1949. 

Kyrkvaktarrock av brun vadmal med stor krage 
av blå sammet och slejf i ryggen. Sannolikt den rock, 
till vilken vadmal anskaffades 1838 (RÄK.). 

RUNSTENAR Icke mindre än 20 runstenar och runstensfrag
ment äro kända från kyrkan och dess närmaste om
givningar. Om dessa se Sv. RuNINsKRIFTER VII s. 
418 ff, varur nedanstående korta uppgifter hämtats. 

En hög runsten från 1000-talets förra hälft (U 539), framtagen ur kyrkans grundval 
vid tornets rivning 1728, är nu upprest vid kyrkans SV hörn. Två runstenar, som tidi
gare legat som tröskelstenar i vapenhusdörren, resp. V ingången, uttogos 1888 och 
fästes sedan med krampor vid N kyrkomuren; den förra (U 540) härrör troligen från 
1030-talet, den senare (U 541) är flera årtionden yngre - ristad av Öpir- och har att 
döma av inskriftens formulering från början haft sin plats på kyrkogården till den trä
kyrka, som förmodligen föregått den äldsta stenkyrkan på platsen. Inskriften börjar 
nämligen med orden )>iar likn> (= här ligger), motsvarande den vanliga latinska for
muleringen på medeltida kristna gravstenar: hic iacet.l Den uttogs 1728 ur det gamla 
tornets grundval och placerades som nämnt i V ingången. I S kyrkmuren, synlig från 
vapenhuset, är inmurad en sten med en ristning, föreställande en hjort(?), och ovan
för den en annan bild, möjligen en fågel. Flera mer eller mindre fragmentariska run
stenar, funna i kyrkans närmaste grannskap, förvaras nu på tornvinden. 

GRAVSTEN G r a v s t e n a v rödaktig kalksten med ristad ornering: inom en kartusch en kalk med 
oblat; å ömse sidor därom MMS- MOD (=Matts MartinsSon-Malin OlofsDotter); 
i övre hörnet ros, i nedre hörnet dödskalle (endast två hörn synliga). Under kalken 

1 Jfr s. 667 och där citerad litteratur. Ett skattfynd från Gullunge i grannsocknen Skederid (inkommet 
till SHM 1918) vittnar på sitt sätt om traktens betydelse under 1000-talet och om ett inslag av förmögna 
kristna i befolkningen vid denna tid. Det innehåller nämligen utom ornerade silverskålar m. m. ett 
silverkors (enkolpium) med graverad krucifixbild å ömse sidor samt tillhörande kedja. Se FoRNV. 1919: 
Tillväxten under år 1918, s. 14, avb. s. 22- 23. Skatten anses härröra från senare delen av 1000-talet. 
Dylika skattfynd pläga förklaras såsom nedlagda under orostider och i detta fall är det den h edniska 
reaktionen i slutet av 1000-talet (Blotsven) man närmast vill tänka på. Slmtter av snarlik art ha tidi
gare hittats vid två uppländska kungsgårdar, nämligen Gamla Uppsala och Älvkarleby (Mbl 1891 s. 
142 ff, 156 ff). 
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Fig. 505. Oblatjärn och stans, 1850. Foto 1958. S. 564. 
Oblateneisen und -Stanze, 1850. Wafer-iron and punch, 1850. 

inskr.: HER LIGGER BEGRAFVEN HEjDERLIGH OCH WÄLLÄRDE/ HER MATTHIAS MARTINI1/ 

KYRKIOHERDE I HVSEBY OC j SKAEDERI FORSAMEUNGAR MED/ SINA KÄRE HVSTRO MALIN/ 

OLOFSZ DOTTER GVDH GIFjVE THEM EN FRÖGDEFVL/ VPSTÅNDELSE 1651 DE(N)j 1 NOVEM

BER/ H. (=hustru) KARIN IOENS DOTTER. Runt stenens kant: JOH:3, SÅ ELSKADE GVDH 

(världen, att han utgav sin enfödde SOn, på det att) ALE THE SOM TROO PÅ HONOM SKOLE 

ICKE FÖRGÅÅS VTHAN FÅ EWINERLIGIT LIJF. Stenen ligger nu framför ingången till sak

ristian med ena kanten dold av nuv. trätröskeL I början av 1800-talet låg stenen också 

>>vid Sacristiam (RADLOFF s. 105), vid KuNGSPORs besök 1870 >mnder en bänk», alltså 

icke på nuv. plats. L. 178, synlig B 97. 

Gustaf III:s tal1771 i enkel förgylld listram. Trasigt. Ligger på tornvinden. KUNGATAL 

Fem s. k. Hedengranstavlor. 2 En av dessa, utförd 1730 till minnet av den rena HEDEN
GRANSTAVevangeliska lärans införande i Norden 1521, jämväl till 200-årsminnet av Augsburgiska LOR M. M, 

bekännelsen 1530, graverad av [Erik] Geringius, som signerat den, är anmärkningsvärt 

väl bevarad (fig.502); två andra - 1693 års jubeltavla till 100-årsminnet av Uppsala 

1 MATTRIAs MARTIN! STARCK var kyrkoherde i pastoratet 1630, t 1651. Om hans giftermållämnar 
HERDAM. inga upplysningar. Möjligen gifte han om sig efter sin första hustrus, MALIN OLOFSDOTTERS, 
död och äktade då KARIN JoENSDOTTER, som överlevde honom och ombestyrde gravstenen. 

2 Om Hedengranstavlor se SvK Up. II s. 563, not 1. 
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Fig. 506. Pliktpall, 1750/51. Foto 1959. 
Blisserbank 1750/51. Punishment bench, 

1750/51. 

möte och minnestavlan över religionsfrihetens införande i Schlesien 1707 - äro mer eller 
mindre skadade, medan av de två återstående endast fragment finnas kvar. Profilerade 
ramar, målade i rött och grönt. På tornvinden. - Karl XII:s bibel, skadad. 

MÖBLER I B o r d med låda samt tre omålade furustolar av gammal allmogetyp. Bordet är sanno
SAKUISTIAN likt detsamma för vilket kyrkvärden J ohan Andersson betalades 1780; 1738/39 betalades 

M. M. 

Anders Mattsson i Syninge för fyra stolar >>han giort till kyrckians tiensb>. - S k å p (fig. 
503) av furu, nu målat i rödbrunt med mörkbruna lister. Tandsnitt under taklisten; 
dörrar med konturerade fyllningar. Skåpet har spår efter hyllor, som antagligen insattes 
då det på 1820-talet reparerades och omgjordes till bokskåp (vrs. PROT. 1825), men 
hyllorna ha sedan åter avlägsnats. Vid samma tillfälle omgjordes dörrarna, så att de 
kommo att bilda två djupa fack, i vilka även bokhyllor insattes. Skåpet inköptes 1774, 
men var då icke nytt, nya lister och hylla till skåpet i sakristian gjordes nämligen 
samma år. 1959 utökades skåpet bakåt. 

Oblatjärn med tillhörande stans (fig. 505), inköpt 1850.- Sanddosa av trä (fig. 



565HUSBY-SJUHUNDRA KYRKA 

504), nästan kubisk, säkerligen densamma som upptages redan i INV. 1749. H 9. 
Fattigbössa av järnbleck, svartmålad. 1700-talet? Nu (efter vis. 1947) fästad vid en 
ny järnplåt och uppsatt på kyrkmuren t. h. om V ingången. - Pliktpall (fig. 506) av 
omålad furu från 1750 (RÄK.) På bokstödet är målat med röd färg: >>N~ 1». H 116, L 76. 
På tornvinden. 

Klockorna hänga i tornet: - l. Storklockan har följande inskr.: ÅT GUD ALLENA KLOCKOR 

ÄRAN! OCh ÅR 1909 BLEF DENNA KLOCKA OMGJUTEN/ FÖR HUSBY L YHUNDRA FÖRSAMLING 

AF K. G. BERGHOLTZ & C~ I STOCKHOLM. N~ 293. På andra sidan av livet: 

Uppsänd, o mänska, vid mitt ljud 

Din bön i Jesu namn till Gud, 

Och följ, när hvilodag det är, 

Min kallelse till t emplet här 

Att lära af all sannings ord 

Och stärka dig vid nådens bord! 

Bered dig så, att vid mitt ljud 

Din sista färd blir hem till Gud! 


H (utan krona) 95, D 104. Den 1909 nedsmälta klockan var omgjuten och tillökt av 
C. Fr. Grönwall1 i Stockholm 1803 (INV. 1829). - 2. Lillklockan har runt brädden 
denna inskr.: GLORIA IN EXCELSlS DEO ME FECIT HOLMIAE GERHARDT MEYER2 ANNO 1706 

(= ära vare Gud i höj den. Gerhard Meyer gjord e mig i Stockholm år 1706); å livet: 
GUDI TIL ÄHRA OCH HUSBY FÖRSAMBLING/ I ROSLAGEN TILL PRYDNA ÄHR DENNA/ 

KLÅCKA MED FÖRSAMBLINGENS EGEN /BEKOSTNAD GlUTEN./ KYRKIOHE: MAG: ERICH 

DRISSEL FRU ANNA WÄRENSCHIÖLD [s. 506, not l] O. RAM A. LINDBERG [s. 556]/ D. LAnSON 

M. o. KNOGE [s. 553, not 1]. H ca 58 (utan krona), D 73. 

SAMMANFATTNING 

I. Sannolikt fanns redan omkr. 1100 en träkyrka eller åtminstone en kyrkogård på samma plats 
som den nuv. stenkyrkan (s. 562). 

II. En gråstenskyrka (fig. 507 A) uppfördes på kungsgården Husbys mark, säkerligen med konungen 
som byggherre. Den bestod av långhus, smalare och lägre kor med absid i Ö och ett torn i V. Sockel, 
hörnkedjor och portalomfattning av huggen sandsten; även tornet hade hörnkedjor, men saknade 
soekel. Troligen öppen takstol. Möjligen innehöll tornet en läktare för byggherren (empor). Ca 1170-90; 
huruvida tornet uppfördes fullt samtidigt med kyrkan eller icke är nu svårt att avgöra. 

III. Absidkoret revs och ersattes av ett med långhuset jämnbrett och jämnhögt kor med öppen 
takstol (fig. 507 B). På Ö muren fanns ett fönster med sandstensomfattning. Ca 1250- 75. - Inventa
rier: dopfunt (fig. 485) och madonnabild (fig. 4 77) från 1200-talets senare del. 

IV. Sakristia byggdes intill koret (fig. 507 C). Pulpettak. Ut- och invändigt putsade murar med kvader
ristning. Ribblöst kryssvalv av stenflis, byggt på skålbräder (fig; 462). Dessa och andra drag tyda på att 

C. FR. GRÖNWALL, mästare 1791, t 1815 (HoLMBÄCK s. (92]). Se även nedan s. 626, not 1. 

2 GERHARD MEYER d. ä., mästare 1695, t 1710 (HOLMBÄCK S. (93]). 


1 
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gotländska byggnadsarbetare anlitats. 1200-talets slut. På 1300-talet målaA fT:::::~ :~::::..;,:~\: 
des åtminstone koret (endast obetydliga rester bevarade, fig. 466). 

L~ c=:::!.J":::::';::i 
Inventarier: S. Mikaels bild (fig. 4 78) från 1300-talets senare del. 

------·:;======il V. Tegelvalv inslogos i kyrkan, varvid yttertaket förhöjdes. Ö röstet 
påbyggdes därvid med tegel. 1400-talets förra del, korvalvet sannolikt

B [!""--: Cl===='
något äldre än långhusvalven. Fig. 507 D. - Inventarier: altarskåp (fig. 
468- 4 75) och triumfkrucifix (fig. 4 76) från 1400-talets förra del. 

VI. Vapenhus uppfördes framför ingången i S (fig. 507 E). Slutet av 
medeltiden. 

VII. Efter en takbrand, sannolikt orsakad av blixten, lagades Ö röstet. 
Nya takstolar i kyrkans Ö del (ännu bevarade) . Sakristian fick nytt pulpet
tak med brantare lutning än tidigare. 1500-talet? 

VIII. 1728 revs västtornet. Dess N mur flyttades ut i flykt med N långD 
husmuren. Även V muren flyttades ut. I S användes den gamla muren
i varje fall grunden -så långt den räckte (fig. 507 F). Det nya västpartiet 
lades under samma tak som det gamla långhuset. - Inventarier: En stor 
nyinredning ägde rum på 1750-talet. Sålunda ommurades då altaret och 
altarskranket nygjordes. Mellan kor och långhus uppsattes ett lågt skrank 
med grind och pyramider, ett ovanligt sent exempel på korskrank (numera 
undanställt; rekonstr. fig. 481). Ny predikstol 1752- 55 (fig. 479), ny al
taruppsats 1772- 73 (fig. 467). Nattvardssilvret härrör från 1600- och 
1700-talen. 

IX. 1812 byggdes ovanpå vapenhuset ett torn för klockorna av gråsten 
och t egel samt överst trä. 

X. 1923 inrättades vindfång innanför V ingången; denna breddades
Fig. 507. Kyrkaplanens 

1931. 1947 restaurering efter förslag av ark. Ä. Noreen och under ledningutveckling, 1 : 1000. 
J. Nommik del 1960. av konservator Alfred Nilson. Härvid konserverades målningsresterna från 

Grundrissentwicklung der 1300-talet, ny bänkinredning tillkom, ursprunglig färg på altaruppsats,
Kirche. 

predikstol, läktarbröstning och bänkar i koret framtogs och i anslutningDevelopment of the church 
plan. härtill målades övrig inredning. 

ZUSAMMENFASSUNG 

I. Nach einer Runeninschrift zu urteilen, befand sich wahrscheinlich schon um 1100 eine hölzerne 
Kirche oder wenigstens ein Kirchhof an der Stelle des jetzigen Steinbaus. 

II. Eine Feldsteinkirche (Abb. 507 A) wurde auf dem Boden des königlichen Gutes Husby aufgefiihrt, 
wobei sicherlieb der I-<önig selbst Eauherr war. Es handeltesich um ein Langhans mit einem schmaJeren 
und niedrigeren Chor, der in einerApsis nach O schloss, und einem Turmim \V. Sockel, Ecklisenen und 
Portaleinfassungen bestanden aus behauenem Sandstein, auch der Turm b esass Ecklisenen, nur fehlte 
ihm der Sockel. Der Dachstuhl war wohl zum Kirchenrau :n off en. Der Tunn enthielt möglicherweise 
eine Empore fiir den Bauherrn. Datierbar um 1170- 90, doch lässt sich nicht entscheiden, wie weit 
der Turm gleichzeitig mit der Kirche aufgefiihrt wurde. 

III. Chor und Apsis werden abgerissen, um einen den Massen des Langhanses entsprechenden Chor 
mit offenem Dachstuhl bis zu dem neuen gcradlinigen O Giebcl vorzuziehen (Abb. 507 B). Ein jetzt völlig 
umgebautes Penster im O Giebel war ursprunglich mit Sandstein gefasst. Um 1250- 75. - Ausstat
tung: Taufstein (Abb. 485) und Madonna (Abb. 477) aus der 2. H.des 13. Jh. 
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IV. Die Sakristei wird an den Chor gebaut (Abb. 507 C). Die beiderseitig verputzten Mauern tragen 
eine Quaderritzung, das rippenlose Kreuzgewölbe wird unter Verwendung von Splitterstein auf Scha
lenbreitem ge gossen (Abb. 462). Pultdach. Viele ZUge denten darauf hin, dass hier gotländische Bauhand
werker an der Arbeit waren. Ende des 13. Jh. - Ausstattung: Hl. Michael (Abb. 4 78) 2. H. des 14. Jh. 

V. Backsteingewölbe werden in die Kirche eingezogen, zu welchem Zweck das Dach erhöht wird, wie 
an dem mit Backstein ergänzten O Giebel erkennbar. 1. H. oder Mitte des 15. Jh. Das Chorgewölbe ist 
wahrscheinlich etwas älter als die Langhausgewölbe. Abb. 507 D. - Ausstattung: Altarschrein (Abb. 
468-475) und Triumphkreuz (Abb. 476) aus der 1. H. des 15. Jh. 

VI. Ein Waffenhaus (Vorhalle) wird vor dem S Eingang zu Ende des Mittelalters erbaut (Abb. 507 E). 
VII. Nach einem wohl durch Blitzschlag entzUndeten Dachbrand werden der O Giebel repariert und 

ein noch erhaltener neuer Dachstuhl im O Teil der Kirche eingezogen. Die Sakristei erhält ein neues 
sieileres Pultdach. 16. Jh.? 

VIII. Der W Turm wurde 1728 abgerissen und seine unteren Partien unter erheblicher Erweiterung 
nach W dem Langhans angeglichen. Die N Mauer des Turms wurde in die Fluchtlinie der N Langhans
mauer verlegt, nur im S konnten Teile der Turromauer - in jedem Fall das Fundament - soweit sie 
reichten verwendet werden. Abb. 507 F.- Ausstattung: In den 1750er Jahren groDe Neuausstattung. Der 
Altar wird neu aufgemauert und die Schranken neu gefertigt. Zwischen Ch or und Langhans werden niedrige 
Schranken, deren TUren von zwei hohen Pyramiden flankiert wurden, aufgestellt, ein ungewöhnlich 
spätes Beispiel fUr Chorschranken (jetzt beiseitegeräumt, Rekonstruktion Abb. 481). Neue Kanzel 
(Abb. 479) 1752- 55, neuer Altaraufbau (Abb. 467) 1772-73. Das Abendmahlssilber stammt aus dem 
17. und 18. Jh. 

IX. 1812 errichtete man auf dem Waffenhaus einen Glockenturm aus Feldstein und Backstein mit 

einem hölzernen Aufsatz. 
X. 1947 Restauration nach einem Entwurf von Architekt Ä. Noreen und unter Leitung von Kon

servator A. Nilson. Hierbei traten unbedeutende Reste von Wandmalerei des 14. Jh. zutage (Abb. 466), 
die konserviert wurden. Neues Gestiihl. Die ursprUngliche farbliche Passung von Altaraufbau, Kanzel, 
EmporenbrUstung und Chorbänken wird freigelegt und im AnschluD daran auch die Ubrige Ansstattung 
eingetönt. 

SUMMARY 

I. Judging by an inscription on a rune-stone, probably as early as 1100 there was a timber church 
(or at least a churchyard) on the site of the present stone one. 

II. A grey stone church (fig. 507 A) was built on land belonging to the royalrnanor of Husby and was 
doubtless under the patronage of the King himself. It consisted of a nave, a narrower and lower chancel 
with an apse to the E and a tower to the W. Socle, corner storres and door surround of worked sand
stone; the tower also had worked corner-stones but no socle. Probably open roof-truss, and possibly 
the tower had a gallery for the patron (empor). Ca. 1170-90; i t is difficult to decide whether the tower 
was absolutely contemporary with the rest of the church. 

III. Chancel with apse pulled down and replaced by a chancel as wide and as high as the nave and 
with open roof-truss (fig. 507 B). In E wall, a window with sandstorre surround. Ca. 1250-75. - In
ventory: font (fig. 485) and figure of the Virgin (fig. 477) dating from latter part of 13th century. 

IV. Vestry built adjoining chancel (fig. 507 C), with single-pitelled roof. Walls plastered internally 
and externally, and tooled to give the impression of rectangular stones. Ribless greystone cross vaulting 
(fig 462). These and other characteristics indicate that the vestry was the work of a Gotland craftsmen. 
End of 13th century. - Inventory: St. Michael (fig. 478), latter part of 14th century. 

V. Brick vaulting installed and roof heightened. Drickwork additions to E gable. Early or mid
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15th century, the chancel vaulting probably somewhat earlier than that of the nave. (Fig. 507 D). 
Inventory: triptych (figs. 468--475) and rood crucifix (fig. 4 76) of 15th century. 

VI. Porch built at S entrance (fig. 507 E). End of Middle Ages. 
VII. E pitch of roof repaired after fire damage to roof, probably eaused by lightning. New roof 

trusses in E part of church (still existing). Vestry provided with new and steeper roof-pitch. 16th 
century? 

VIII. W Tower pulled down 1728, its N wall rebuilt in Iine with N wall of nave. W wall also rebuilt 
more to the W. To S the old wall-or at any rate the foundation- was utilized as far as possible (fig. 
507 F). The new W section was installed beneath the roof of the old nave. - Inventory: large-scale 
re-decoration during the 1750s: the altar reconstructed and altar-rails renewed. Between chancel and 
nave, installation of a low railing with gate- particularly late example of a chancel railing (now removed: 
see fig. 481 for reconstruction). New pulpit 1752-55 (fig. 479), new altar decorations 1772-73 (fig. 
467). The communion silver is of 17th and 18th century. 

IX. In 1812 a greystone, brick and timber bell-tower was erected above the porch. 
X. In 1947, restorations froin proposals by architect Å. Noreen carried out under the direction of 

conservator Alfr. Nilson. This led to discovery of some meagre remnants of 14th century paintings 
(fig. 466), of which conservaHon was arranged. New pews installed. Original colourings of altar decora
tions, pulpit, gallery breastwork and chancel pews all revealed, and general interior painting carried out. 

Fig. 508. Nummertavla, 1700-talets slut. 

Foto 1958. S. 544. 


Nummerntafel, Ende Hymn board, end of 

des 18. Jh. 18th century. 



Fig. 509. Lohärads kyrka från SV. Foto 1959. 

Die Kirche von Lohärad von SW. Lohärad church from S.W. 


LOHÄRADS I(YRI(A 

UPPLAND, STOCKHOLMS LÄN, LYRUNDRA HÄRAD 


LYHUNDRASTORKOMMUN 

UPPSALA ÄRKESTIFT, LYRUNDRA KONTRAKT 


Beskrivningen avslutad i mars 1960 

TRYCKTA KÄLLOR: RHEZELIUS S. 48, 152 (kyrkan avb.), 153. -RADLOFF2s.108. -KLINGSPOR 
I: 2 s. 41. - O. JANSE i Uppland, skildring av land och folk , I, Upps. 1905, s. 560. - Bo:ETH!US s. 17, 
20, 36, 85. - LuNDBERG I s. 399. - M. ENGsTRÖM i Julhälsning till församlingarna i ärkestiftet 1931, 
s. 81. - A. H., Lohärads kyrkas restaurering (Norrtelje tidn. 19/ 7 1928).- C. WILH. PETTERssoN, Ett 
gammalt Upplandstempel efter förnyelsen (NDA 15/ 9 1929). 

HANDSKR. KÄLLOR OCH AVB. - SAML. : KB: HADORPI-IS >>ANNOTAT!ONSBOOK>> (sign. F f 10), opag. 
- ATA: IHRFORS II: 2 s. 1743; INv. 1829; brev från W. Sci-IuRER v. W ALDHEIM till H. Hildebrand 1sh 
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SITUA.TIONSPLAN 

JWSB~U 

SVNINGE 

10 O 10 20 30 40 50 G01t 

Fig. 510. situationsplan, 1 : 2000. Uppm. 1957. 
Lageplan. Plan of site. 

1878 (rapport om medeltida skulpturer); blyertsteckn. av ett stycke av en gravsten(?) från 1552 av R. 
DYBECK, odat.; tuschteckn. av samma sten, osign. o. odat. [KLINGSPOR 1870?]; brev från kh O. KmL
BERG till H. Hildebrand april 1887 (rör. försäljning av lampetter); SNABBINV. av Gotth. Johansson 
1917; »Lohärads kyrka. Kort beskrivning>> och >>Program för restaureringsåtgärder>> av Ä. NoREEN 1927 
(även i BST); >>Lohärads kyrka, Uppland. Valv- och väggmålningar>> etc. av C. WILH. PETTERssoN 1929; 
hand!. rör. kyrkans restaurering 1928/29 och fotografier tagna under samma restaurering eller tidigare, 
m. m.- BST: Hand!. rör. kyrkans restaurering 1928/29, bl. a.: skr. fr. C. WILH. PETTERssoN rör. vägg
och valvputs i kyrkan och under putsen befintliga målningar 1927, mem. av ALFRED NILSON ang. lik
nande undersökning 1928 (även i A TA), samt »Förslag till restaurering av Lohärads kyrka• av Ä. NoREEN 
1928 (med ritn. t. nya innanfönster o. ny dörr); oFörslag till ny kyrkogård», ritn. av HuGo OLAussoN 
1934; äldre fotografier m. m.- LST.: Karta av SvEN MÅNssoN 1639 (A 8 s. 29). - UB: NoRDIN 1910: 
62 (ÄRKEB.VIS. 1641); NoRDIN vol. 39 fol.: 5. Upbörden 1531, bl. 24 v.1 

KYRKANS ARKIVALIER (i ULA): RÄK.1747-1801 (huvudbok med till största delen ospecificerade 
RÄK.) samt fr. o. m. 1782; ST.PROT. 1729-45 (ej införda i kronologisk ordning, dessutom blandade med 
uppgifter om brev från konsistorium, C 2), samt fr. o. m. 1748 (för den första tiden, i K I 1, är den krono
logiska ordningen ej heller här iakttagen och n ågra blad berörande tiden 1749/50 saknas; även för 
tiden 15/ 3 1761-2/ 4 1762 saknas protokoll); INV. fr. o. m. 1747 jämte uppgifter om gåvor etc.; VIS.PROT. 
fr. o. m. 1749; BÄNKDELNING 1762 (bland sT.PROT. i K I 1); kontrakt om orgelbygge 1839 (K I 5); 
kontrakt med byggmästaren C. J. Pettersson 1854 (K I 6) . - Yngre arkivalier förvaras vid kyrkan. 
Däribland märkas brev från riksantikvarien B. E. HILDEBRAND 1871 och utdrag ur VHAA:s dagbok 
1 mars 1887 (ang. medeltida skulpturer). 

1 	Härvid lämnades från Lohärad: 


»klockan om .. ........... .. ........... .. i sk(ep)p(und) iii lispund 

Silf .. . . ... . ... ... .. ... . ... . ........ . ... iii löd(ig)e m(ar)k v lott 

penning for tionde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . viii marc 

penningar for affr(ad) . ..... ..... ........ xx öre>> 
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Fig. 511. Lobärads kyrka med omgivning enligt karta av Sven 
Månsson 1639 (LST). A betecknar dels kyrkan, dels prästgården. 
Die Kirche von Lobärad mit ihrer Lohärad church and surranndings
Umgebung auf einerKarte von according to a map, 1639. »A•> 
1639. (•A• b ezieht sich sowohl au! shows the church a nd parsonage. 
die Kirche als a uch auf den Pfarr

hof). 

Av till DoMKAP. inkomna h andlingar förvaras de äldre i ULA under signum E V 83:1-6. Däribland 

märkas: INV. 1648 OCh 1713, PROSTETINGSBESLUT 1681, VIS.PROT. 1747, m . fl. INV. O. VIS. PROT. från 

1700- o. 1800-talen; ÄMBETSBER. frå n senare delen av 1800-talet; brev från kh SuENO MATTHIAE 1681 
(ang. en klockas inlösande, berättar även om tornets instörtande), frå n komminister (sedermera kh) 

JOH. PETRI L ODINUS 1688 och från prosten PETRUS BoESTADIUS S. å. , från kh JONAS LODINUS 1728, 

1730 o. 1731 (om kyrkoreparation m . m.), från kh C. FR. ÖsTMAN 1836 (om klockstapelsreparation), 
1839 (om inköp av orgel) samt 1844, 1845 o. 1851 (om kyrkoreparation), !rån komminister J. A . STEN

BERG 1875 och kh O. KIHLBERG 1885 (om kyrkogårdsutvidgning). - H andl. från 1900-talet förvaras 

i DOMKAP. a rkiv. 

Lobä rads ky rka ligger nu tämligen avsides från de stora stråkvägarna. Tidigare gick stora allmänna 

landsvägen frå n Stockholm till Grisslehamn över Skederid, Husby, Lohärad, Estuna, Karlskyrka och 
Söderby n ära förbi kyrkan1 (på ca 600 m avstånd att döma av nuvarande bygdevägs sträckning). 

1 Jfr J. ELERS, Historiaomvägarne i Sverige, T. 3. fol. 54,55 (ms i UB, sign. S 12) och vV. THAM, Be
skrifning öfver Stockholms län, Sthlm 1850, s. 233; se även P. M. LusiNG, Vägar, krogar, gästgivar

gårdar och posthemman i Roslagen, Hundare och skeppslag 2, 1940, s. 41 och särskilt s. 63. 
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Trakten är ovanligt rik på fornminnen, bl. a. finns ett gravfält 
med bautastenar vid Nyckelby ej långt från kyrkan liksom flera 
bautastenar i gärdet mellan Råby och kyrkan och på Råby ägor. 
Möjligen har Lohärad varit huvudort i hundaret före Husby (jfr 
s. 594). - Socknen nämnes första gängen 1314, då den deltar i 
den s. k. sexårsgärden (SD 1946). Den upptages där utan annex; 
det nuv. annexet Malsta var då antagligen annex till Frötuna 
(s. 636, not 2). 1317 visiterades församlingen av ärkebiskop Olof 
Björnsson (SD 2218). - Kyrkans skyddshelgon var aposteln 
Matthias. •>S. Matthiae dagh håltz kirkmesso i Lohered Sochn», 
berättar RHEZELIUS S. 49. 

Socknens enda säteri är Krislineholm, som ligger långt från 
kyrkan på gränsen till Edsbro sn. I texten nämnda gärdar och 
byar: Hammarby, Hål/sta, Kragsla, Loskälua, Nye/a/by, Råby, 
Skjulsla, Söderby, Undra, alla liggande inom socknen. 

KYRKOGÅRD OCH KLOCKSTAPEL 
Kyrkogården består av en äldre del omkring kyr

kan och en nyare del V därom (fig. 510). Den senare 
anlades 1939 efter ritning från 1934 av Hugo Olausson, 
Edsbro. Även det äldre kyrkogårdsområdet är i rätt 
sen tid utvidgat, nämligen mot S år 1885. Däremot har 
det haft nuv. utsträckning mot N åtminstone sedan 
slutet av 1700-talet, då kh Gedner1 byggde grav i kyrko

PLAN 

gårdens NÖ hörn (sT. PROT. 1782)- graven finns ännu 
10 o 1 2 3 4 5 10M 

kvar på nämnda plats (s. 574). Överhuvud taget omtalas 
Fig. 512. Klockstapeln, 1 : 300. icke i bevarade handlingar att någon utvidgning av kyr-

Uppm. 1957· kogården skett före 1885. Det är rätt märkligt, att 
Glockenturm, Aufmessung.

Bell tower. kyrkogården före detta år hade sin största utsträckning 
åt N, ty denna sida betraktades förr av allmänheten 
med en viss ovilja. Självspillingar och brottslingar be

grovas där, men andra ville ej gärna ha sin grav N om kyrkan. Denna motvilja mot 
kyrkogårdens N sida fanns kvar ända in på 1900-talet och det fordrades att både herr
skap och präster - såsom kh Gedner, se ovan! - valde sitt sista vilorum där för att 
motviljan långsamt skulle övervinnas.2 Det är tänkbart, att N delen av Lobärads 
kyrkogård ursprungligen upptogs av tiondeboden och andra till kyrkan hörande nytto

1 ELIAs GEDNER, f. 1726, t 1797, kh här 1778, prost 1792. G. m. BRITA LoRENTIA HÅRD AF SEGERSTAD. 
2 Se vidare N. AHNLUND, Norr om kyrkan (i DENS., Svensk sägen och hävd, Sthlm 1928, s. 113). 
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Fig. 513. Klockstapeln. Foto 1959. 
Der Glockenturm. Bell tower. 

byggnader, kanske också klockarhusen,1 vilka ej fingo plats på den rätt trånga kyrk
vallen i Ö. I S och V gränsade kyrkogården till prästgårdens ägor och det är dessa, som 
släppt till mark vid utvidgningarna 1885 och 1939. År 1824 beslöt man emellertid att 
börja begrava N om kyrkan, >>emedan kyrkogården på den södra sidan är mycket mindre 
än den norra>> (sT. PROT.). 

Den omkring kyrkan liggande kyrkogården omgärdas till största delen av en torvtäckt BOGÅRDS

gråstensmur, i S och SÖ ersatt av en hagtornshäck. Sedan den S muren rivits vid kyrko MUR 

gårdsutvidgningen 1885 byggde man tydligen ny stenmur endast så långt det gamla 
materialet räckte. - I äldre tider var bogårdsmuren på övligt sätt murad, vitkalkad och 
försedd med spånklätt, tjärat tak. Ursprungligen tycks dock hägnaden ha varit timrad. 

1713 bodde klockaren i en utgammal stuga vid kyrkan (rNv.); 1773 påbjöds att klockarens hus, som 
stodo allt för nära kyrkan, skulle flyttas, särskilt en >>torkbadstuga>>, sedan även >>de andra husen efter 
hand>> (vrs. PROT). En annan anledning till kyrkogårdens ovanligt stora utsträckning i N kan vara den, 
att en äldre träkyrka legat på dess N del. 

l 
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KLOCK
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1749 omtalas: >>på 2~ ställen ... gaml(a) balkar af trä ... behöfwer förbättring, och 
sådant af steen, ty lofwade Sochnemännen at der om med första nödig försorg draga>> 
(vrs. PROT.). Påminnelser om att bogårdsmuren behövde repareras förekomma f. ö. 
allt emellanåt under hela 1700-talet. 1807 föreslogs, att dess bristfälliga tak skulle säljas 
på auktion, 1811 borttogs det delvis och ersattes av torv, varefter det ej vidare om
talas i kyrkböckerna. 

När det nya V kyrkogårdsområdet utlades, fick den gamla muren stå kvar och bildar 
nu skiljegräns mellan de båda delarna av kyrkogården. Kring den nya delen lades kall
mur i N och V; i S häck. 

Kyrkogårdens i Ö belägna huvudingång omges av tegelmurade, vitrappade grind
stolpar med pyramidtak av svartplåt. Mellan dem gallergrindar av smidesjärn med år
talet 1861. I V leder en öppning i muren till den nya kyrkogårdsdelen. Denna har i N 
en ingång, efterbildande den nyss beskrivna Ö ingången; grinden bär årtalet 1939. 
Tidigare funnas stigluckor i Ö och V. På en karta från 1639 (fig. 511) är blott den V 
utritad. Denna synes ha ersatts av en ny 1737, då skulle nämligen timmer framköras 
>>till wästra stigluckan» (sT. PROT.). Den nedtogs 1813 och ersattes med grindstolpar av 
trä. 1762 var den Ö stigluckan - också den förmodligen timrad - uttjänt. ST. PROT. 
detta år omtala, att >>den nedtagna Stegluckam skulle säljas på auktion; följande år 
säge3 >>den nyupmurade Stegluckam stå taklös och 1765 talas om >>Stora el..: den östra 
Stigluckam. Denna murade stiglucka nämnes sedan flera gånger; den var rappad och 
hade spåntak. Den revs omkr. 1860. 

I kyrkogårdens NÖ hörn ligger såsom ovan omtalats (s. 572) kh Gedners gra v, en 
gräsbevuxen kulle, omslutande en murad grav och omgiven av lövträd, planterade i 
ring. På kullen står en liten sten med initialerna EG - BLH (= Elias Ged ner - Brita 
Lorentia Hård). 

Klockstapeln står på ett gärde SÖ om kyrkan. Dess konstruktion och utseende 
framgå av fig. 512, 513. Klockställningen, som försträvas av kryss, står inne i en fyr
sidig, tornliknande byggnad, vars nedre, sluttande parti har fasade hörn. Den fyrsidiga 
delen av inklädnaden är liksom den åttasidiga, korskrönta lanterninen brädklädd och 
gulmålad med vita lister (1928 ommålad i samma färger som tidigare), medan den slut
tande delen och taken äro spånklädda. Klockorna (s. 625) hänga inom en öppen altan. 
Över dörren står målat UPPBYGD 1838. Svillarna vila på en stenfot. Under denna ser 
man på N sidan en stenfot av större mått sticka fram. 

Sitt nuv. utseende har stapeln fått vid en som det förefaller mycketgrundlig ombyggnad 
1838, utförd av en allmogebyggmästare, Olof Hedlund från Malmen i Björklinge sn.1 

Denne uppvisade 1836 i sockenstämman en ritning av klockstapeln i Björklinge, somhan 
tidigare ombyggt >>med mycken skicklighet», vilken vann församlingens gillande. stapeln 
i Lobärad är också alldeles tydligt en kopia av den i Björklinge. Hedlund lovade att icke 

l ST. PROT. 1836 OCh brev från kh ÖsTMAN till DOMKAP. 16/ 4 1836. 
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Fig. 514. Kyrkan från NV. Foto 1959. 

Die Kirche von NW. Church from NW. 


utsträcka reparationen till fullständig nybyggnad, »hwarigenom Kongl. Maij~ nådiga 
föreskrift! kunde anses öfwerträdd, och Wederbörande iråka ett kännbart answar», 

1 Här åsyftas en kg! förordning av d. 22 / 3 1759, där det bl. a. heter: >>At särskilte Klockstaplar af 

träd undwikas och besparas, och i det stället Klockorne, der det sig göra låter och utan Kyrko-hwalfwens 
fara ske kan, flyttas uti stentarm ([R. G. MooE:E], Utdrag utur alla ... publique handlingar, del 7, 
Sthlm 1779, s. 4887). Till åtlydnad av denna förordning hade man också låtit hovarkitekten Carlberg 

(se nedan) 1835 uppgöra ritning till ett torn vid kyrkan på den gamla torngrunden, men av kostnadsskäl 
avstått från tornets uppförande. 

JoHAN CARLBERG (f. 1788, t 1855, g. m. ANNA SOPHIA EKVALL) blev 1807 lärling hos byggmästaren 
Granbäck i Norrtälje , studerade 1812-1818 vid Kg! akademien för de fria konsterna och samtidigt 

vid lantbruksakademiens mekaniska skola. E. o. konduktör vid ÖIÄ 1817, hovarkitekts titel 1835, 
arkitekt vid Ö lÄ 1841. C. har uppfört flera byggnader efter egna och andras ritningar, men var tydligen 

framför allt en ingenjörsbegåvning, i vars meritförteckning åtskilliga kvarnar, sågverk, tröskverk m. m. 
upptagas. Han har också bl. a. lämnat förslag och ritning till Lossa kyrkas tornbyggnad 1833 (SvK, 
Up. VII s. 66) och till Klara kyrkas »totala reparation>> 1839. 

Ovanstående uppgifter äro godhetsfullt lämnade av fil. dr A. BAECKSTRÖM, som hämtat dem bl. a. 
ur en av Carlberg själv uppgjord meritförteckning från år 1840. 

Förmodligen är det samme Joh. Carlberg, som 1815 brädklädde Blidö kyrkas klockstapel (SvK, Up. 
ll s. 394) - spiran torde dock vara äldre - och möjligen har han också utfört en uppmätning av Blidö 

gamla kyrka 1854 (SvK, Up. II s. 394- 95). 
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Fig. 515. Plan och längdsnitt mot N, 1: 300. Uppm. 1919, ändrad 1957. 

Vid X å längdsnittet putsspår (s. 584). 
Grundriss und L än g>Sclmitt nach N Plan a nd longitudinal seetion to N. 
(X bezeichn et Putzspuren an der In At •X• on longitudinal section traces 

n enseite des O Giebels). of plasterwork. 

men i själva verket torde ej mycket återstå av den ursprungliga stapeln. En ansenlig 
mängd material anskaffades nämligen för bygget och dessutom hade den gamla stapeln 
flera gånger reparerats, varvid ruttet virke utbytts, bl. a. 1749-53. Längre fram på 
1700-talet och i början på 1800-talet omtalas gång på gång anskaffande av timmer och 
annat virke till reparation av den fallfärdiga klockstapeln. En altan tycks denna ha 
haft redan före ombyggnaden 1838 (sT. PROT. 1780). 

GILLEsTUGA En klockstapel fanns vid Lohärads kyrka 1635, då RHEZELIUS besökte trakten. Han 
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5dQNING C-C 

Fig. 516. Tvärsnitt mot V och Ö, 1 : 300. Uppm. 1919, ändrad 1957. 

Querschnitt nach W und O. Cross section to W and E. 


berättar s. 153: »> gärden der som klåkstapure(n) står 
der haf(ue)r warit gilstugm. Härav kan även slutas, att 
i Lohärad funnits ett av de under medeltiden så vanliga 
halvt religiösa, halvt profana gillena.1 1765 omtalas 
>>Gillstugu Gärdet» och ännu 1842 >>Gillstugärdeb> i ST. 

PROT. 

KYRKOBYGGNADEN 
Kyrkan består av ett rektangulärt långh u s med sma

lare kor i Ö och i V ett vapenhus eller förrum, vars N 
mur ingått i ett på 1600-talet instörtat torn. Denna 
anläggning, tornet inbegripet, torde härröra från 1200
talets förra del eller mitt. S a k r i s t i a n N om koret är en 
tillbyggnad, sannolikt från slutet av 1200-talet. S om 
kyrkan har funnits ett v a p e n h u s som raserades sarn
tidigt med tornet. 

Murarna äro skahnurar, d. v. s. en betongliknande 
murkärna med skal av gråstensblock Murverket kan 
särskilt väl studeras på insidan av V röstets nedre del. 
Det synes där ha varit väl utfört. Tämligen små, släta, 

' 

/~,'!';:.." 

~ 

TVAl!SH(TION GfNOM LANG++US MOT 
OSTfll VISANOt AlOllf MUllA~/,. 

10012345 10M. 

Fig. 517. Tvärsektion genom lång
huset mot Ö, visande resterna av 
den gamla muren mellan kor och 
långhus med påbyggnad i tegel från 
1761. 1: 300. Uppm. 1957. S. 584. 
Querschnitt durch das Langhans nach 
O mit Eintragung der Reste des fru
beren Giebels zwischen Chor und 
Langhans mit ldeineren Ergänzungen 

in Backstein von 1761. 
Cross section through nave to E, 
showing r emains of old wall between 
chancel and nave, with brickwork 

added in 1761. 

PLAN 

MATERIAL 

1 Om dessa se N. AHNLUND, Medeltida gillen i Uppland (i DENs., Från medeltid och Vasatid, Sthlm 

1933, s. 34). A. känner ej till något gille i Lohärad, men framhåller .med eftertryck, att gillen torde ha 
funnits i många fler socknar än de av honom uppräknade. 

7-002114 
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Fig. 518. Kyrkan år 1635, t eckning av I. I-I. Rhezelius (KB). 
Die Kirch e 1635 nach e iner The church in 1635; a contem

zeitgenössischen Zeichnung. pora ry drawing. 

ofta i fyrkantform grovt tuktade stenar ligga i jämna skift med tunna fogar och obe
tydlig skolning. Samma slags murning och stenbehandling visa de bevarade stumparna 
av tornets N och S murar (s. 586, fig. 519); enstaka tuktade stenar finnas även i de 
kvarstående delarna av triumfbågsröstet (fig. 517). Ett stycke ovanför långhusmurarnas 
krön är V röstet förtunnat (fig. 515). Det ovan beskrivna murverket når upp till några 
skift nedanför denna avsats och upphör där med ojämn gräns (det måste nå väsentligt 
högre bakom stumparna av det rasade tornets N- och S-murar). Ungefär här äro järn
ankaren drivna genom muren såväl N som S om valvfoten. Röstet är tydligen ombyggt 
och detta har skett vid en reparation på 1680-talet (s. 588). Korets röste är uppfört av 
ohuggen - endast vald och kluven - sten av medelstort format med obetydlig skolning. 
Den gamla yttermur, som är synlig från sakristians vind, är av samma typ och har varit 
putsad, troligen har dock stenarnas mittparti lämnats fritt. Olikheten mellan detta mur
verk och det ovan beskrivna, som innehåller tuktad sten, behöver icke betyda, att kor 
och långhus icke äro samtida. Samma skillnad kan iakttagas i Stora Rytterns kyrkoruin 
(Vs) i otvivelaktigt sammanhörande murar.1 - Tegel är använt i valv (utom sakristians) 
och omfattningar samt i vissa under nyare tid ombyggda delar av långhusets rösten 
m. m., bl. a. är V röstets spets av tegel. Mittpartiet av Ö långhusröstet ovanför det an
slutande korets tak består endast av en brädvägg (s. 584, fig. 516).- Murarna äro ut
vändigt rappade och vitkalkade, brädväggen är sedan l 929 vitmålad. En korsformad 
blindering å V gavelröstet - i den ommurade delen - överskäres av vapenhusets tak
nock, beroende på att vapenhustaket är senare än röstet (s. 589). - Sockel saknas, men 
grunden är ställvis synlig i Ö samt under långhusets SV hörn. De stora flata stenarna 
framför ingången i SV härröra troligen från ett numera försvunnet vapenhus. 

1 Se L. G. KINDSTRÖM, Ryttcrns ödekyrkor genom tiderna, Västmanl. fornm. fören.årsskr. XXVIII
XXIX (1940-41), Västerås 1945, s. 35. Den ursprungliga kyrkan i Stora Ryttern bestod av samma 
delar som Lobäraels ky rka - torn, långhus och smalare, rakt avslutat kor - och hade liksom elen 
trång tornbåge (jfr s. 590). 
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Fig. 519. Rest av den N tornmuren, exempel på murver
ket. Putsad på 1600-talet. Foto 1895. S. 586. 

Rest der N Turmmauer als Remains of N. tower wall; 
Beispiel der Mauertechnik. an example of the original 

lm 17. Jh. verputzt. stonework. Plastered during 
the 17th century. 

Fönstren ha fått sin nuv. storlek vid en nedhuggning 1875/76. De äro stora och rund- FöNsTER 

bågiga, gavelfönstren i Ö och V något smalare än de övriga. Fönstren ha karmar med 
trebrutet överstycke och spröjsverk av trä. Innanfönstren med blyspröjsar och grön
aktigt glas tillkommo 1928. Fönstret i Ö har innanfönster med mörkt patinerat antik
glas (i ytterfönstret fanns tidigare färgat glas, insatt på 1800-talet). - Även på 1700
talet hade fönster förstorats eller nyupptagits. Vrs. PROT. 1753 omtalar: >>Twenne fenster 
på hwarje sida af Kyrckan [d. v. s. i N och S] up huggne till 4 7'2 alns hög d och 2 alnars 
bredd>> (= nuv. bredd). Åtminstone det ena N fönstret nyupptogs vid detta tillfälle 
(1750/51, RÄK.) att döma dels av ordalagen i en rekommendation vid vrs. 1749: >>Des 
utan, och som Kyrkan befants särdeles under läktaren nog mörk, aktades nödigt, at 
fönstret därstädes giöres större, så att det ock kan lysa under läktaren, samaledes 
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Fig. 520. Interiör mot Ö. Foto 1958. 
Kircheninneres nach O. Interior towards E. 

frame på södra sidan, och jemwäl der medlen tillåta, at ett nytt upptages på norra 
sidam, dels av pastors förslag i sockenstämman samma år om >>ett fönsters uphuggande 
på Norra Sidan af Kyrkan, hwars nödwändighet så mycket klarare pröfwas, som man 
på qwinfolckssidan och under Läcktaren höst och wintertid eij kan se läsa i bok», var
förutom ett fönster i N behövdes, om predikstolen flyttades dit. 

INGÅNG Kyrkans ingång är belägen i det nuv. vapenhusets S mur, varifrån en dörröppning 
i långhusets V mur leder in i kyrkan. Förstnämnda ingång är säkerligen samtida med 
vapenhusets inrättande (1680-talet). Den är korgbågig och har en i puts utförd, enkelt 
profilerad omramning. Dörren är sannolikt från samma tid, men nu på utsidan klädd 
med kopparplåt. stocklåset nygjordes 1823 (RÄK.). - Ingången till långhuset, som är 
rektangulär, ommurades med tegel 1854 (sT. PROT.) och erhöll ny dubbeldörr 1928. 
Över dörren är målat: ~eful( bin t>iig åt l)erren od) förtrö-6ta på l)onom: l)an .6fall göra 

ÄLDRE FÖN bet. 'f\-6. 31:5. 
STER OCH 

INGÅNG Innan valven inslogos på 1400-talet hade kyrkan i S muren två höga och smala fönster, 
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Fig. 521. Interiör mot V före rest. 1928/29. Foto Å. Noreen. 
Kircheninneres nach W vor der Interior towards W. prior to resto-

Resta urierung von 1928/29. rations 1928- 29. 

vilket kunde konstateras vid en restaurering 1928- 29 (C. Wilh. Petterssons skrivelse i 
ATA 1929 och NDA 15/ 9 1929). De inre fönsternischernas begränsningslinjer markerades 
då på muren i den mån de voro synliga. Det ena fönstret (fig. 515 vid b och 534) blev 
vid valvslagningen till sin övre del förbyggt av sköldbågen och måste därför igensättas. 
Man kan konstatera, att smygen skrånar mot Ö - det igensatta fönstret befinner sig 
alltså under Kristoffersbilden. Det andra var beläget på samma plats som långhusets 
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Fig. 522. Nisch i en murpelare på långhusets N sida. 

Foto 1958 samt uppm. 1957, 1: 60. 


Nische in der Vorlage an Niche in a wall pillar on 
der N W and des L ang- N side of nave. 

hauses. 

nuv. östligaste fönster, dock något längre 
åt Ö (fig. 515 vid c och 533). Medeltidsmål
ning på muren Ö om nuv. fönster är över
skuren av gränslinjen vid c,1 vilket visar att 
fönstret flyttats västerut i samband med 
valvslagningen och före målningarnas ut
förande. Det på RHEZELIUs' teckning (fig. 
518) utsatta enda fönstret i långhuset bör 
sålunda ha tillkommit i samband med valv
slagningen. Den ovannämnda uppsatsen i 
NDA omtalar vidare en gammal ingång i 
S muren, som likaledes markerats i putsen. 
Med ledning av det obetydliga stycke av 
denna ingångs V sida som markerats (fig. 
515, vid a)- V om det nuv. västligaste 
fönstret, under läktaren -kan endast dess 
plats bestämmas. Ett litet stycke av en 
båglinje högt uppe på samma mur kan möj
ligen vara en rest av ett litet fönster över 
läktaren (jfr S. 579, VIS. PROT. 1749), på 
Rhezelius' teckning dolt av vapenhuset. 

Taken äro sedan 1897 klädda med svart 
målad plåt. Tidigare voro de spåntäckta. 
Alla remstycken äro sedan 1897(?) på ut
sidan inklädda med träribbor på lock, nu 
vitmålade. - Takstolar över långhuset av 
1700-talstyp (fig. 516 t. h.). De nygjordes 
vid en stor takreparation 1728-30. Ä ven 
remstyckena torde ha utbytts vid detta 
tillfälle. Kh Jonas Lodin2 skriver härom 
till DoMKAP. i mars 1728: >> ••• j det Kyrc
kiotaket till Biälkar spiror och annat 
Korsswärcke, aldeles af åldren (är) förlorat, 

1 V om samma begränsningslinje är muren lagad 
vid fönstrets ommurning på 1700-talet. H är är 
därför ingen medeltidsmålning. Märk, att gräns
linj en vid c är en med brun färg uppdragen linje, 
medan den vid b är en verklig spricka. 

2 J ONAS LODINUS, f.1688, komminist erhär 1717, 
kh 1726, t 1746. 
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at det helt och hållit ånyo måste upsättias>>, men kan 
22/ 3 1731 berätta, att >>man, medelst gudz hiälp, full
bordade tak(et) öfwer själfwa kyrckian förleden sommar, 
som nu är fullkomligit med nytt Korsswärc(ke), bräder 
och god spån>>. Med ordet >>korsswärcke>> torde just tak
stolarna avses. I samma brev säges, att >>ännu mycken 
bofällighet är på taket öfwer Choret och wapnhuseb>. 
Ehuru det icke framgår av de mycket summariska upp
gifterna om den ombyggnad, som ägde rum 1761 (då 
nuv. valv över koret tillkom, s. 584), så är det likväl an
tagligt att takre<mingen över koret då nedtogs och delvis 
omgjordes. De båda kryssade takstolarna av smäckert 
virke (fig. 516) synas vara en rest av den äldre (medel
tida?) takresningen. 

Långhuset täckes av två kryssvalv med helstensrib VALV 

bor. Valven äro sekundära och vila på murpelare av tegel 
och mellan dem slagna sköld- och gördelbågar, de förra 
djupa och svagt spetsade, de senare breda och rundbå

Reste mittelalter Remains of megiga. Långhusvalven torde vara inslagna omkr. mitten licher Eisenbe diaeval ironwork 
schläge an der on attic door.av 1400-talet; det V valvet är dock åtminstone delvis Dachbodentiir. 

ombyggt efter ett ras på 1670-talet (s. 587).1 Dropphål 

med metallrör finnas i båda långhusvalven (men även i det sena korvalvet). I Ö långhus

valvets Ö del märkas kraftiga järnkrokar (som ha tjänat till att fästa triumfkrucifixet?). 


Vid restaureringen 1929 upptäcktes i de östligaste murpelarna två små nischer, en i 
vardera pelaren å dess åt V vettande sida, 125 cm över nuv. golv. H 22, B 22, Dj 21 i den 
S nischen, resp. 20, 15 och 30 i den N. Mera komplicerad 
är den nisch (fig. 522), som påträffades i den mellersta mur
pelaren vid N muren ca 137 cm över nuv. golv. Den har en 
överliggare av huggen gråsten. Golvet mellan de båda vå
ningarna i nischen utgöres också av en natursten, som före
faller svärtad. Två inmurade gångjärnshakar och en järn
märla visa, att nischen ursprungligen stängts av en dörr. 
Samtliga nischer voro före 1929 igenmurade. I den sist
nämnda nischen fann man en helgonbild (s. 610). 

Över koret är slaget ett klostervalvsliknande tegelvalv. 

1 Se C. WrLH. PETTERssoNs berättelse om målningsresterna 1929 Fig. 524. Beslag på sakristie
(i ATA). Närmare undersökning kan nu ej göras, emedan valven för dörren, omkr. 1750. 1 : 8. 
att bibehålla värmen i kyrkan täckts med sågspån. Spår av medel Uppm. 1919. S. 586. 

Beschläge der Iron filtings oftida målning finnas emellertid åtminstone i V valvkappans södra 
Sakristeitiir um vestry door, 

svickel. 1750. circa 1750. 

Fig. 523. Rester av medeltidajärn
smide på dörren till vinden. 1 : 8. 

Uppm. 1919. S. 586. 
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Fig. 525. sakristia med gotländskt kryssvalv. Foto 1958. 

Die Sakristei mit dem gotländischen Kreuzgewölbe. Vestry with Gotland cross-vaulting. 


Det tillkom vid en ombyggnad 1761, då gavelmuren mellan kor och långhus, i vilken 
triumfbågen öppnade sig, bröts ned och korets N och S väggar avfasades, så att de 
kommo i flykt med långhusets Ö hörnpilastrar. Denna ändring skedde givetvis för att 
vinna utrymme och bättre insyn i koret, se vidare s. 590 och 613. Korvalvet vilar i Ö 

på en bred, rundbågig sköldbåge, medan det i V tar stöd mot långhusvalvets Ö gördel~ 

båge.1 Hurudan korets ursprungliga betäckning varit är svårt att säga. Ett stycke ovan~ 
för ö sköldbågens hjässa synes på gavelmuren (upp till x å fig. 515) ett stort samman
hängande putsskikt. Någon tydlig kontur kan dock ej iakttagas. På vinden synas i N 
och S stumpar av det bortbrutna röstet mellan kor och långhus, som försetts med 
kraftiga tegelskoningar (fig. 517). Mellanrummet fylles ovanför korets anslutande ytter
tak av en brädvägg. 

1 Det på några håll gjorda antagandet, att sköldbågen skulle vara en rest av en försvunnen absid, 
är oriktigt, såsom tydligt framgår av fig. 515. 
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fig. 526. Ursprungligt fönster i sakristian. 

Foto 1958. S. 586. 


Ursprungliches Sa kri- Original vestry window. 
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Invändigt är kyrkan putsad och avfärgad i en bruten vit färgton (till stor del den INNERVÄG

GARs BE
medeltida putsen). På några ställen finnas rester av medeltida kalkmålningar, framtagna HANDLING 

och konserverade 1929, varvid ornamentala bårder m. m. kompletterades. Se vidare 
s. 595. - Långhuset var före valvslagningen vitputsat upp till sträckmurarnas krön. 
Betydande rester av denna medeltida puts äro bevarade ovanför valven. Däremot är 
den puts, som bekläder innerlivet på tornets kvarvarande murstumpar och som även går 
över hörn ut på dessas brottyt or, icke medeltida. Rester av samma putsskikt finnas 
nämligen ovanför de bortbrutna tornmurarna och kring ingången till långhusvinden. 

Numera ha kyrkans alla delar trägolv, som inlades 1928 på underslag ovanpå det äldre GOLV 

golvet. - På 1700-talet fanns t egelgolv, men 1851 inlades överallt trägolv, som 1883 
ersattes av cementgolv utom i kyrkans mittparti, där golvet var minst fuktskadat. 

Sakris tian är senare tillbyggd invid koret (förband saknas). Den har ett ursprungligt, SAKRISTIA 

ribblöst kryssvalv av gotländsk typ (fig. 525), byggt av gråstensflis med märken efter 
skålbräder synliga i putsen. Liknande valv finnas i sakristiorna i de närbelägna kyrkorna 
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NU RASERAT 


VAPENHUS 


I S 


NUV. VA


PENHUS I V 


NU RASERAT 


TORN I V 


i Husby-Sjuhundra (s. 514) och Riala (SvK, Up. I s. 617, fig. 635). Sannolikt ha samma 
gotländska hantverkare uppfört alla dessa sakristior liksom den på 1700-talet helt om
byggda sakristian i Rö (s. 314), troligen i slutet på 1200-talet. I Ö ett helt litet fönster 
(fig. 526, 527) med spetsbågig dageröppning, men rundbågig yttre omfattning; den inre 
omfattningen är snarast spetsbågig. Detta fönster är ursprungligt. Det igensattes 1750/51, 
men framtogs åter 1929. 17 49 beskrives sakristian såsom mycket förfallen och mörk 
(sT. PROT.), varför man upptog n uv. N fönster, som är större och stickbågigt samt försett 
med järngaller och luckor (de senare från 1842), varjämte ingången vidgades (v1s.PROT. 
1753). Den är nu förhållandevis bred och stickbågigt betäckt. Dörren, som samtidigt 
nygjordes, har vackra 1700-talsbeslag (fig. 524). Vid Ö väggen, under fönstret, ett 
litet börrealtare av trä, klätt med grön sammet; på framsidan är Kristusmonogrammet 
IHS broderat med guldtråd. Denna altaranordning tillkom 1929. 

På 1600-talet hade kyrkan, såsom framgår bl. a. av fig. 518, på S sidan ett vapenhus, 
troligen stammande från senmedeltiden. Det förstördes på 1670-talet (s. 587). 

Det nuv. vapenhuset i V är inrättat i resterna av ett rasat V-torn (se nedan). 
Det är genom träbjälklag delat i två våningar. Från bottenvåningen leder en trätrappa 
till övre våningen. Därifrån kommer man genom en taklucka upp på vinden. I övre 
våningen finns i Ö väggen en ingång till orgelläktaren, upptagen omkr. 1750 (vis. PROT. 
1753). Från vapenhusvinden finns en ingång till långhusvinden, tydligen inrättad i 
samband med V röstets återuppbyggande (s. 578). Dörröppningen är stickbågig och 
stänges av en medeltida dörr av breda furuplankor med järnbeslag (fig. 523). Att 
döma av nyckelskyltens plats - den sitter mycket långt ned -är dörren avtagen nedtill. 
Från början torde den ha suttit i kyrkans ursprungliga S ingång eller ev. härröra från 
det gamla vapenhuset. 

RHEZELms' avbildning från 1635 (fig. 518) ger vid handen, att kyrkan då hade ett 
tämligen högt och slankt torn i V med dubbla ljudgluggar på sidorna och sadeltak; 
möjligen antyder teckningen, att tornet vid den tiden var förhöjt med tegel eller trä. 
Från nuv. vapenhusets vind kan man tydligt se, att stentornets murverk legat i förband 
med långhusets V mur och att tornet således hörde till den ursprungliga kyrkan. Här 
synas nämligen på gavelmuren mot Ö rester av tornets bortbrutna N- och S-nmrar 
(fig. 519). Såret efter tornets N mur sammanfaller med krönet av vapenhusets N mur. 
Tydligen har en del av tornmurens yttersida skalats av för att bereda plats för det slut
tande vattentaket. Ovanför takfallet sticka fortfarande några stenar ut ur långhusets 
V mur. Också i S har en motsvarande avskalning skett. Även här sticker en sten ut ur 
muren ovanför takfallet. I övrigt är S tornmuren helt nedriven nästan ända fram till 
långhusets gavel och ersatt av en tunnare mur. Planen fig. 515 visar nämligen att det 
nuv. vapenhusets S och V grundmurar äro tunnare än den N. Det är därför troligt att 
vid vapenhusets inrättande det raserade tornets N mur befunnits brukbar och fått 
kvarstå till behövlig höjd, medan V och S murarna byggts om med användande av det 
gamla gråstensmaterialet. Vid ombyggnaden putsades tornets murstumpar (s. 585), 
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Fig. 528. Rest av den ursprungliga tornbågen med inback för rek
tangulär dörromfattning från 1854. Bågen överskäres av den då sänkta 

läktarens golv. Foto 1958. S. 590. 
Rest der ursprUnglichen Bogenöff Remains of original tower arch with 
nungvom Kircheninneren zumTurm recess for rectangular door surround 
erdgeschoss mit Ausstemmungen of 1854. Arch cut-off by floor of gal
ftir einen rechteckigen Ttirrahmen lery lowered at that time. 
von 1854. Der Bogen wird von dem 
damals gesenkten Emporenboden 

tiberschnitten. 

antagligen därför att de voro synliga ovanför det provisoriska tak, som först lades 
(s. 589). 

Om tornets inst'örtande berättar kh Sven Matthiae1 i ett brev till DoMKAP. 1681 i 
sept. Brevet innehåller ansökan om kollekt till en klockas omgjutande, >>til hwilkens 
igenlösning wij aldeles oförmögne ähre, af desse beswärlige tijders uthlagor och pressur 
utharmade. Och kunne wij oss, Gud bättre, i synnerheet beklaga, det wij i sådant fall 
myckit olyckelige warit hafwa. Ty för någre åhr tilbaka föll Tornet på wår Kyrkia neder, 
tillijka med en stor deel af Kyrkian, så at wij ännu icke mächtige warit dess Wapenhuus 
at uprätta, uthan det ligger än i dag til marken omkullfallit. Therföre och, när H. Hög
wyrd., Sahl. H. ArchiEpiscopen, Doct. Joh. Baazius på den orten visiterade [1679?], 
uthlofwade den Sahl. Herren, det wij skulle Assistence bekomma, då wij derom ansö
kiandes warde>>. Olyckan kan alltså antagas ha inträffat på 1670-talet och tornet har 
tydligen rasat åt SÖ, i fallet krossande vapenhuset. 2 Även det parti av tornet Ö mur, 
som bildade V-vägg för långhusets vind, rasade och skadade därvid det V långhusvalvet 
(jfr s. 583). Det är väl detta, som åsyftas med orden >>tillijka med en stor deel af Kyrkian» 
i det ovan citerade brevet från 1681. 

1 SVEN MATTRIAR STARCK f. 1613, kh här 1663, t 1688. 
2 Den i brevet omtalade klockan kan dock knappast ha skadats vid detta tillfälle, eftersom klockstapel 

omtalas redan 1635 (s . 576). 
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Fig. 529. Målad bård å långhusets V vägg under framtagning 1929. Foto C. Wilh. Pettersson 1929. 
- Kalkmålningarna fig. 529-536 utförda i slutet av 1400-talet eller omkr. 1500. S. 595. 

Zierborte an der W W and des Langhanses bei der Painted border on W wall of nave in process of 
Freilegung 1929. - Die Malereien in Abb. 529- being revealed in 1929.- Figs. 529-536, murals, 
536 sind gegen Ende des 15. Jhs oderum 1500 aus- end of 15th century or circa 1500. 

gefi.ihrt. 

Givetvis måste skadorna på själva kyrkan först botas och detta torde ha skett redan 
under kh Sven Matthiaes tid, dvs. på 1670/80-talet. Det sägs om honom i ett brev till 
DoMKAP. 1688, att han >>Kyrkian reparerat», och sonen,1 som tycks ha varit hans ad
junkt, berörnmes i ett annat brev till DoMKAP. (från prosten Boestadius2 13/ 8 samrna år) 
för >>dhen stora flijt och försårgh han på framfarne åhren haft om Lohäradt Kyrkias 
reparation». Därefter tycks det ha blivit ett långt uppehåll i byggenskapen, förmodligen 
beroende på att kyrkoherdarna under denna tid voro ålderstigna, sjukliga och fattiga, 
men även på de allmänt taget tryckta ekonomiska förhållandena under 1700-talets 
första årtionden. Först efter kh Jonas Lodinus (s. 582, not 2) tillträde återupptogs 
reparationen av kyrkan. År 1728 eller 1729 skulle 6000 tegellevereras och 1729 en tunna 
kalk på vart mantal (till återuppbyggnad av V valvet, som dessförinnan kan ha varit 
provisoriskt lagat?). Dessutom >>Proponerades ett allmänt sarnrnanskått af hwar person 
till KyrckioBygnaden som bewiljades af hwar dräng 24:/ [ = 24 öre] och hwar piga 
12:/ [ = 12 öre] K(oppar)rn(yn)t wilja sönner och döttrar [till bönderna] gifwa rnehra 
ähr wäll. Alla torpare som Bruka åker och Eng gifwa 24>> (sT. PROT. 1729). Vidare beslöts 
om de dagsverken, som skulle göras vid kyrkoreparationen. Det var i samband härmed 
de stora takreparationer, som s. 583 omtalats, ägde rum. 8000 spån skulle >>samman
skaffas>> till kyrktaket. Det gamla vapenhuset i S var nu helt nedrivet och ersatt av 

1 MATTHIAS SVENONIS STARCK, komminister här 1689, kh 1694, t 1697. 
2 PETRUS JONAE BoESTADIUS, kh i Estuna 1680, kontraktsprost 1684, t 1702. 
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Fig. 530. Korets N vägg: Kristi dop. Foto 1958. S. 595. 
N Wand des Chores: Taufe Christi. N wall of chanccl. Baptism of Christ. 

bottenvåningen i det ombyggda f. d. tornet (jfr s. 586), som därefter i kyrkböckerna 
alltid kallas för vapenhuset. Troligen hade denna förändring skett på 1680~talet (efter 
1681, jfr s. 587). Nuv. höjd på yttertaket torde vapenhuset ha erhållit först efter 17311 
(troligen i samband med läktarens ombyggnad 1750/51, s. 617), varvid blinderingen på 
långhusets V röste (s. 578) blev överskuren. 

Ännu 1782 låg gråsten kringspridd på kyrkogården, >>synnerligen efter gamla tornet 
wid wästra sidan af Kyrkan» och kh Gedner (s. 572, not l) fick tillstånd att använda 
denna till att bygga en grav (sT. PROT.). I rNv. 1829 säges denna grav (s. 574) vara >>en 
stor grafhög af murad sandsten öfwertäckt med jord och gräs>>. 

1 Detta är berättas vapenhustaket vara förfallet (s. 583) - troligen hade vapenhuset till att börja 
med endast täckts provisoriskt. Nuv. våningsindelning är förmodligen också senare än 1680-talet. 
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Fig. 531. Korets N vägg: två män. På ett undre(?) putslager kon
sekrationskors. Foto 1958. S. 595. 

N Wand des Chores: Zwei Män N wall of chancel: two men. On 
ner. Auf einem darunterliegenden an earHer (?) layer of plaster, a 

(?) Putzlager ein Weihkreuz. conseeration cross. 

TORNBÅGE Den ursprungliga bågöppningen mellan långhus och tornrum måste ha varit låg; 
~~Ha~~r~~~- därom vittna spår av medeltidsmålningar kring den på 1700-talet upptagna ingången 

ÄLDsTA från vapenhusets övervåning till läktaren (s. 597, 617). Sannolikt var den också trång. 
KYRKAN Inuti skåpet för el. centralen (vid d å fig. 515) ser man den gamla välmurade, om också 

skadade gråstensmuren (ser ej ut som igenmurning). I anfangen till en båge ha inhack 
gjorts för en rektangulär dörröppning (fig. 528); bågens övre del döljes av läktarebjälk
laget. Det är därför troligt att den gamla tornbågen fick tjänstgöra som ingång intill 
1854, då ingången ommurades (s. 580) och läktaren ombyggdes, varvid denna kan ha 
sänkts (s. 617). 

Att triumfbågen var trång tycker man sig kunna utläsa ur sT. PROT. 1761, där det 
säges, att man skulle vinna utrymme för åtminstone ytterligare tre bänkar på vardera 
sidan, om muren mellan koret och långhuset reves, varjämte man vid sången bättre 
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Fig. 532. N sidan av gördelbågen framför orgelläktaren: figur, som håller en ranka. Rankan nymålad av 
konservatorn. Foto 1958. S. 596. 

N Seite des Gurtelbogens vor der Orgelempore: Figur N side of girdie arch in front of organ gaiiery; figure
mit Ranke (Ietzere vom Konservator n eugemalt). holding an ornamenta l creeper, pa inted by conservator. 
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Fig. 533. S långhusväggen: S. Sebastians martyrium. Den lodräta 
linjen t. h. markerar ett igenmurat fönster. Foto 1958. S. 595. 

S Langhauswand: Martyrium des hl. S wall of nave: Martyrdom of St. 
Seba stian. Die lot rechte L i nie rechts Sebastian. The perpendicular Iine 
bezeichnet cin vermauertes Fenster. to the right indicates a blocked up 

\Vindow. 
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Fig. 534. S länghusväggen: S. Kristoffer. Den lodräta linjen t. h. markerar 
ett igenmurat fönster. Foto 1958. S. 595. 

S Langhauswand: Christophorus. Die S wall of nave. St. Christopher. The 
lotrechte Linie reellts bezeichnet ein perpendicular Iine to right indicates a 

vennauertes F enster. blocked-up window. 

8-002114 
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skulle kunna höra och rätta sig efter klockaren, som hade sin plats i koret. Förmodligen 
var den också låg (sT. PROT. 1761, jfr s. 613). 

DATERING Den ursprungliga kyrkan med dess slanka torn, smalare, rakt avslutade kor och tro
AV DEN UR

SPRUNGL. 
ligen trånga triumf- och tornbågar liknar till sin planläggning den närbelägna Karls

KYRKAN kyrka, nu ruin (LuNDBERG I s. 399). Till samma grupp räknar LuNDBERG de ursprung
liga kyrkorna i Alunda och kanske Vallentuna. Man skulle möjligen kunna tillägga 
Bälinge och Rasbo i deras ursprungliga gestalt. Alla dessa utom Karlskyrka torde ha 
varit hundareskytkor,1 uppförda omkr. 1200 (Vallentuna) eller under förra delen och 
mitten av 1200-talet. Kyrkan i Lohärad torde stamma från samma tid - de höga och 
smala fönstren (s. 580) hänvisa till 1200-talet. Det är icke uteslutet, att också denna 
kyrka vid sin anläggning var en hundareskyrka.2 JöRAN SAHLGREN sammanställer 
häradsnamnet Lyhundra med Lohärad och anser det betyda Lobornas (>>lyiarnas>>) hun
dare.3 Jfr även s. 572. 

REPARATIO Om reparationer i slutet på 1600-talet och under 1700-talet är ovan talat (s. 582, 
NER l NYA

RE TID 584, 586- 589). Särskilt 1761 års ombyggnad (s. 584) vållade stridigheter i sockenstäm
man, det gick t. o. m. till votering, något som man ytterst sällan stöter på i gamla tiders 
ST. PROT. 

Senaste stora restaurering ägde rum 1928 29 under ledning av ark. Ä. Noreen. 
Därvid inlades nya trägolv, en brädpanel i koret avlägsnades, bänkarna reparerades 
m. m. Å väggar och valv avlägsnades överkalkningen och befintliga målningsrester 
konserverades. Inredningen befriades från senare övermålning och gamla färger fram-

UPPVÄRM
NING 

togos och kompletterades. El. uppvärmning anordnades. 

1 Se AxEL EMMELIN, Om tingsställen i Uppland och Västmanland före tillkomsten av 1734 å rs lag, 
Rig 1944, s. 99-100. 

2 Senare under m edeltiden (1382) hölls ting i Söderby (EMMELIN, a. a . s. 107). 
3 SvERIGEs BEBYGGELsE, Landsbygden, Stockholms län III (1952) s. 81. SammanställningEn Ly

hundra-Lohärad förekommer tidigast i: A. oREEN, Gesch. d. nord. Sprachen, 3:e Aufl., Strassburg 
1913, s. 75. Om b etydelsen av ordet 'härad' jfr A. Scni.icK, Svithjod och folklanden (i: Hist. studier 
tillägn. Nils Ahnlund 23/ 8 1949, Stockholm 1949, s. 11).  En analogi till förhållandet husaby n i Husby 
Ly hundra och hundareskyrkan (tingsplatsen) i Lobärad utgör Olands h ärad med husaby i Stavby och 
tingsplats (hundareskyrka) i Alunda. Se R. STENBERG, Skäfthammars kyrka (UPPLANDs KYRKOR bd 3 
s. 203). 
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KALKMÅLNINGAR 

Såsom förberedelse till kyrkans restaurering undersöktes 1927 valvens och väggarnas 
puts av konservator C. Wilh. Pettersson. Han fann (skr. i BST), att målningar funnos 
på den flera gånger överkalkade medeltida putsytan, dels på kyrkans V vägg över 
orgelläktaren, dels på N och S väggarna; de senare hade dock blivit stympade genom 
upptagning och utvidgning av fönster. Målningar funnos också på valvstrålarna och 
antydningsvis på valvbågarna. I valvens hjässor hade undersökning ej kunnat före
tagas. Korets tunnvalv saknade spår av målningar. Pettersson föreslog, att de övre 
putslagren skulle avlägsnas, >>så att den ursprungliga benhårda pergamentsliknande 
putsen kom i dagem, och målningarna konserveras. Så skedde också (1929), sedan även 
konservator Alfred Nilson besiktigat kyrkan. Arbetet utfördes av C. Wilh. Pettersson, 
som därvid även kompletterade ornamentsbårder och upprepningsmönster.1 

Målningarna härröra från slutet av 1400-talet eller omkr. 1500 och äro av förhållande
vis god kvalitet, så vitt man kan döma av de fåtaliga bevarade resterna. Mästaren tillhör 
någon av de svenska målarskolor, som florerade efter Albertus pietors tid. Äldre, möj
ligen från 1200-talet, äro två bevarade konsekrationskors, det ena på korets norra 
vägg (fig. 531), det andra på södra långhusväggen längst i V. 

Omkr. 1750 vitlimmades kyrkan >>Up til hwalfweb> (vrs. PROT. 1753). Antagligen hade 
målningarna redan tidigare överputsats - de nämnas ingenstädes i de antikvariska 
källorna från 1600-talet. 1854 slöts kontrakt om invändig vitlimning av hela kyrkan, 
sakristian och vapenhuset. 

FÖRTECKNING ÖVER MÅLNINGARNA 

Koret. N m uren: Kristi dop (fig. 530). Delvis förstörd vid sakristieingångens vidgande på 1700 
talet. - T. h. därom två figurer: en äldre och en yngre man (fig. 531). Av denna målning är endas 
övre delen bevarad, beroende på att ett undre putslager med ett konsekrationskors här framtagits. Även 
detta är delvis förstört vid sakristieingångens vidgande och har kompletterats av konservatorn. 

Ö 	o ch S m uren: draperibård från 1929. Över sköldbågen på Ö m uren står AO (avser J oh. Upp. 
22:13: 	Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden). 

Långhusets ö trave. 
Valvet: i svicklarna ornament från 1929 (?) , i N valvkappan svaga spår av medeltida målning. 
N muren: spår av målning saknas helt. 
S m uren: S. Sebastian marterad (fig. 533). T. h. om honom en bågskjulande figur, överskuren av 

spåret efter ett igenmurat fönster (s. 582). - S. Kristoffer med Kristusbarnet på skuldran (!!g. 534). 
Nedre delen av figuren år 1929 övermålad med en ornamental bård. 

1 Se härom C. WILH. PETTERssoN, Lobärads kyrka. Valv- och väggmålningar, 1929 (i ATA); och den
sammes skr. i BST 1927. Att bårderna på vissa håll tillhöra den ursprungliga målningen framgår av fig. 
529. 

KORET 

LÅNGHUSF.TS 

Ö TRAVE 

http:L�NGHUSF.TS
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Fig. 535. V väggens S del, över orgelläktaren: drake. 

Foto 1958. 


S Teil der W W and, liberder Or S. pa rt of \V. wall, above organ 

gelempore: Drache. gallery: dragon. 

MURPELAR Murpelarna och gördelbågen mellan ö och V traven. 
NA OCH GÖR På N murpelaren håller en figur i vid rock med vida ärmar och pannband (ansiktet utplånat) i nedre 

DELBÅGEN ändan av en frodig akanthusranka i Albertus pietors stil, vilken är målad i gördelbågen (fig. 532). På 
S murpelaren hålles rankan också av en figur. Rankan är målad av konservatorn, möjligen med ledning 
av spår efter medeltida målning. Figuren på S murpelaren förefaller att vara starkt ommålad. Figuren 
på N sidan kan däremot vara en äkta medeltidsmålning. 

LÅNGHusETs Långhusets V trave. 
V TRAVE 
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Fig. 536. V väggens N del, över orgelläktaren: figur i röd mantel. 

Foto 1958. 


N Teil der W W and, Liber der Orgel N. part of V\r. wall, above organ 

empore: Figur im roten Mantel. gallery: a figurc in a red mantle. 

V a l v e t: i V valvkappans S svickel fragment av medeltidsmålning (en naken fot och en mantelflik 
samt mark med bladväxter). 

N m uren: längst i ö, under läktaren, fragment av medeltida målning (fötter). 
V m uren: längst i S, över läktaren, en bevingad drake med ringlande stjärt (fig. 535); t. h. därom 

otydbara målningsfragment; N om ingången till läktaren stående kvinnlig figur i röd mantel, fragmen
tarisk (fig. 536); t. h. därom otydbara fragment. 

S muren: konsekrationskors, kompletterat av konservatorn. 
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Fig. 537. Altarbord av N. J. Dahlström, 1762. Foto 1959. 
Altartisch von 1762. Altar table, 1762. 

INREDNING OCH LÖSA INVENTARIER 

ALTARE Altare av trä, marmorerat i grågrönt och rödbrunt (ursprunglig färg, framtagen 1929 
under vit övermålning) med rik skulpterad och förgylld dekor i Norrtäljemästaren Nils 
Jean Dahlströms1 stil (fig. 537). Förfärdigat 1762 enligt en upplysning i sT. PROT. 1768. 
Snickarens namn uppges icke där och något arbete på altaret omtalas ej i sT. PROT. 

från 1760-talets början, ej heller i RÄK., som beträffande denna tid äro helt summariska. 
Men i Estuna ST. PROT. 1764 omtalas, att altarbordet i Lohärad förfärdigats av Dahl
ström och där uttalas önskan, att han skulle utföra ett likadant för Estuna kyrka. 
Altarring med svarvade dockor från 1883 (ÄMB.BER. 1884). 

ALTARPRYD Altarprydnaden (fig. 538) utgöres av ett rikt konturerat ramverk av förgyllt trä, 2 

NAD omgivande ett krucifix av försilvrat trä. I ramverket sitta putti, försilvrade, med för
gyllda vingar och attribut. En putto bär ett draget svärd och ett koger, en annan något 
som förefaller att vara resten av en båge (fig. 540); i övrigt äro attributen förlorade. 
lNv. 1749 säger om altarprydnaden: >>Ramarna förärdta af öfwerste håf Marschalken 

1 Snickarmästaren NrLs JEAN DAHLSTRÖM var mycket anlitad av Roslagsförsamlingarna, för vilka 
han utfört flera altarbord med skulpterad framsida, ofta även altarring och bänkinredning. Av hans 
hand är bl. a. korets inredning i Frötuna, som är särskilt väl och fullständigt bevarad (SvK, Up II s. 
276, fig. 237). 

2 Enligt rNv. 1852 var ramverket då mörkgrönt med förgyllda och försilvrade ornament och bilder. 
Det nyförgylldes 1876. 
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Fig. 538. Altarprydnad, uppsatt p å 1730-talet . Omramningen utgöres av delar av en praktsäng från 
slutet av 1600-talet, som omgjorts för sitt nya ändamål. Krucifixet är tillfogat vid uppsättningen i 

kyrkan. Foto 1958. 
Alta rschmuck, a ufgestellt in den 1730er J a hren. D as Altar decoration inst a lled in the 1730s. The framework 
R ahmenwerl< gchörte zu Kopfgieb el und Baldachin consists of seetians of a la t e 17th centnry ornam enta l 
eines P a rad ebetts vom Ende des 17. J h ., d as fllr seinen b ed adapted to the new purpose. The crucifix wa s 
neuen Zweck abgeändert wurde. Das Kruzifix wurde added when the fra m ework was set-up. 

bei der N eumontierung in der Kirche hinzugcfi.igt. 



600 LYHUNDRA HÄRAD 

Fig. 539. Detalj av altarprydnaden fig. 538. Foto 1959. 

Einzelheit vom Altarschmuck Abb. 538. Detail of a ltar decoration fig. 538. 


Baron Taube, 1 då warande ägare af Christineholms säterie, men Crucifixet köpt för 
Kyrkans p(ennin)g(a)r». Denna altarprydnad torde ha uppsatts på 1730-talet då Taube 
innehade Kristineholm. - Omramningen (>>ramarna>>) är utförd av delar av en praktsäng 
(rekonstruerad å fig 541), som tydligen befunnits omodärn vid Taubes tillträde till 
Kristineholm. Det är sänghimlens ram med dess krönprydnader, som nu utgör altar
prydnadens ramverk, nedviken åt ömse håll för att kunna placeras mot korväggen. De 
båda putti på sidostyckena, som nu balansera på snedställda podier, ha varit placerade 
i analogi med putton överst på ramverket. Det tresidiga ornamentstycket nederst med 
en putto under en blomsterkorg (som nu uppbär krucifixet) är sänggaveln. Jfr S. WALLIN, 

Nordiska museets möbler från svenska herremanshem I (Sthlm 1931), fig. 245- 50, visan
de en säng från Steninge, som anses ha tillkommit vid slottets nyinredning i slutet av 
1600-talet. Å en annan sänggavel från steninge från samma tid (a. a. fig. 256) återfinnes 

VILHELM L UDVIG TAUBE AF 0DENKAT, f. 1690, t 1750. Överst e för Upplands regem ent e, riksråd, 
överstemarskalle G. m. ELEONORA CHARLOTTA BONDE AF BJÖHNÖ. H an synes ha ägt KRISTINEHOLM 
1732- 40. Taube blev fånge vid Perevolotjna 1709, men rymde 1715 ur fångenskapen och åt ervände 
till Sverige. 

1 
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Fig. 540. Detalj av altarprydnaden fig. 538. Foto 1958. 
Einzelheit vom Altarschmuck Detail of altar decoration 

Abb. 538. fig. 538. 

en detalj i motsvarande del av Lobärads altarprydnad, nämligen draperiet med ned
hängande tofsar under den sittande puttons fötter (fig. 539). Putton själv är sekundärt 
placerad på denna plats; hur han ursprungligen varit placerad kan nu ej sägas. Över
huvud taget är stilen i de nämnda sängarna i NordM densamma som i Lobärads altar
prydnad: >>den italiensk-franska barocken, Tessin-Prechts karolinska stil» (a. a., s. 
XXV). - Altaranordningen är ett typiskt exempel på den stora uppfinningsrikedom 
som ådagalades, när det under den mycket fattiga tiden efter Karl XII:s krig gällde att 
renovera eller ersätta förfallna kyrkoinventarier. 

Ända till 1880-talet fanns i kyrkans ägo ett altarskåp och andra medeltida skulpturer. MEDEL

TIDA SKULPW. Schiirer v. Waldheim undersökte dem 1878 på uppdrag av Riksantikvarien och har 
TUR 
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lämnat en redogörelse för sin undersökning (förvarad i ATA). Han ger en målande skild
ring av >>deras gömställe å den kolmörka kyrkvinden, der altarskåpet var inklämdt 
emellan takstolarne, så att det ej kunde öppnas mer än till hälften>>. Antagligen hade de 
burits upp på vinden vid restaureringen 1876. Tidigare förvarades de nämligen (enligt 
Norrtelje tidn. 19/ 7 1928) i >>arkivrummet», dvs rummet över vapenhuset. Utom altar
skåpet såg Schiircr v. Waldheim på kyrkvinden ett triumfkrucifix, en madonnabild 
och tre andra bilder. A v hans rapport får man ingalunda det intryck, som kyrkans rNv. 
samma år (1878) avser att förmedla. I detta INV. säges nämligen: >>Diverse bilder å 
vinden, hvilka efter vederbörlig undersökning [tydligen Schiirer v. Waldheims] befunnits 
värdelösa>>. Tvärtom framhåller han särskilt altarskåpet och krucifixet såsom väl för
tjänta av en noggrannare undersökning. lNv. 1884 upprepar ännu, att >>Diverse bilden> 
funnas på vinden; madonnabilden hade detta år skänkts till SHM. Ej långt därefter 
såldes de övriga skulpturerna. Ett par tidningsuppsatser (Norrtelje tidn. 19 / 7 1928 och 
NDA 15/ 9 1929) beröra deras öde. Enligt den senare såldes triumfkrucifixet och andra 
skulpturer >>till en jude för en ringa summa. Sedan sände han dessa saker till Polen. 
Detta lär ha skett med K. M:ts tillstånd>>.1 Försäljningen skedde 1887, varvid 100 kr. 
erhöllos >>För sålda trädbilder och två par ljusstakar» (RÄK.). Det har emellertid vid en 
närmare undersökning visat sig, att uppgifterna om >>juden» och försäljningen till Polen 
äro hämtade ur luften, i varje fall beträffande altarskåpet och triumfkrucifixet. Dessa 
båda föremål synas nämligen 1887 ha lämnats till NordM i utbyte mot något annat av 
en antikhandlare A. Mattsson och komma 1943 med en detta år skedd stor deposition 
av kyrkliga föremål till SHM. Vid överlämnandet till NordM uppgavs skåpet och kruci
fixet komma från okänd kyrka. 

Altarskåpet (inv. nr i NordM 53386, i SHM 23002:3) består av earpus och två 
dörrar (fig. 542, 570 E); dörrarna äro nu lösa. Skåpet och nådastolens kors av furu, 
bilderna av lövträ, baldakinernas masverk av ek. Krön och predella saknades redan 
1878 enligt Schiirer v. Waldheims ovan berörda beskrivning. Skåpet innehåller 9 bilder, 
föreställande (fr. v. t. h.): - l. Apostel med bok, den andra handens attribut förlorat. 
- 2. Likaså en apostel med bok, den andra handens attribut förlorat. - 3. Maria Mag
dalena med salvburk. - 4. Sörjande Maria. - 5. Nådastolen. Gud Fader, sittande, håller 
framför sig ett kors, men Kristusbilden, som varit fästad på korset, är förlorad. Andens 
duva, om en sådan funnits, är även förlorad. - 6. Aposteln Johannes med kalk. - 7. 
Apostel med bok i ena handen, andra handen saknas och har varit nedvänd. - 8. Bir
gitta(?) med viv och vii, hållande en bok. - 9. Aposteln Paulus med svärdfäste. Bilderna 
äro endast obetydligt omflyttade sedan Schiirer v. Waldheim såg dem. Enligt hans 

1 VHAA hade 1 / 3 1887 meddelat, att bilderna ej behövdes för SHM. Meddelandet förvaras i kyrkans 
arkiv tillika med ett brev av d . 23 / 10 1871 från riksantikvarien Bror Emil Hildebrand rör. samma 
bilder, däri han emellertid föreslår, att de överlämnas till SHM. I sistnämnda brev omtalas utom altar
skåpet och madonnabilden även en bild av Maria Magdalena, vilken ej är medtagen i Schurer v. Wald
heims rapport. 
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Fig. 541. Rekonstruktion av den praktsäng, 
varav delar använts till altaruppsatsens ram

verk. B. Händel del. 1959. S 600. 
Rekonstruktion des Pa Reconstruction of the 
radebetts, von demTeile ornamental bedstead, 
fiir das Rahmenwerk parts of which were 
des Altaraufbaus wie utilized to frame the 
derverwendet wurden. altar decorations. 

beskrivning stod Magdalena, som han tyder som S. Gertrud med >>ett litet hus>> ( = salv
burken), längst t. v., därnäst två apostlar, varav den ena i högra handen höll ett skaft, 
mu afbrutet från ett upprättstående föremål». Som nr 4 följde - liksom nu - den sör
jande Maria (>mng qvinna stående med dok öfver hufvudet och händerna i bedjande 
ställning>>), som nr 5 - liksom nu - Nådastolen (>>en stelt sittande, krönt, helskäggig 
man, hållande framför sig ett kors>>), som nr 6- liksom nu- Johannes (>>en ung man, 
stående med kalk i hand, en stor lufva på hufvudeb> - luvan= håret). Nr 7 har tydligen 
också behållit sin plats (>>en helskäggig man, som står med bok i venstra handen och den 
högra stelt nedhängande>>), likaså nr 8 (>>en ung qvinna, stående med dok på hufvudet, 
på den venstra, af manteln täckta handen en uppslagen bok») och nr 9 (>>en skäggig 
man med yfvigt hår, i venstra handen en bok, i den högra en nu afbruten bit af något 
skaft»). Schiirer v. Waldheims beskrivning, på vilken ovan lämnats några prov, är så 
detaljrik, att skåpet med full säkerhet kunnat identifieras.! 

1 Altarskåpet har kunnat identifieras såsom Lobärads försålda altarskåp tack vare benägen hjälp av 
fil. lic. RuNE NoRBERG. Sedan förf. visat honom Schiirer v. Waldheims beskrivning, kunde N. snabbt 
utpeka altarskåpet bland SHM:s bestånd av föremål från okända kyrkor. 
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Fig. 542. Altarskåp från slutet av 1400-talet. Överst corpus, därunder dörrarna. 
Foto SH!\1. S. 602. 

Altarschrein vom Ende des 15. Jh., oben Triptych, end of 15th century. Above: 
der Schrein, darunter die Fliigel. central portion; below: the leaves. 
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Fig. 543. Triumfkrucifix från 1300-talets förra del. Foto SHM 1959. S. 606. 
Triumphkruzifix, 1. H. des 14. Jh. Rood, early 14th century. 
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Skåpet har ommålats senast b. av 1700-t. (ny altarprydnad tillkom ju på 1730-talet). 
Däremot tyckes förgyllningen, där den är bevarad, vara den medeltida; i några fall har 
den ersatts med gul färg. Ä ven 1700-talsfärgen är delvis bortfallen. Skåpets botten har 
varit helt övermålad med svart; glorior bakom figurernas huvuden saknas. Mantlarna 
äro förgyllda; på deras foder synas i vissa fall under röd färg spår av den medeltida blå 
färgen, i andra fall troligen rött under blått. Baldakinernas masverk har nu röda och vita 
hålkälar, vitt gallerverk, gula krabbor och korsblommor, allt tydligen härrörande från 
ommålningen. Skåpets kanter och halvfialerna, som skilja bilderna från varandra, äro 
också ommålade. Så är även fallet med dörrarnas baksidor. Här förefaller det som om 
man tvättat bort den medeltida färgen från underlaget av kredering; nymålningen är 
nämligen utförd dels på resterna av den gamla krederingen, dels direkt på träet. Här 
ha målats ömsevis gula, ömsevis gröna ornament på röd botten. Tydligen har man härvid 
försökt efterlikna ett strömönster, som ursprungligen funnits och kanske utgjort bak
grunden till en helgonbild. Schiirer v. Waldheim beskriver dörrarnas målningar såsom 
figurer i gult och grönt, >>nästan tapetlika>>, på röd botten. Även denna nymålning är 
nu till stor del bortfallen. - På en list nederst på skåpet har funnits en inskrift. De få 
bokstäver, som ännu kunna skönjas, äro versaler målade i gult mot ljusgrå eller vit 
botten. Under denna målning mörkbruna fält inramade med rött. - Skåpet är ett svenskt 
arbete från slutet av 1400-talet. B (incl. dörrarna) 290, H 120, bildernas H ca 74- 78. 

Triumfkrucifix (från Lobärads kyrka?, inv. nr i NordM 53387, i SHM 23002:20). 
Fig. 543- 545. Figuren av ek, korset av furu. Törnekronan och de i axlarna infällda 
armarna äro separat utförda. Spikarna ersatta av modärn komplettering i trä. Kors
stammens ändtapp är avsågad. Färgen är delvis bevarad: ljus karnation med röda 
blodspår på kroppen, mörkbrunt hår och skägg, grön törnekrona med röda taggar, å 
ländklädet sekundär orangeröd färg. Korsets välvda mittstam har rester av grönt, de 
kälade kanterna rester av grönt och rött. Å den nedre ändplattan rest av evangelist
symbol i bruna färger med vitt språkband på grön botten. Korsets trepassformade 
utsprång ha rester av blå färg på svart undermålning. Å kantlister etc. dessutom rester 
av samma orangeröda färg som å ländklädet, och å ändplattan t. v. rest av sekundärt 
målad evangelistsymbol.l - Krucifixet är att döma särskilt av ländklädets och korsets 
form utfört på 1300-talet, troligen fram emot seklets mitt, men uppfattningen av den li
dande Kristus är snarare 1200-talets än 1300-talets. Denna återklang av en äldre tids upp
fattning finner man någon gång hos 1300-talskrucifix.3 - Korsets H 285, figurens 130. 

Ovanstående beskrivning bör jämföras med vad Schiirer v. Waldheim har att säga 
om det krucifix han såg på vinden i Lobärads kyrka, >>en stor krucifix af det slag, som 
plägar hänga på kyrkoväggen, någorlunda väl gjordt, fastän arrname äro för smala 
och figuren stel. Frälsarens hufvud lutar åt höger, törnekrona, rödt skynke om lifvet. 

1 En av antikvarien ARoN ANDERssoN i nov. 1959 för SHM:s katalog utförd utförligare beskrivning 
av krucifixet har här i huvudsak följts. 

3 Jfr MONICA RYDBECK i FoRNV. 1948 s. 348- 49. 
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Fig. 544. Detalj av triumfkrucifixet fig. 543. Foto SHM 1959. 

Einzelheit vom Triumphkreuz Abb. 543. Detail of rood fig. 543. 


Korsarmarnas fyra ändar sluta i plattor, som ungefär likna genomskärningen af en gotisk 
pelare och troligen innehålla såsom vanligt evangelisternas tecken, ty på den nedra 
plattan skymtar i guldfärg på grön botten en bevingad man eller engel, Matthei sinne
bild.>> Schtirer v. Waldheim anger icke måtten på krucifixet, men enligt en gammal 

19f7ortsbo var Kristusbilden >>i nära kroppsstorlek>> (N orrtelje tidn. 1928). Märk även, 
att krucifixet i NordM inv. är inskrivet omedelbart efter altarskåpet (nr 53386, resp. 
53387). Triumfkrucifixet kan visserligen icke med lika stor säkerhet som altarskåpet 
knytas till Lohärads kyrka, men sannolikheten för att det en gång hört dit är dock ganska 
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FÖRSVUNNA 

SKULPTURER 

stor. Vad som främst talar emot ett sådant anta
gande är krucifixets storlek. Det är avgjort för stort 
för den låga och trånga triumfbåge, som ovan (s. 590) 
antagits ha funnits ända till 1761. Emellertid vill 
man gärna utgå ifrån, att de tre kraftiga järnkrokar, 
som finnas i valvkapporna närmast V om triumf
bågen, ha burit en upphängningsanordning för tri
umfkrucifixet, som sålunda skulle ha varit placerat 
omedelbart framför triumfbågen, tydligen intappat i 
en trabes. 

Den av de av Schurer v. Waldheim undersökta 
skulpturerna, som tidigast kom till SHM, är m a d o n
nabilden fig. 546 av alträ, vilken 1884 skänktes 
dit (inv. nr 7444). Maria sitter på en bänk med bar
net på vänster arm. Rester av färg: ljus karnation, 
bruna ögon, gyllne hår; Marias dok förgyllt, kläd
ningen grön, manteln röd med schablonerat ros
mönster i guld och silver, blått foder, svarta skor; 
Kristusbarnets klädnad förgylld; sockelns ovansida 
grön. Skador: Marias högra hand, barnets huvud, 
högra arm och vänstra hand saknas (så redan 1878) 
genombrytning i Marias liv; bänken har haft nu för; 
lorade gavelstycken. Bildens baksida är urhålkad; en 
hasp i dess vänstra sida har tjänat till att fästa den 
i ett skåp. Svenskt arbete från omkr. 1300. H 77.1 

Tre av de av Schurer v. Waldheim omtalade bil
erna ha efter försäljningen 1887 icke kunnat spåras. 
De äro:- l. >>En krönt skäggig bild med yfvigt hår, 
riddarerustning, mantel fallande öfver venstra sidan, 

Fig. 545. Detalj av triumfkrucifixet venstra handen med stålhandske på, knuten, som om 
fig. 543. Foto SHM 1959. 

den hölle i något, högra handen bortslagen vid armEinzelheit vom Tri- Detail of roo d fig. 
umphl<reuz von 543. bågen. Bilden utan baksida, 0,61 meter hög, är välAbb. 543. 

formad, syntes nu omålad.>> - 2. >>En mansbild af ek, 
snäf vid halsen öppen kåpa öfver veckad åtsittande fotsid drägt med slätt band om lifvet, 
håret möjligen varit förgyldt. Den har ingen baksida, hjessan och underarmarna nu borta, 
är nu 1,15 meter hög, synes omålad.>>-- 3. >>En krönt mansbild med rakt hår, knäfvel

1 I huvudsak efter ARON ANDERSSON, Mariabilden i skulptur 1150- 1450 ( ~ Ur Statens historiska 
museums samlingar 6), Sthlm (Lund) 1956, s. 24. Jfr H. WENTZEL i Fornv. 1958 s. 298. Se även AnoN 
ANDERssoN, Schwedische Sitzmadonnen aus der Zeit um 1300 (Festschrift Hans R. Hahnloser, Bern 
1960). 
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F ig. 546. Maclonna l>i ld, omk r. 1300. 

Foto SHM 1948 . 


~ !adonna um 1300. Figure of t he Vi rgin, ci rea 1300. 


F ig. 54 7. J-l clgonbi ld l' rå n si u te t av 1400
t alet, t rol igen ur clt a ltarskåp. 


Foto l 958. 

1-Ieilige, wahrsche in_!ich aus e ~1en1 A ltar

schrcin vom J:.nclc des l o . Jh. 
F ig ure of a sa int, 15th ccnlury, probably 

from a t ri ptych. 

9 - 00 2 114 
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bårar och klufvet hakskägg, mycket liknande den förra till drägten, fastän denna sednare 
har kappan hopfästad vid halsen och tjockt, liksom facetteradt band om lifvet. Bilden 
synes omålad och är af ungefär samma storlek som den förra>>. - Eftersom bilden nr 2 
har hjässan avslagen hindrar ingenting, att också den burit krona. Man kan då gissa, 
att bilderna 2 och 3 föreställt helgonkonungarna E rik och Ol of och att de en gång stått i 
samma skåp. Till jämförelse må framdragas ett ännu bevarat skåp från Lärrna (SvK, 
Up. II fig. 309), nu i SHM. Beskrivningen på dräkterna stämmer rätt väl, särskilt upp
giften om den ena bildens kluvna hakskägg och >>facetterade>>skärp, två för 1400-talets 
förra del mycket karakteristiska detaljer. Även bilden nr l synes ha föreställt något av 
kungahelgonen. Kanske hörde den till samma altarskåp som fig. 547, eftersom dessa 
båda bilder äro lika höga. 

En medeltida bild hade Schtirer v. Waldheim icke tillfälle att se. Den var nämligen 
då inmurad i det ovan omtalade hålrummet i en väggpelare på kyrkans N sida (s. 583). 
Det är ett kvinnligt, krönt helgon (fig. 547). Lövträ. Obetydliga spår av kredering och 
färg. Underarmarna, som varit framåtriktade, samt kronans spetsar avslagna. Bilden 
är flat på baksidan, har troligen stått i ett altarskåp. Svenskt arbete från 1400-talet. 
H 61.1 

K r u ci f i x på altaret i sakristian. Bilden av gips, korset av trä. Modärnt arbete. Gåva 
av konservator C. Wilh. Pettersson 1929. H (med sockel) 78. 

Predikstol, fig. 548. Korg och tak ha fyrsidig plan med förkroppningar i hörnen. 
Ornamentiken är hållen i utpräglad rokokostil med musslor och rocailler. Korgens nedre 
list, en lindad lagerstav, är dock ett gustavianskt inslag. Taket krönes av ett kors med 
strålgloria; i takkanten festoner. Under taket en försilvrad duva. Korgen avslutas av 
en stiliserad druvklase. I två av korgens fält pålimmade skulpterade emblem: böcker, 
omgivna (i V) av ax och vindruvor, (i S) av ax, rosor och kors. I boken å korgens västra 

fält står: 6mafer ocl) f?,er l7uru liuflig f t)erren ii r: psal(taren) 34 ber?, 9; i boken å S 
fältet de tio budens romerska siffror. På det enkla ryggstycket står: $rebifa orbet, 
~å{t uppå/ i tib ocl) otib ?,traffa, truga/ förmana meb a{[ ?,aftmoöig=/ l)et ocl) {ärbom, 
2 'timotl) [= Pauli 2:dra brev till Timoteus] 4 ber?, 2. - 6å äre bi nu l]är alle/ för 
gubi til at l)öra alt bet/ big af gubi befalt är. Q{ctor [dvs Actus apostolorum = Apostla
gärn.] \O ber?, 33. Trappan, som är rak, stänges av en enkel, ovanligt låg dörr (H 105) 
mellan fyrsidiga pelare, krönta av rökfat. - Ramverket är marmorerat i grågrönt, 
fyllningarna i rödbrunt (ursprunglig färg, framtagen och kompletterad l 929), emblem 
och övriga ornament, kors och festoner förgyllda. Före l 929 vit övermålning med för
gyllningar. 

1 Vid kyrkans restaurering 1876 kunde man sticka in en hand i nischen genom ett hål och känna, att 
där fanns en bild (Norrtelje tidn . 19/ 7 1928). En upp gift på annat h åll (Julhälsn. t. förs. i ärkestiftet 
1931 s. 88), att bilden skulle ha murats in vid denna restaurering, är alltså sannolikt felaktig. Det vore 
också i och för sig mycket otroligt. 
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F ig. 548 . Predikstol, 1762. Foto 1958. 

Kanzel von 1762. P ulpit, 1762. 
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Fig. 550. Svarvad stav 
F oto 1958. 

Fig. 549. Tim glas, 1771. 
från ett km·skrank( ?). 
1600-talet. Foto 1958.stundeng la s von 1771. s. 614.Hour gla ss, 1771. 
Gedrechselter Stab von 
einer Charschranke (?). 

17. .Jh. 
Turned wood unit from 
rood 	 railings (?). 17th 

century. 

Denna predikstol skänktes 1762 av kammarherre Carl Oxenstierna1 på Hargs bruk 
(INV. 1766), även ägare till Kristineholm. Gåvan är nära förknippad med nedrivandet 
av triumfbågen 1761. Socknemännen voro nämligen mycket ohågade för detta företag 
och till det äntligen fattade beslutet bidrog vid sidan av vissa praktiska synpunkter 
(s. 590) framför allt Oxenstiernas löfte om )>en ny och hederlig predikstols förärande)>, 

1 CARL 0XENSTIERNA AF EKA OCH LINDÖ, f. 1737, t 1795. Kammarherre, överhovstallmästare hos 
drottningen. G. m. CHRISTINA ELE ONORA MöRNER AF MoRLANDA. Se SvK, Up. II s. 738. 
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Fig. 551. Nummertavla, 1749- 53. 'Foto 1959. S. 616. 
Nummerntafel, 1749- 53. Hymn board, 1749- 53 . 

om församlingen )>wille låta borttaga gafwelmuren, som skiljer Kyrkan och Choret samt 
upföra Chorhwalfwet til lika högd med Kyrkans)> (sT. PROT. 1761). Vid detta tillfälle 
flyttades predikstolen till kyrkans N sida. - Predikstolen hade ursprungligen utlovats 
av donators fader (t 1760) och det är möjligt att J. E. Rehn, som 1758-59 på uppdrag 
av denne utförde altaruppsatsen i Hargs kyrka också fått göra ett utkast till predikstol 
i Lohärad. Det är påfallande, att denna är orienterad mot S liksom i allmänhet Rehns 
predikstolar, men i motsats till vad som då var vanligt i uppländska landskyrkor. Bok
brädet har emellertid placerats för hörn för att prästen skulle stå vänd mot församlingen. 
Vem som utfört predikstolen är icke känt. 

Timglas (fig. 549). Ställ med fyra glas på stativ av snidat och förgyllt trä i form av en TIMGLAs 

obelisk, krönt av ett bevingat klot med tre veteax. Skänkt 1771 av baron Carl Oxenstierna 
(s. 612, not l) och hans maka (GÅvoR 1771). H 85. 
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Fig. 552 . Dopfunt från 1200-talet. Foto 1958. 
s. 618. 

Ta ufstein des 13..Jh. Font, 13th century. 

SKRANK? Tre svarvade stavar, en av dem med tappar i båda ändar (fig. 550), alltså med bibe
hållen ursprunglig längd (95), de båda andra avbrutna. Möjligen rester av ett skrank 
(korskrank el. korgrind?), jfr SvK, Up. V s. 272, fig. 249, samt ett korskrank i Pyhämaa 
gamla kyrka, FINLANDs KYHKOR l, fig. å s. 264. Något korskrank i .Lohärad omtalas 
emellertid ej i bevarade handlingar. Om ett sådant funnits och borttagits i samband med 
byggnadsarbetena 1761 (s. 584) framgår detta likväl ej av de mycket summariska noti
serna om denna restaurering. 

BÄNKIN Sluten bänkinredning (se fig. 521) från 1733 (sT. PHOT.) av en i Roslagen på 1700
REDNING talet vanlig typ. 1762 förfärdigades >>åtskilliga nya Bänkar uti Kyrkam (sT. PROT. 

1768), tydligen med anledning av det ökade utrymme man nyss vunnit (s. 590). Bänk
skärmshörnen mot koret prydas av snidade bladornament av samma slag som predik
stolens, men ej förgyllda. En del bänkar omgjordes 1883. Dock äro alla bänkarna av 
samma typ. Det enda, som tycks skilja dem åt, är att plåtarna i låsen i vissa fall äro 
profilerade i kanten, i andra icke. l 929 gjordes de bekvämare och målades i överens
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F ig. 553. K alk av C. Lemon, 1740. Foto Fig. 555. Paten från 1400-ta lct. Foto 1959. S. 619 . 
NordM 1959. S. 618. Patene des 15. Jh. P a t en, 15th century. 

Kelch von C. Lemon Chalice, by C. Lemon, 
1740. 1740. 

Fig. 554. Stplr å kalken fig. 553. Foto NordM 1959. 
Stempel vom K elch Abb. sta mping on chalice fig. 

553. 553. 
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A B 

Fig. 556. Vinkannor av tenn, stplr ej iakttagna: A. 1700-talet; B. omkr. 1700. Foto 1959. S. 620. 
Weinkannen aus Zinn. A aus dem 18. Jh., B um 1700. Wine ewers, pewter: A. 18th century; B. circa 1700. 

stämmelse med predikstolens färg: å speglarna rödbrun, å ramverket grågrön marmore
ring. Dessförinnan var bänkinredningen målad i gul ekimitation från 1800-talet. 
Före 1870- 80-talens restaureringar funnos enligt uppgift av en gammal ortsbo (Norr

19 j 7telje tidn. 1928) på bänkhörnen mot koret >>snidade stolpar>> (troligen s. k. p yr a
mider). 

NUMMER Nummertavlor, två, i ramar av förgyllt trä (fig. 551): rektangulär listram med snidat 
TAVLOR över- och understycke. Ramarna äro sinsemellan i det närmaste lika, men den ena är 

skickligare skuren än den andra. Den ena tillkom mellan 1749 och 1753 (rNv. PROT. 

1753) och säges i INV. 1766 vara en gåva av kyrkvärdarna Matts Jansson i Loskälva och 
Jan Mattsson i Undra, klockaren Anders Gillberg, samt Jan Olofsson i Loskälva, Per 
Jansson i Hammarby, Olof Jansson i Skjulsta, Jan Mattsson i Hammarby, Per Persson 
i Söderby, Matts Persson i Hållsta och Jan Jansson i Hållsta. Den andra är från mitten 
av 1800-talet (marg. anteckn. i INV:. 1852), utförd med den förstnämnda som förebild. 
H 93, B 62. 
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Fig. 557. Oblatask av silver av J oh. Wilh. Zim- Fig. 558. Oblatask av mässing, 1700-talets början. 
merman, 1786. Foto 1959. S. 620. Foto 1959. S. 620. 

Oblatendase aus Silbervon Wafer-box, silver, by Oblatendase aus Messing, Wafer-box, brass, begin
Joh. Wilh. Zimmerman Joh. Wilh. Zimmerman, Anf. des 18. Jh. ning of 18th century. 

1786. 1786. 

Nuv. orgelverk uppsattes 1876 och är byggt av P. L. Åkerman i Stockholm; tillbyggt oRGEL 

med pedalstämma och crescendoverk 1926.1 F a s a d e n s mittparti krönes av ett ornament 
sammansatt av en lyra, uppbärande en stjärna, samt horn; rökfat med lagerguirlander 
kröna sidopartierna. Det var meningen att fasaden skulle utföras efter en ritning från 
1862 till orgelfasad för Gistads kyrka (Ög), vilken uppvisades och godkändes i socken
stämman, men denna ritning har icke följts. Fasaden målades 1929 i överensstämmelse 
med predikstolens färg. -Någon orgel omtalas ej i handlingarna förrän 1839. Detta år 
fattades i sockensstämman beslut om ett frivilligt sammanskott för att inköpa ett orgel
verk, som organisten i Skederid, Carl Lund, förfärdigat (som Lund ej var vederbörligen 
godkänd orgelbyggare fick kyrkans medel ej användas till inköpet). Affären slutade 
tragiskt. Orgeln sattes visserligen upp i kyrkan, men kunde ej godtagas, och Lund avled 
i misär, innan han hunnit vidtaga önskade förbättringar. Nästa orgelköp var lika miss
lyckat. Från Spånga församling, som skaffat nytt orgelverk, inköptes 1853 (RÄK.) dess 
gamla orgel (SvK, Sthlm VIII s. 158) med tillhörande fasad och läktarskrank Redan 
följande år måste denna orgel, som härrörde från 1666, repareras och den blev snart 
fullständigt obrukbar. 

Läk t are i V fanns redan före 1749 (sT. PROT.); den blev ombyggd 1750/51 och ingång LÄKTARE 

till densamma togs upp från vapenhusets övervåning (vis. PROT. 1753). Barriären med 
dockor är av samma typ som altarringen från 1883. Orgelfasad och läktarbarriär målades 
1929 i stil med inredningen i övrigt (förut vitmålade utan spår av underliggande äldre 
målning).- Både 1839 och 1854 måste läktarens underrede förstärkas genom nya pelare 
och vid något av dessa tillfällen torde den ha sänkts, ty ingången är belägen flera trapp

1 Orgeln består nu av manual och pedal om 11 stämmor, en!. meddelande av fil. dr BERTIL WEsTER. 
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Fig. 559. Sockenbudstyg av H enrik T echau, 1749- 1753. Foto 1959. S. 621. 
Krankenkelch von Henrik Techau 1749- 1753. Chalice and pa ten for oarish visits by Henrik 

Tcchau, 1749-1753. 

steg över läktargolvet. 1853 föreslogs att sätta upp den till Spångaorgeln hörande läktar
barriären >>såsom prydligare än den närvarande>>, men detta synes aldrig ha verkställts . 

Dopfunt (fig. 552) i tre delar. Cuppa och skaft av glättad grå täljsten, fot av sand
DOP F UNT 

sten. Uttömningshål saknas. Cuppan, som är halvsfärisk, är sprucken och lagad; 1917 
var en bit av foten lös (SNABBINv.). 1200-talet. H 97, cuppans dian1. 66. - l Nv. 1749 
upptager >>En steen Funt efter gl~ bruket». En d o p s k å l hade då ännu sin plats i funten . 
W. Schiirer v. Waldheim berättar 1878 (rapport i ATA), att dopfunten då stod på kyrkans 
vind efter att förut ha stått på kyrkogården, där den spräckts av väta och frost . 

:\f ATTVA R DS Kalk av förgyllt silver (fig. 553). Stplr (under fotens kant, fig. 554): CLM (= Carl 
K Ä HL Lernon d. ä., mästare 1729- 68), Uppsala stadsstämpel och K.1 Kalk och paten anges i 

rNv. 1749 väga tillsammans 57 lod, medan kalken enligt senaste rNv. väger 451/ 2 lod 
och patenen 103/ 4 lod. K alken är därför säkerligen densamma som fanns 1749. J INV. 

1 K bör vara årsbokstav och anger därmed att kalken utförts 1740 (om Uppsalas årsbokstavsserier, 
av vilka Lemon använt elen ena , se Norc!M:s verk om silverstämplar, under tryckning). 
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A B c 

Fig. 560. A- H: Dubbelknappar till mässkjorta: två par av silver (E-H), inköpta 1795; ett par av 
silver (B- C), varav den ena dubbelknappen är inköpt 1795, medan den andra är äldre; en av glas 

och en av ben. S. 621. - I. Sked av Henrik Techau, omkr. 1765. Foto 1959. S. 621. 
A- H: Doppelknöpfe zu einer Alba, zwei Paar aus A- H: Double huttons for surplice: two pairs of 
Silber (E- 1-I), 1795 angeschafft; ein Paar aus Silber silver (E- H), pureilased 1795; one pair of silver 
(B-C), von dcnen der eine Doppellmopf 1795 an (B--C), of which one was purellased 1795, the other 
geschafft wurde, während der andm·e älter ist , ein being older: one double hutton of glass and another 
Doppellmopf aus Glas undeinerans Bein. - I. Löffel of bone. - l: spoon by Henrik Techau, circa 1765. 

um 1765. 

1747 säges om kalken: )>sönder och för litem. Den nuv. torde alltså först därefter ha an
skaffats till Lo härad, ty det är svårt att förstå, att en 1740 (se s. 618, not l) utförd 
kalk redan 7 år senare skulle varit )>sönder och för litem. RÄK. från denna tid äro ospe
cificerade och lämna ingen ledning. Möjligen var kalken ursprungligen beställd av 
en annan församling, som icke kunnat inlösa den. H 24. 

Paten av förgyllt silver (fig. 555) med Agnus Dei graverat i botten och ett likarmat 
kors å brädden. Svenskt arbete från 1400-talet. D 15,8. 

Kannor: -l. Av silver, päronformad, med Agnus Dei på locket. Å lock och handtag 
samt å foten gjutna och ciselerade, delvis förgyllda ornament. Enligt stplr av Uppsala
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Fig. 561. Ljuskrona, skänkt 1771. Foto 1958. S. 622. 

Kronleuchter, gestiftet 1771. Chandelier, presented 1771. 


guldsmeden Olof Yttraeus 1790. Graverad inskr.: Köpt För Lohärad Kyrkas Egna Medel 

år 1790. H 40. - 2. Fig. 556 B. A v tenn, med avskuren snås, tumgrepp i form av en knopp 
och en korsformig figur på locket. 1700-talet eller något tidigare. Total H 34. - 3. Fig. 
556 A. A v tenn, med profilerad knopp på locket och långt utdragen snås. Denna kanna 
är möjligen den som tillbyttes 1782. Den behöver ej vara mycket äldre än så. H 32. 
Ingen av tennkannorna har några stplr, såvitt det kunnat iakttagas. 

Oblataskar: - l. Av silver, inuti förgylld (fig. 557). Rund, ornerad med kraftiga 
pärlstavar, på locket en stiliserad druvklase. Stplr (inuti): IWZ (=Johan Wilhelm 
Zimmerman), Stockholms stadsstämpel, kontroll, D 2 (= 1786). Inköpt 1786. H 7, 
D 9,5. - 2. A v mässing (fig. 558). Oval, med profilerat lock och tre fötter, som likna 
svarvade knoppar. Upptages i INV. 1787 under rubriken >>Mässing>> såsom >>En ask til 
oblaten>, men torde av formen att döma vara äldre än så, troligen från 1700-talets början 
(jfr S. ERIXON, Mässing, Sthlm, Malmö 1943, s. 355, fig. 498). L 13,5, H 9. 
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Fig. 562. Ljusarm av mässing, 1653. Foto 1959. S. 622. Fig. 563. Ljusplåt, sammansatt av från 
Leuchterarm aus Messing 1653. Candie bracket, brass, 1653. början ej sammanhörande delar. 1600-talets 

slut med senare kompletteringar. Foto 1959. 
s. 622. 

Aus 	anfänglich nicht Sconce, constructed 
zusammengehörigen from originally unSked av oförgyllt silver, tunn (fig. 560:1). Stplr: Teilen montierter related parts. End of 

Blaker, Ende des 17. 17th century withpå skaftbladet 2 ggr HT (= Henrik Techau, Jh. mit späteren Er later additions. 
gänzungen.mästare i Norrtälje 1750-1788) och kontroll. 

Tidigast upptagen i INV. 1766, där den säges 
vara nyligen köpt. L 12,5. 

Sockenbudstyg av silver, som varit (delvis?) förgyllt (fig. 559). Kalkens fot svagt 
sexpassformad. Å patenen en graverad Jehovahsol. Stplr (på kalkens cuppa): Norr
täljes stadsstämpel och HT (= Henrik Techau, se ovan). Omgjorda med tillökning 
av l Y2 lod silver något av åren 1749- 1753 (vis. PROT. 1753). Formen förefaller tidigare, 
kanhända omgjorde<; endast cuppan. Kalkens H 13,5, patenens D 7,6. Svarvatträfodra l, 
förmodligen anskaffat då sockenbudstygen omgjordes. 

Två par graverade länkknappar och två fotknappar av silver (fig. 560). I INV. KNAPPAR 

1787 är tillagt: >>Två par länkknappar och en fotknapp till Mässeskjortonen; köpte d. 
24 Febr. 1795>>. Den andra fotknappen är äldre, den upptages redan i INV. 1777. Dessutom 
två dubbelknapp ar, en av glas och en av ben. 

Brudkrona av förgyllt silver med halvädelstenar. Enligt stplr från C. G. Hallberg i BRUDKRONA 

M. M.Stockholm 1937. Jnskr. på ringens insida: GÅVA TILL LOHÄRADS FÖRSAMLING FRÅN 

FAMILJEN ÅKERSTRÖM 28/2 1938. PS. 232. H 7,7, D 6,7. Givarnas, systrarna Åkerströms, 
far var klockare och organist i Lohärad. 

Två silverbägare, enligt stplr från Guldsmedsbolaget 1931. Gåva av kyrkliga sy
föreningen. H 20. 

Vid kloekskattens uttagande 1531 (s. 570) lämnades från Lohärad 3 lödiga mark och 
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5 lod silver. Möjligen ingick häri några nattvardskärl eller annat bearbetat silver. Där
emot togs ingenting från Lohärad vid Gustaf Vasas konfiskation av kyrksilver 1554- 55 
(KÄLLSTRÖM, Medeltida kyrksilver s. 216). 

LJUS Ljuskronor av malm el. mässing. - l. Fig. 561. Med 16 armar i två kransar, mussel
REDSKAP formade manschetter, reflexplåtar i form av stjärnor, ingen krönprydnad. På klotet 

inskr.: Förärad A5'. 1771 af Lars. Lyman. född i Nyckelby 1702 Pastor i Hwittinge 17321 

och Dess Hustru Beata. Brunelia. född i Hwittinge 1695 samt Låt Lysa Store Gud 1Dit Ord 

hos oss i Trona l Det Gifwer Mera Sken l än Lius iDena Krona. H ca 85. - 2. Med 8 armar 
i en krans, 8 prydnadsarmar med blomkalkar, ingen krönprydnad. Tidigast upptagen i 
INV. 1713. H 55. - 3. Med 6 armar i en krans, kort, profilerad stav, ingen krönprydnad. 
Manschetter och ljuspipor nyare, likaså en eller flera av ljusarmarna. Sannolikt upptagen 
i rNv. 1713, men säges redan där vara >>förderfwad>>; upptages också i följande inv. förteck
ningar såsom skadad, bl. a. saknas en arm (rNv. 1852 säger >>gammal, söndrig>>). H 30. 

Ljuskrona med glasprismor på mässingsställning (se fig. 521). Empire. Skänkt 1819 
av Erik Mårtensson i Söderby. H ca 95. 

Ljusarmar, 4 st. med en arm. Driven och punsad mässing. Barocktyp. En av dessa 
(fig. 562) med märla för inskriftsplåt är gammal; den upptages i rNv. 1713 såsom >>en 
Mässing Arm på Predikestolen af en pipw>. De tre andra äro efterbildningar av denna, 
utförda och skänkta l 929. L 32- 33. - Inskriftsplåt av mässing med klyka på baksidan, 
med stor sannolikhet hörande till den gamla ljusarmen och nu åter fäst på denna. Plåten 
är sköldformig och bär inskr. L. P. s. N. jN. P. s. N. I Ao 1653. H 7,5. 

Ljusplåtar, 7 st. (fig. 563) med reflexsköld av försilvrad, driven och punsad (kop
par?-)plåt. Armen i simplare utförande. Omedelbart under armens fäste en påsatt gjuten 
maskaron, 2 som skär över den drivna orneringen i reflexsköldens mitt (en feston, upp
knuten med rosetter). Reflexskölden är ett ganska fint, fastän illa medfaret arbete i 
senbarock. Maskarorrerna härröra från samma tid, 1600-talets slut eller omkr. 1700, 
men ha ursprungligen ornerat något annat föremål, kanske en ljuskrona (jfr S. WALLIN, 
Kyrkainredning för herremän, Sthlm 1948, fig. 110-124). Hopsättarrdet av reflex
sköldarna och maskaronerna, troligen även tillfogandet av nya ljusarmar i stället för 
de ursprungliga, kan måhända ha skett vid det tillfälle då ljusplåtarna kommo i kyrkans 
ägo - de upptagas i rNv. 1766 såsom >>Lampetter nyligen tilköpte>>. 1816 voro de >>krass
liga>> och 1884 avförda ur INV. År 1887 var det meningen att sälja dem, men försälj
ningen blev ej av. Någon gång däre.fter - kanske upprepade gånger - ha de renoverats, 
vilket bl. a. framgår av fästeanordningarna på baksidan; därvid ha tydligen vissa partier 
utbytts. - I äldre INV. och ännu 1887 (brev från kh Kihlberg i ATA) sägas dessa ljus
plåtar vara sex; den sjunde visar sig också mycket riktigt vara en sämre, senare efter
bildning. - H 30. 

1 Enligt HERDAM. var LARS LYMAN f . 1701 och blev kh i Vittinge 1731; t 1777. G. m . BEATA BRUN NE

LIA, t 1782. 
2 Maskaronen är av försilvrat tenn eller bly, i varje fall av annat material än reflexskölden. 
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Fig. 564. Mässha ke från 1774. Foto Diakonissanstaltens paramentaveL 1931. S. 624. 

:Uessgewand von 1774. Chasuble, 1774. 


L j u ss takar: - l. Ett par av vit metall. Enkel imitation av empirestakar. Gåva omkr. 
1900 av fru Augusta Bruncrona.1 H 33. - 2. Ett par av driven och punsad mässing, 
från Väddö plåtslageri, sign. M. A. P. 1929. Barockimitation. Gåva av Victor och Hilda 
Jansson, Söderby. H 30. - 3. En av tenn. Stplr .Y , krona i kartusch, !dl, 02 = 1796. 
Inköpt 1797. Mycket illa medfaren. H 11,5. -- Tillsammans med helgonbilderna såldes 
1887 två par ljusstakar (s. 602), det ena paret av tenn, det andra av driven och ursprung
ligen försilvrad mässing, båda upptagna i rNv. 1749 och ännu i INV. 1884. 

Två modärna lyktor av blyinfattat glas, skänkta 1929. 
Kalkkläde av svart sammet med grovt utfört silverbroderi: i mitten druvklase och TEXTILIER 

1 Troligen fru ANNA AUGUSTA FATIMA BRUNCRONA, f. 1835, t 1911, mor till ]<yrkoherden i Lohärad 
och Malsta A. G. M. Bruncrona. 
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RUNSTEN 

GRAVSTEN? 

MÖBLER 

M. M. 

ax inom törnekrans, i hörnen medaljonger med bibelspråk. Silverfrans. Ett nytt svart 
kalkkläde inköptes 1792, troligen detta. 45 x 48. 

Mässhakar: - l. Svart sammet, kantad med silvergalon (fig. 564). På framsidan 
Jehovahsol i guld- och silverbroderi, på ryggsidan krucifix av silverband (höftklädet 
guldband) med broderi i guld- och silvertråd. Kristusbildens hår och skägg av brun 
silkessnodd och silkesfrans. U n der korset årtalet 177 4 i silverbroderi. Inköpt 177 4. 
Sammeten antagligen utbytt 1831, då 6 alnar svart sammet köptes »Till den gamla 
Mässhakens iståndsättande>>. Renoverad 1931 av Ersta diakonissanstalts parament
avdelning. - 2. Svart sammet med silvergaloner och silverbroderi: på framsidan Jeho
vahsol, på ryggsidan stort kors med törnekrans, varunder är broderat 1792. Beställd 
i Stockholm detta år tillsammans med ett kalkkläde (se ovan!). 

Håvar:- l. Av svart sammet med silvergaloner och silverfrans samt ANNO 1813 
broderat med silver. Klyka för en håvklocka. Inköpt 1813. - 2. A v röd sammet med 
broderi i guld, silver och silke (Libraria). Gåva av kyrkliga syföreningen 1949. 

En runsten (U 567) står nu lutad mot Ö kyrkogårdsmurens utsida, där den omkr. 
1870 upprests på Upplands fornminnesförenings bekostnad. Tidigare hade den legat 
i sakristians golv, men flyttats - troligen 1851, då sakristian erhöll plankgolv 
och lagts som trappsten utanför kyrkdörren. Om denna sten se Sv. RUNINsKRIFTER 
VII s. 446. 

Vid KLINGSPORs besök i kyrkan 1870 fanns i sakristian >>en liten sten» (fig. 565) med 
årtalet 1552 och initialerna P I, omgivande ett Kristusmonogram. Tidigare låg den i 
koret, >>midt för altaret» (INv. 1829). Denna sten har nu ej kunnat påträffas och fanns 
tydligen ej heller vid SNABBINV. 1917. 

Bord på bockar med slå emellan och med låda. Sannolikt samma bord, som i INV. 
1766 kallas »nytb>. Var 1787 blåmålat (rNv.). L 111, B 58,5, H 75,5. -Fyra stolar 
av 1600-talstyp (i INV. kallade >>karmstolar»), en av dem enligt tradition på orten >>l 
gammal domarstol från Kragsta>>1 (rNv. 1933). - Skåp för mässkläderna, tillkommet 
1779 (anteckn. efter INV. 1777).- Kistor:- l. Brunmålad, järnbeslagen- den har 
bl. a. vackert konturerade beslag å lockets hörn. Locket är försett med hål för inläggande 
av penningar. Två hänglås, ett innanlås. Sannolikt den kista, som är upptagen i INV. 
1749. L 100, B 55, H 49. - 2. Helt beklädd med järnplåtar, brunmålad. Locket försett 
med hål för inläggande av penningar. Två hänglås, ett innanlås. På kistans framsida 
är målat Ar 1782. Inköpt 1782 och försågs samma år med »nytt Polheimslås>> (RÄK.). 
L 109, B 56, H 54. 

Sanddosa av svartglaserat lergods. Mitten av 1800-talet (upptagen i rNv. 1852). 
D 8,4. 

Pliktpall av omålat trä, anskaffad 1800 (RÄK.). L 98, H 112. 
straffstock (fig. 566) av ek med fyra hål; tillhörande sittbräde av furu. Ena klotsen 

1 Kragsta i Lohärad har varit gästgivargärd och torde ha använts som tingslokaL I varje fall på 1600
talet hölls tinget stundom i Lohärad. (A. EMMELIN i Rig 1944 s. 107.) 
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Fig. 565. Del av gravsten (?) från 1552, teckning av R. 
Dybeck, odat. 

Teil eines Grabsteins(?)von 1552, Part of gravestone (?), 1552, un
undatierte Zeichnung. dated drawing. 

under stocken saknas. L 173. - Vid vrs. 1749 tillsades pastor att låta förfärdiga en stock 
>>till deras näpst och plikt som genstörtige och olydige finnas>>, men först 1767 tycks 
denna ha tillkommit (vrs. PROT. 1773). 

Av äldre b ö eker märkas utom Karl XII:s bibel i originalband (på predikstolen) bl. a. : BöcKER 

- l. Det s. k. Gezeliusska bibelverketl (Gamla testamentet, tryckt i Sthlm 1724-28, 
och Nya testamentet, 2dra uppl., Sthlm 1752, sammanbundna), en svensk bibelöver
sättning med kommentarer, påbörjad av biskopen i Åbo Johannes Gezelius d. ä. (t 
1690), fortsatt och avslutad av hans son och sonson, biskopar i Åbo, resp. Borgå. Prakt
band av rött saffian(?) med guldtryck (rokokoband i gyllenläderstil)2• mästerstycke 
(fig. 567). Skänkt 1786 av handelsmannen Pär Olof Unander (rNv. 1787). - 2. E. Zier
vogel, Anvisning till en synchronistisk eller samtidig universalhistoria i minnestaflor 
sammanfattad, Uppsala (L. M. Höijer) 1754. - 3. Joh. Peringskiöld, Bibliskt Slächt-
Register, Sthlm 1713, i pergamentsband (defekt). 

Klockor: - storklockan, senastomgjuten 1949 av K . G. Bergholtz & Co, stock- KLOCKOR 

1 UPPS. U TST.KAT. 1918, nr 936, där boken dock felaktigt kallas Carl XII:s bibel. 
2 Jfr STE:-1 G. LINDBERG, Gyllenläderstilen p å svenska bokbindares mästerstycken omkr. 1660

omkr. 1790 (Grafiskt forum nr 5, 1959), fig. 8. 

10- 00 2 114 
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Fig. 566. Straffstock, 1767. Foto 1959. S. 624. 

Block fi.i.r die Kirchenbusse von 1767. Stocks, 1767. 


holm, var tidigare omgjuten 1681 (INV. 1749) av Jacob Bierman (s. 372, not 2) och 1814 
av C. Fr. Grönwall (s. 565, not 1). Den bär nu - utom uppgift om den senaste omgjut
ningen- samma inskr. som 1814 (fig. 568), nämligen: (runt halsen) PRED: B: ( = Salomos 
predikare) 4:17. BEVARA DIN FOT NÄR DU GÅR TILL GUDS HUS OCH KOM TILLATT HÖRA; 

(på ena sidan av livet, under ett ornament, sammansatt av ett strålomgivet Gudsöga, 
kors, druvklasar OCh sädesax) I KONUNG CARL XIII:DES FEMTE REGERINGS ÅR l DÅ CARL 

JOHAN VAR SVEA RIKES KHONPRINS l SAMUEL ÅHHMAN LOHÄRADS FÖRSAMLINGS KYRKO

HERDE l CARL ÖSELL COMMINISTER l TOLFMAN JAN PERSSON I RÅBY OCH l JAN JANSSON I 

LOSKÄLFVA KYHKOVÄRDAR l SAMT JOHAN GILLBERG KLOCKARE; (inom en oval kartusch 
på slagringen) GUTEN AF CARL FR. GRÖNWALL I STOCKHOLM 1814; (på andra sidan av 
livet, under en medaljong, fig. 569)1 BESÖK GUDS HELGEDOM l LEF TÅLIG, VIS OCH FROM l 

1 CARL FREDRIK GRÖN\VALL var utom klockgjutare även skulptör (Sv. konstnärslex. II, Malmö, 
1953, s. 328) och kan därför själv ha komponerat reliefen, i så fall sannolikt inspirerad av några av Ser
gels kvinnofigurer. Professor RAGNAR JosEPHSON har haft vänligheten i ett brev till förf. 12/10 1960 
meddela bl. a.: »Troligt är väl att han [Grönwall j var anknuten till Gerhard Meyer d. y:s bronsgjuteri, 
som Sergel var i intim förbindelse med. Han kan där ha fått lära av Sergel. .. Själva figurreliefen [på 
klockan] har mycket av den sergelska antikiseringen, en i begrundan försjunken kvinna i en stark 
rörelse i den sittande ställningen.>> Josephson påpekar i samma brev att Sergel vid slutet av sitt liv 
tecknat en figur för att hjälpa en skulptör (R. JosEPHsoN, Sergels fantasi, II, Sthlm 1956, s. 623), men 
framhåller att Grönwall naturligtvis också kunnat påverkas av Sergel-förebilder utan att mästaren 
själv medverkat. Reliefen är, säger Josephson, säkert illustration till texten därunder (•>Lef tålig, vis 
och from» etc.). Fil. lic. GöRAN LINDAHL påpekade först för förf. figurens likhet med Sergel-reliefer. 
Komminister L. M. HoumXcK meddelar att matriserna till dekoren på 1814 års klocka ännu finnas i 
behåll (hos klackgjutarefirman Bergholtz i Sigtuna) och att de användes vid omgjutningen av klockan 
1949. Han har också meddelat, att Grönwall fått sin utbildning hos Gustaf Ekeroth i Jönköping (Ger
hard Meyer d. y. dog redan 1784, jfr s. 35, not 1, men hans son fortsatte verksamheten). 
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Fig. 567. Det Gezeliusska bibelverket (tr. 1724- 28, 1752) i samtida 
praktband. Foto 1959. S. 625. 

Das Bibelwerk des Gezelius (schwe The Gezelius Bible, a Swedish trans
dische Bibeli.ibersetzung mit Ans lation with commentaries (printed 
Iegung, gedruckt 1724-28, und 1724-28, 1752) with m agnificent 
1752) in einem Prachtband der Zeit, contemporary binding. 

l\1eistersti.ick. 
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Fig. 568. Klocka från 1814, numera omgjuten. Foto 

SHM 1949. S. 625. 


Gloeke von 1814 (jetzt umgegossen). Bell, 1814 (since recast). 


OCH TÄNK PÅ DÖD OCH DOM. Å stocken målat: 1757 15/ 6 AGB .1 Året 1757 behövde stora 

klockan »ny stock och beslag>> (sT. PROT.). Initialerna betyda förmodligen Anders Gill 

Berg, dåvarande klockaren. H 110, D 110. - Lillklockan: (runt halsen) PS.95.1. 

KOMMER LÅTER OSS GLÄDIAS HERRANOM OCH FRÖGDAS WÅR SALIGHETS TRÖST; (på ena 

sidan av livet) DENNA KLOCKA ÄR PÅ LOHÄRADS FÖRSAMLINGS l OMKOSTNAD GUTEN l 

STOCKHOLM ÅHR 1753 . l DÅ WARANDE ERCKEBISKOP l H:D : HENRIC BENZELIUS l OCH 

FÖRSAMLINGENs KYHCKOHERDE l H:ANDERS GAWELHOLM l AF l GERHARD MEYER; 2 (å andra 

sidan av livet): GIF ACKT UPPÅ MITT LJUD. l O MEN N SKA NÄR JAG KLINGAR. l TÄNCK DÅ 

UPPÅ DIN GUD. l SOM TIG TILL HIMLEN BRINGAR. l LÄGG WERLDSLIGT ARBET BORT. l NÄR 

JAG TIG KALLAR FRAM. l ATT HÖRA HERRANS ORD . j SÅ BLIR TU EY TILL SKAM. Å balansen 

målat: 1753 19/4 AGB ( = Anders GiiiBerg).l H 85, D 90. 

1 Klockringningen är numera elektrifierad, men den gamla trampanordningen är kvar i stapeln. 
2 GERHARD MEYER d. y. (s. 35, not 1). 
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Fig. 569. Detalj av klockan fig. 568. 

Einzelheit von der Gloeke Abb. 568. Detail of hell fig. 568. 


lNv. 1749 upptager: >>En liten klocka fram i Choret, kan föryttras>>. Säkerligen samma 
klocka, om vilken INV. 1713 säger, att den suttit i valvet. En s. k. sanctusklocka hade 
ofta sin plats i eller ovanför korvalvet. 

SAMMANFATTNING 

I. Grästenskyrka, bestående av länghus med smalare, rakt avslutat kor i Ö och ett slankt torn i V 
(fig. 570 A). Ingång i S; i samma mur funnos två höga och smala fönster samt V om ingången, högt uppe 
på muren troligen ett litet fönster. Triumfbåge och tornbåge förefalla att ha varit låga och tränga. 
Sannolikt plant trätak i långhuset; om koret kan i detta hänseende ingenting med säkerhet sägas. 
1200-talets förra del eller mitt. - Inventarier: dopfunt (fig. 552). 

II. Sakristia av tydligt gotländsk karaktär med kryssvalv av grästensflis , byggt på skålbräder, och 
litet spetsbågigt fönster tillbyggdes vid 1200-talets slut (fig. 570 B). - Inventarier: madonnabild, 
omkr. 1300 (fig. 546); troligen är också triumfkrucifixet fig. 543 anskaffat till Lobärads kyrka. 

III. Tegelvalv inslogos i långhuset. Ca 1430- 60 eller ev. något senare. Jfr fig. 570 C. - Inventarier: 
altarskåp, 1400-talets slut (fig. 542, 570 E), paten, 1400-talet (fig. 555). 

IV. I slutet av 1400-talet pryddes kyrkans väggar och valv med kalkmålningar. Ett vapenhus till 
byggdes i SV, antagligen under period III eller IV (fig. 570 C). 

V. På 1670-talet rasade kyrkans torn och slog i fallet sönder vapenhuset samt delar av V valvet i 
långhuset. Provisorisk reparation ägde rum på 1670- 80-talen. Av tornets nedre delar gjordes ett vapen
hus. Därvid bibehölls nordmuren, medan V och S murarna ombyggdes. Länghusets V röste uppbyggdes 
och pryddes med en korsformad blindering. Det gamla vapenhuset nedrevs. Jfr fig. 570 D. 

VI. 1728- 1730 ombyggdes länghusets tak med nya takstolar och V valvet ommurades. Något 
senare erhöll det reducerade tornet - numera vapenhus - ett högre vattentak. - Inventarier: På 
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1730-talet inköptes ett krucifix av försilvrat trä till altarprydnad; det omgivande ramverket i rik sen
barock skänktes samtidigt från Krislineholms säteri. Det hade ursprungligen utgjort delar av en him
melssäng (fig. 538- 541). 

VII. 1761 nedbröts den mur mellan kor och långhus, i vilken triumfbågen öppnade sig. Koret, som 
därigenom närmare förenades med långhuset, erhöll nu ett klostervalv av tegel (fig. 570 D). Mellan
rummet mellan de ovan valvet kvarstående murstumparna fylldes ovanför korets vattentak av en bräd
vägg (fig. 516). - Inventarier: 1762 altarbord av snickaren N. J. Dahlström (fig. 537). Samma år 
skänktes predikstolen (fig. 548). Nattvardssilver fig. 553-555, 557, 559. 

VII I. Senaste stora restaurering ägde rum 1928-29 under ledning av ark. Å. Noreen. Härvid in
lades bl. a. nya golv och inredningen befriades från senare övermålning. Å väggar och valv avlägsnades 
vitkalkningen. Påträffade rester av medeltida kalkmålningar konserverades av C. Wilh. Pettersson, 
som också kompletterade dem med nymålad ornamentik. 

ZUSAMMENFASSUNG 

l. Die erste steinerne Kirche in Lobärad bestand aus einem Langhaus mit einem schmaleren, im O 
platt schlieJlenden Chor und einem schlanken W Turm (Abb. 570 A). Der Eingang lag im S, in der sel
ben Mauer befanden sich zwei hohe schmale Fenster sowie W vom Eingang hoch oben in der Mauer 
wahrscheinlich ein kleines Fenster. Triumphbogen und Turmbogen scheinen niedrig und eng gewesen 
zu sein. Das Langhans besass wahrscheinlich eine flache Holzdecke. Anfang oder Mitte des 13. Jh. -
Ausstattung: Taufstein (Abb. 552) 13. Jh. 

Il. Die Sakristei von deutlich gotländischem Charakter mit einem auf Schalenbrettern gegossenen 
Kreuzgewölbe 	ans Feldsteinsplitter und einem kleinen spitzbogigen Fenster wurde zu Ende des 13. Jh. 

sicherlieb von denselben gotländischen Handwerkern, die in Husby-Sju
hundra und einigen anderen Kirchen in Roslagen tätig waren, errichtet. 
Abb. 570 B. - Ausstattung: Madonna um 1300 (Abb. 546). Wahrscheinlich 
wurde auch das Triumphkreuz (Abb. 543) fiir die Kirche angeschafft. 

III. Um 1430-60 oder möglicherweise etwas später wurden Backstein
gewölbe im Langhans eingezogen (vgl. Abb. 570 C). - Ausstattung: Altar
schrein vom Ende des 15. J h. (Ab b. 542, 570 E), Fatene des 15. Jh. (Ab b. 555). 

IV. Ende des 15. Jh. wurden Wände und Gewölbe der Kirche mit Ma
lereien geschmiickt. Ein Waffenhaus (Vorhalle) wurde im SW vermutlichin 
der Periode III over IV angehaut (Abb. 570 C). 

V. In den 1670er Jahren stiirzte derTurmein und zerschlug das Waffen
haus sowie Teile des Gewölbes im W Langhaus. Anschliessend fand eine 
provisorische Reparation statt, wobei die untere Partie des Turrus zum 
Waffenhaus umgewandelt wurde, zu welchem Zweck die Nordrnauer beibe
halten, im W und S aber n ene Mauern aufgefiihrt wurden. Der W Giebel des 
Langhanses wurde aufgebaut und mit einer kreuzförmigen Blende ge
schmiickt. Die Reste des alten Waffenhauses wurden entfernt, vgl. Abb . 570 D. 

VI. 1728-30 erhielt das Langhans einen neuen Dachstuhl und das W 
Gewölbe wurde erneuert. Etwas später wurde dem zum Waffenhaus ver
wandelten Stumpf des friiberen Turrus ein höheres Dach aufgesetzt. -
Ausstattung: In den 1730er J ahren wurde ein Kruzifix aus versilbertem Holz 
als Altarschmuck erworben, das zugehörige Rahmenwerk wurde gleichzeitig 
von dem Gut Krislineholm geschenkt und stammte von einem Himmelbett

Development of church 
plan. (Abb. 538-541). 

Fig. 570. Kyrkans plan
utveckling, 1 : 1000. J. 

Nömmik del. 1960. 
Grundrissentwicklung der 

Kirche. 
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Fig. 570 E. Detalj av altarskåpet fig. 542. Foto Marianne Bratt 1961. S. 602. 
Einzelheiten vom Altarschrein Abb. 542. Detail of triptych in Fig. 542. 

VII. 1761 wurde die Triumphbogenmauer zwischen Chor und Langhaus weggebrochen und darnit der 
Chorraum, welcher nun ein Tonnengewölbe aus Backstein erhielt, mit dem Langhaus näher vereinigt 
(Abb. 570 D). Der Zwischenraum zwischen den oberhalb des Gewölbes iibrigbleibenden Resten des Lang
hausgiebels wurde mit einer Bretterwand gcfiillt (Abb. 516). - Ausstattung: Altartisch (Abb. 537) 
und Kanzel (Abb. 548) von 1762. Abendmahlssilber (Abb. 553 - 554, 557, 559). 

VIII. Die letzte groile Restaurierung fand 1928-29 unter Leitung von Architekt Ä. Noreen statt. 
Hierbei wurde der Fullboden neu gelegt und die Ansstattung von späterer Obermalung befreit. Die 
Obertiinchungen an Wänden und Gewölben wurden entfernt und die vorgefundenen Reste mittelalter
licher Malereien von C. W. Pettersson konserviert, der diese mit neugemalter Ornamentik ergänzte. 
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SUMMARY 

I. The first stone church (of greystone) in Lohärad consisted of a nave, a narrow chancel to E t er

minating in a rectangle, and a slender tower to W (fig. 570A). Entrance to S; in the same wall were 
two tall, narrow windows, and W of the entrance, high up in the wall, probably a tiny window. The 
rood arch and tower arch seem to have been low and narrow. Probably a flat timber ceiling in the nave, 
but nothing can safely b e assumed regarding the chancel in that eonnection. Earlyor mid-13th century. 
- Inventory: font (fig. 552), 13th century. 

II. Vestry clearly of Gotland character, with greystone cross-vaulting and a small pointed window, 
added at the end of the 13th century (fig. 570 B), doubtless by the same Gotland craftsmen who were 
active in Husby-Sjuhundra and other Roslagen churches. Inventory: figure of the Virgin, ca. 1300 
(fig. 546); probably the rood crucifix (fig. 543) was also acquired for Lohärad church. 

III. Brick vaulting installed in nave. Ca. 1430- 60 or somewhat later, cf fig. 570 C.- Inventory: trip
tych, last third of 15th century (fig. 542, 570 E, ), paten 15th century (fig. 555). 

IV. At the end of the 15th eentury, walls and vaulting decorated with paintings. A porch built t o 
SW presurnably during p er. III or IV (fig. 570 C). 

V. During the 1670s the church tower collapsed, demolisbing the porch and parts of the \V vaulting 
of the nave. Provisional r epairs carried out during the 1670s-80s. A porch constructed from the lower 
portion of the tower. The N wall was r etained whilst the W and S walls were reconstructed. The \V gable 
of the nave was r econstructed and decorated with cruciform brickwork. The old porch was pulled down. 
Cf fig. 570 D. 

VI. During 1728- 30, new roof-trusses were installed in the nave and new stonework installed in 
the W vaulting. Somewhat later the remains of the tower- i.e. the porch-was provided with a higher 
ro of. Inventory: during the 1730s, a silvered wood crucifix for the altar was purchased, and at the same 
time the KrisUneholm Manor presented the richly decorated late baroque framework. Originally this 
h ad been part of canopied b ed (figs. 538-541). 

VII. In 1761 the rood wall was demolished. The chancel, thus linked with the nave, was provided 
with brick vaulting (fig. 570 D). E gable of nave, above chancel roof, was completed with planking 
(fig. 516). - Inventory: altar table (fig. 537) and pulpit (fig. 548), 1762. Communion silver figs. 553
554, 557, 559. 

VIII. The most recent extensive restorations took place 1928- 29 under the direction of architect Ä. 
Noreen. New flooring was laid and the interior was freed from later over-painting. Whitewash was 
removed from walls and vaulting. Remains of medieval tempera p aintings were conserved by C. \Vilh. 
Pettersson, who also augmented them with new ornamental work. 



F ig. 571. Malsta kyrka från N O . Foto J ohn Söderberg 1960. 
D ie Kirche von Malsta von NO. Malsta church from N.E. 

MALSTA I(YRI(A 

UPPLAND, STOCKHOLMS LÄN, LYRUNDRA HÄRAD 


LYHUNDRASTORKOMMUN 

UPPSALA ÄRKESTIFT, LYR UNDRA KONTRAKT 


Annex till Lohärad 

Beskrivningen avslutad i m ars 1960 

TRYCKTA K;\L LOR: RHEZELIUS S. 50, 154 (avb . av kyrkan) . - RADLOFF II S. 115. - K LINGSPOR 
1: 2 s. 43. - O. J ANSE i Uppland, skild ring av land och folk , I (S thlm 1905) s. 567, 580. - B ot:Tm us 
s. 83, 140, 152.- Malsta ]{yrka restaurerad (NonnTELJE TIDN. 8/ 7 1937). 
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:'-LOCK
5TAP[ L 

ST. lANDSVAGE N HANDSKR. KÄLLOR OCH AVB.-SAML.: ATA: IHRFORS Il: 2 S. 1757; INV. 
1829; avskrift ur studenten L. H. GYLLENHAALS dagbok 1807; SNABB
INV. av Gotthard Johansson 1917; S. BRANDEL, &Kort beskrivning av 
Malsta kyrka•>, 1920 (även i BST); 2 st osign. ritn. (kopior) av ljuskronor, 
1920 (av S. ERANDEL el. K. M. WEsTERBERG); 6 st. odat. bläck-teck
ningar av G. LovE:N, varav endast en signerad (exteriörer av kyrka och 
klockstapel, >>dopfunt och grafhällar vid Malsta kyrka•> och >>plan af va
penhuset i Malsta kyrka•>), överlämnade till VHAA 1926; rapport av 
B. 'VESTER ang. orgeln 1930; hand!. rör. kyrkans restaurering 1937 och 
ang. renovering av ljusredskap 1937, resp. 1941; kopia å masonitskiva 
av ett väggparti i kyrkan med konsekrationskors, utförd av ALFRED 
NILSON och skänkt av honom 1951; äldre'fotografier m. m. - BST: 
K. M. WEsTERBERG, »Program för Malsta kyrkas restaurering•>, 1920 
(med uppmätn.ritn.); Ä. NoREEN, tj.mem. rör. kyrkogårdsutvidgning, 
1926; dens., >>Program för restaurering av Malsta kyrka•>, 1926, och 

SITUATIONSPLAN 
»Förslag till inre restaurering•>, 1927; dens., 2 bl. förslagsritn. t. kyrkans

10 10 10 JO 40~ 
restaurering, 1927, stadf. 1928 o. 1936 (även i ATA); dens., •>Beskrivning 

Fig. 572. situationsplan, till förslag till utvidgning av Malsta kyrkogård, 1928 (med ritn.); ritn. t. 
1 : 2 000. Uppm. 1959. 	 omläggning av kyrkogården av T. SKoGSTRÖM 1930, m. fl. hand!. rör. 

Lageplan. 	 Plan of site. kyrkogården; hand!. rör. ombyggnad av orgeln, 1930; (på ett och samma 
blad) uppmätn.ritn. av klockstapeln av K. M. WEsTERBERG, 1920, skiss 

t. utvidgning av kyrkogården av Ä. NoREEN, 1926, samt ritn. t. tillbyggnad av pannrum stadf. 1936; 
hand!. rör. kyrkans restaurering 1937, utom ovannämnda bl. a. >>Altarets nuv. utseende•> - »Före
slagen förändring•>, ritn. av Ä. NoREEN 1937; äldre fotografier, m. m.- LST: Karta av SvEN MÅNsSoN 
från 1639 (A 8 s. 55). - UB: NoRDIN vol. 39 fol.: 5, bl. 24 v.1 

KYRKANS ARKIVALIER (i ULA): ST.PROT. 1748-75 samt fr. O. m. 1780, INV. 1747 och 1777 med 
tillägg, talrika vrs.PROT. fr. o. m. 1749, BÄNKDELNING 1745 och 1771- 75 (K I 1); »project» till delning 
av kyrkogårdsmuren 1811 (K I 2). - Förutom arkivalier fr. o. m. senare delen av 1800-talet förvaras 
vid kyrkan de äldre räkenskapsböcker, som ännu finnas i behåll: HUVUDBOK 1747- 1800, SPECIALRÄK. 
1801-65. Nämnda huvudbok innehåller även några INV., som ej återfinnas i DoMKAP. hand!., nämligen 
för åren 1766, 1787, 1816, 1834 och 1853. RÄK. 1814 äro ofullständigt införda. 

Av till DoMKAP. inkomna hand!. förvaras de äldre i ULA (sign. E V 83: 1-6). Däribland märkas: 
INV. 1648, 1713, 1749 m. fl. INV, Och VIS.PROT. från 1700- Och 1800-talen; ÄMBETSBERÄTTELSER från 
senare delen av 1800-talet; brev från kh J . LODINUS 22 / 3 1731 (ang. bl. a. läktares uppförande), från 
kh C. FR. ÖsTMAN 24/ 3 1840, 13/ 10 1843 och 9 / 6 1847 (ang. kyrkoreparationer) samt från v. pastor J. E. 
LoRELL 2/ 12 1854 (ang. inköp av orgel).- Hand!. från 1900-talet förvaras i DoMKAP. arkiv. 

Malsta kyrka ligger nära en mindre väg, som, utgående från Husbyby (s. 502), leder fram till stora 
landsvägen Grisslehamn- Norrtälje. Den är uppförd i en bergsluttning mot Malstasjöns N strand. 
Malsta by 12 km V om kyrkan är kyrkbyn. En medeltida frälsesläkt, känd under namnet Malsta-ätten, 

1 Härvid lämnades från Malsta: 

•>klockan vogh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxi lisp(un)d 

Silff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii löd(ig)e marc 

penning(ar) för tionde ................... xiiöre 

penningar för aff(rad). . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx öre•> 
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F ig. 573. Mals t a k y rka m ed om giv ning enligt k arta a v Sven Månsson 1639 (LSr ). D en d u b bla linj en 
m arkera r sj östra n den . Klockst a pel är ej utrita d , ehuru en sådan b ör h a f unnits v id denna tid. 

D ie K irche von Malst a mit ihrer Umgebung au f einer Malst a church and surround ings according t o a map of 
K a rte von 1639. D ie Doppellinie ma rl<iert den see 1639. T he double Iine marks the lake shore. The bell
strand . E in Gloekent unn ist nicht eingezeichnet , obwo hl tower is not indicat ed a lt hough there should have b een 
in der fraglichen Zeit ein solcher vorhanden gewesen one at that time. 

sein n1uss . 

Fig. 574. K yrkan å r 1635, t eckning av l. H. R h ezelius (KB ). Märk h ägn aden av t räb alkar (»b ogårdem) 
kring kyrkogården. Den lill a b yggnaden t. v. i bogårel en ä r en s ti glucka , den t. h . torde vara den gamla 

m a t eri albocl , som 1785 borttogs. 
D ie K irche 1635 nach einer zeitgenössischen Zeichnung. T he church in 1635, acco rding t o a contempora ry 
Die E infricdung um den Kirchhof bcstcht aus Balken. d rawi ng. Fencing of tim ber ba lks around churchyard. 
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till vilken bl. a. ärkebiskop Birger Gregersson (1366-83) hörde, hade gods här, efter vilka ätten i vår 
tid uppkallats.1 Men om denna släkt haft något närmare med kyrkbygget att göra är icke känt. 

Malsta är nu annex till Lohärad, men var under äldre medeltiden sannolikt annex till Frötuna.• 
Ecclesia malsladhi omtalas 1331 (SD 2819, förteckn. över kyrkagodsen i Attundaland) och 1337 (SD 
3331), då kh Sven i Frötuna t estamenterar till kyrkan 10 mark penningar att efter viss tid utbetalas av 
Frötuna kyrka (jfr SvK Up. II s. 258). Den i jämförelse m ed legaten till övriga kyrkor i trakten ansen
liga summan styrker misstanken att Malsta var annex till Frötuna och alltså hörde till kh Svens pastorat. 

Socknens enda säteri är Degerö. I texten nämnda gårdar och byar, Malsta by, Ekeby, Vällingsö ligga 
alla inom socknen. Björnö sät eri ligger i Frötuna sn. 

KYRKOGÅRD OCH KLOCKSTAPEL 
Kyrkogården (fig. 572) är sedan 1931 utvidgad åt S (förslag av ark. Ä. Noreen 

l 928, ritn. av T. Skogström l 930), varvid muren i S flyttades. Gamla lövträd, som äro 
planterade utmed muren i Ö och V, markera hur långt åt S kyrkogården tidigare sträckte 
sig. Den synes före utvidgningen ha haft ungefär samma utsträckning som 1635, då 
RHEZELIUS avtecknade kyrkan (fig. 574). Marken är uppterrasserad mot den nya S 
muren liksom även till en viss grad mot murarna i Ö och V. Även omedelbartSom kyrkan 
är en liten terrass. Kyrkans läge på en mot sjön brant sluttande bergsrygg har alltså 
tidigare varit ännu mer markerat än nu. 

BOGÅRDS• Bogårdsmur av gråsten utan bruk uppfördes 1764- 65, då på vanligt vis varje 
MUR hemman i församlingen hade att svara för sin del. Den försågs säkerligen icke med tak, 

eftersom ett kgl cirkulärbrev av d. 28 aug. 1764 förbj öd uppsättande av trätak på kyrko
gårdsmurar.3 Redan 1810 var denna mur förfallen, men blev någon gång efter 1800
talets mitt grundligt reparerad. Nu torvtäckt. På krönet av den nylagda muren i S är 
en häck planterad. - Före stenmuren fanns ett stängsel av trä. >>Kyrckiogården ähr 
med plankor någorlunda stängd>>, säger INV. 1713, och vxs. PROT'. 1753 berättar: >>wid 
Malsta finnas ännu de gamla trädbalkarne, utom det, at ägaren af Degerö gård förledne 
sommar på Södra sidan med stenmur förfärdigat sit tildelta stycke>>. Ännu ST . PROT. 

1763 talar om de bofälliga träbalkarna. 

1 Art. Malstaätten av B . HILDEBRAND i Sv. män och kvinnor bd 5 s. 223. »Malstadha•> omtalas som 
sätesgård för väpnaren J oh an Gregersson 1352 (STYFFE, Skandinavien under unionstiden, uppl. 3, 
Sthlm 1911, s. 375; jfr SD 4805, där Johan Gregerssons sigill visar Malstaättens vapen). Redan 1298 
uppträder en •>Joan in Malstadhunl» (SD nr 1237). Man l<an icke h elt avvisa tanken att Malsta kyrka vid 
sin första anläggning var en gårdskyrka för Malstaätten. 

2 Eftersom Frötuna, som nu saknar annex, omtalas •>cum annexa •> i SD nr 1946 (sexårsgärden 1314), 
medan Lobärad i samma brev nämnes utan annex och annexen till övriga kyrkor i trakten äro kända, 
ä r det naturligt att räkna Malsta, som ej särskilt nämnes i SD 1946, såsom Frötunas annex . Se l. WrLCKE
LINDQvrsT, Husby och Skederid, FonNv. 1958 s. 62, not 2. 

3 [R. G. MoD:EE] , Ut drag utur alla ifrån 1758 års slut utkomne publique handlingar ... D. 7, Sthlm 
1779, s. 5721. Här berörda del av förordningen är avtryckt i SvK Up. IV s. 207, not 1. 
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Fig. 576. Klockstapeln. Foto 1959. 

Der Glockenturm. Bell-tower. 


10 O l 1 l l 5 Ul. 

Fig. 575. Klockstapeln, 
1:300. Uppm.1919 och 1957. 

Der 	Glockenturm. 

Bell-tower. 


Ingångar till kyrkogården finnas i N och ö. De stängas med dubbelgrindar av smides INGÅNGAR 

järn mellan svarttjärade trästolpar. De N grindarna bära årtalet 1814 och beställdes 
av gårdssmeden på Björnö, Joh. Fredr. Svan. Denne skulle leverera två par grindar 
(sT. PROT. 1813), men de ö grindarna sakna årtal och äro även i övrigt icke exakt lika 
de N, varför det är möjligt att de äro senare.- Intill1752 funnas i N och S stig l u ck or; 
så kallas de i sT. PROT. detta år. Den S synes å RHEZELrus' teckning från 1635 (fig. 574). 
De voro sannolikt timrade. År 1752 såldes de till en bonde i Ekeby och ersattes av 
>>portar med vackert Snickar arbete>> (vis. PROT. 1753). Vid kyrkogårdsutvidgningen 
1931 flyttades ingången i S till den nya delen av Ö muren. 

Byggnaden t. h. om stigluckan på RHEZELrus' teckning torde ha varit den gamla MATERIAL

materialbod, som borttogs och såldes 1785, varefter hålet i bogårdsmuren skulle BOD 

igenläggas med sten (sT. PROT.). 
Klockstapeln (fig. 575, 576), belägen på backkrönet N om kyrkan, ter sig utifrån KLOCK

STAPELsett åttkantig, vilket dock icke betingas av dess konstruktion, och är klädd med tjärade 
bräder. Den karnissvängda huven är spånklädd och krönes av ett vitt träkors. Dubbla 
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ljudluckor åt alla fyra väderstrecken. Över S sidans ljudluckor är fästad en trätavla 
med årtalet 1831 i järnsiffror. Detta årtal avser i huvudsak endast omklädnaden; innan
för densamma står en äldre stapel kvar, en klo~kbock med ännu delvis spånklädda 
hjärtstockar. Dessa vittna om att stapeln ursprungligen varit öppen. Spånen, av furu, 
äro av den långsträckta, gammaldags typen (L 76; jfr SvK Up. II fig. 164 och III fig. 
515). Fästen för en högre upphängning av klockorna än den nuv. finnas i hjärtstockarna. 
Sneda, nu oanvända urtag i några av strävorna visa, att även dessa ha ingått i en äldre 
konstruktion. Åtskilligt virke är dock nyare, härrörande dels från reparationer på 1700
talet och 1804, dels från ombyggnaden 1830- 31. Om anskaffande av nya svillar talas 
i sT. PROT. såväl 1751 som 1804. 1830 beslöts att höja >>läktaren», varmed torde avses 
golvet i ringkammaren, 2 alnar vid dess ombyggnad. Nästa år erhöll stapeln en fristående 
omklädnad med bräder (= den nuv.). Arbetet utfördes av en byggmästare Lund, som 
utom dagspenning skulle erhålla 10 rdr riksgälds för >>ritningen>>(sT. PROT. 1831). - I 
en av stockarna i stommen till brädbeklädnaden finnas de 9 klämtningshålen1 med 
tillhörande pinne instucken i ett av dem. 

KYRKOBYGGNADEN 
PLAN Kyrkan är en s. k. salkyrka med rektangulär grundplan, troligen uppförd i slutet 

av 1200-talet och därefter varken utvidgad eller höjd. Sakristian i N tillbyggdes något 
senare, vapenhuset i S först på 1400-talet. Den låga utbyggnaden i V är en modärn 
värmekammare. 

MATERIAL Materialet är gråsten. Numera är kyrkan slätputsad och vitkalkad utan markerade 
hörn och omfattningar; däremot är en sockel markerad genom spritputsning. Tegel är 
använt i valv (utom sakristians) och omfattningar samt i vapenhusets gavelröste. En 
ilappning med tegel Ö om fönstret i N fasadmuren torde vara tillkommen vid fönstrets 
uppbrytande eller förstorande. I analogi med vad som vanligen är fallet saknade kyrkan 
förmodligen från början fönster i N. - Ursprungligen voro fasaderna oputsade. Grå
stensmurens ursprungliga utseende kan bäst studeras från vapenhusvinden. stenarna, 
som äro valda och i enstaka fall kluvna, ligga i tämligen regelbundna skift med - såsom 
vanligt i Roslagen - brett utstrukna fogar. 

FöNsTER Fönstren ha korgbågig eller svagt stickbågig täckning samt träramar med trebruten 
övre avslutning. Fönstren i N och S fingo troligen sin nuv. form på 1790-talet - 1795 

l Vid den förr sedvanliga och ännu på sina håll brukliga klämtningen morgon och afton kläm
tades 9 slag (det gäller i varje fall Uppland), och för varje slag flyttades pinnen ett hål - detta 
för att hjälpa ringaren att inte klämta för få eller för många slag. Flera olika tydningar ha givits 
åt de 9 klämtslagen, se härom MATs ÅMARK, Klämtning (Julhälsn. t. församl. i Uppsala stift 1916 
s. 45) och N.-A. BRINGE US, Klockringningsseden i Sverige, Lund 1958, s. 56 (Allmänt om klämt

ning s. 48 och 83). 
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Fig. 577. Kyrkan från SO. Foto 1959. 

Die Kirche von SO. Church from S.E. 


talas om »et par fönsterlufters uphuggande och förnyande•>, 1797 voro nya fönster färdiga 
till avhämtning (sT.PROT.). Innanfönster med blyspröjsar och antikglas från 1937; 
solbänkar av plåt. Fönstret i Ö (fig. 582 A) är vid något tillfälle (troligen också på 1790
talet) omgjort. Här funnos tidigare två små kopplade fönster (se fig. 574), omfattade 
av en spetsbågig nisch. Nischen är ännu bevarad, men fönstergruppen omgjord till enljus
öppning av samma utseende som fönstren i N och S. Det är tänkbart att S yttre smygen 
i S urspr. fönstret och N yttre smygen i N urspr. fönstret äro bevarade och ' utgöra 
smygar i nuv. fönster . Solbänk av trä, täckt med plåt. Blyspröjsar och patinerat glas 
insattes 1937. Den ursprungliga anordningen kan jämföras med fönstergruppen i Ske
derids kyrkas Ö-gavel (fig. 393- 95), som dock omfattas av en rundbågig nisch. 

I V har funnits ett 1937 igensatt fönster, varav ett svagt spår är synligt. Detta fönster 
tillkom 1810 på den plats, där förut en ingång till läktaren från en yttre trappa var 
belägen (s. 659). 

Strax ö om vapenhuset märkes ett ursprungligt fönster. Det är sedan valvslagningen 
på 1400-talet igensatt, men den yttre smygen är bevarad som nisch (fig. 580). Såväl 
omfattning som dageröppning äro rundbågiga, smygen är svagt skrånande. Dager
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siD.RNING A-A 

Il 1110. 

f 

JlLAN 

10 

Fig. 578. Plan och längdsnitt mot N, 1:300. Uppm. 1919, 

ändrad 1957. 


Grundriss und Längsschnitt Plan and longitudinal section 

nach N. to N. 
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S~ARN ING B-B. 

S~ARNING C-C. > 

10 


Fig. 579. Tvärsnitt mot Ö och V, 1: 300. Uppm. 1919, 

ändrad 1957. 


Querschnitte nach O und W. Cross-sections to E and W. 


11-002114 
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tASAD 

tASAD stAllNING 

10 3!1\_. 10 3/A. 

Fig. 580. Ursprungligt fönster på kyrkans Fig. 581. Portalen mellan vapenhus och 
S sida (inre smygen nu igenmurad), 1 : 60. långhus, 1937 återställd i ursprungligt 

Uppm. 1957. skick, 1:60. Uppm. 1957. 
Ursprungliches Penster (die innere Leibung Langhausportal, 1937 in seinem fruheren 

vermauert) an der S Seite der Kirche. Zustand wiederhergestellt. 
Original window (interior thickness walled Entrance to nave, restored to original condi

up) on S. side of church. tian in 1937. 

öppningen, som ligger ungefär mitt i murtjockleken, har en smal fals för glasfönstrets 
fästande. Omfattningen är överputsad, men på ett ställe, där putsen fallit bort, synes 
ett hörn av skråhugget tegel. Någon solbänk är ej synlig; fönstrets nederkant är nu täckt 
med plåt. 

INGÅNo Ingången från vapenhuset är kyrkans ursprungliga, blott obetydligt omgjord. Om
fattningen av putsat tegel är svagt spetsbågig med en rundstav inlagd i språnget (fig. 
581). Dörröppningen är skarpare spetsbågig och mycket regelmässig. Den är ommurad 

PlAN 
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Fig. 582. Samma portal som fig. 581, sådan 
den omgjorts på 1800-talet. Foto S. Erandel 

1920. 
Das Portal von Abb. 
581, entstellt durch das 

19. Jh. 

Same doorway as fig. 
581, as altered in 19th 

century. 

1937. Vid något tillfälle på 1800-talet hade öppningen gjorts rektangulär och försetts 
med en träkarm (fig. 582), men återställdes nämnda år såvitt möjligt i ursprungligt skick. 
Antagligen var dock dörröppningen från början mindre utpräglat spetsbågig och bättre 
överensstämmande med den ännu bevarade yttre omfattningen, som av ERANDEL 1920 
beskrives såsom >>rundbågig med svag ansats till spetsighet».! Jfr portalen i Rö (fig. 
283), som dock är klart rundbågig. - Trappsten är en slipad kalkstensplatta. Dörren 
är utförd 1937 efter ritning av Ä. Noreen. 

Alla yttertak äro sadeltak och spånklädda. Å långhusets gavelnockar spiror av smitt TAK 
järn med årtalet 1782 i flöjlarna. Detta år ägde en stor takreparation rum, varvid även 
takstolarna nygjordes (sT. PROT. 1781-82). 1600-talets flöjlar synas på RHEZELrus' 
ritning (fig. 574). 

Långhuset täckes av två tegelval v, vilande på murpelare och mellan dem slagna vALv 
sköld- och gördelbågar. Båda valven ha enkla rätvinkliga halvstensribbor. Det V är 

1 S. BRANDEL, Kort beskrivning av Malsta kyrka, 1920 (ms i ATA). 
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åttadelat med en tegelsten tvärlagd på varje ribba ett stycke från valvets hjässpunkt 
(se fig. 584), detÖ-korvalvet - är ett stjärnvalv (fig. 583). Valvsystemet är senare in
byggt i kyrkan, vilket bl. a. framgår av putsrester å murarna, synliga från vinden. Halv
stensribborna göra troligt, att valven inslogos först under 1400-talets andra hälft. 

ÄLDRE BE- Dessförinnan synes kyrkan ha varit täckt av ett trä val v. Långmurarna äro putsade 
TÄCKNING ända upp till krönet och på röstena finnas stora flak av vit, slät puts bevarade. stora 

stycken av svängda putskonturer, särskilt på det V röstet, angiva att trävalvet haft 
treklöverformad genomskärning (fig. 585). Eftersom putslagret ingenstädes är dubbelt, 
kan man antaga, att trävalvet utgjorde kyrkans ursprungliga betäckning. 

INNER- Kyrkan är invändigt tunnt vitputsad. Den nuvarande putsen torde åtminstone delvis 
VÄGGAR vara den medeltida, som l 937 frilagts från senare överputsningar. Härvid ha flera 

målade konsekrationskors på väggarna framkommit (s. 650). 
GOLV Koret och stora gången ha golv av plansten, som inlades 1847. I bänkkvarteren golv 

av trä sedan l 937, dessförinnan av tegel. I vapenhus och sakristia tegelgolv, som torde 
vara nylagda eller i varje fall justerade. - I äldre tid hade hela kyrkan tegelgolv. 1840 
inlades trägolv, som emellertid mycket snart förstördes av svamp och därför redan 1847 
i långhuset ersattes av nuv. plansten samt tegel. 1854 utbyttes även trägolvet i sakristian 
mot tegel. 

SAKRISTIA sakristian är anmärkningsvärt kort i riktning N-S, troligen beroende på terräng
förhållandena. I Ö ett brett och lågt, järngallrat fönster. Ingången har en spetsbågig 
omfattning utan språng, omramad av två skift tegel. Det inre skiftet har vartannat 
tegel målat rött, vartannat grått, det yttre skiftet är helt rödmålat; i båda fallen äro 
fogarna vitmålade. Målningen synes vara påbättrad vid senaste restaurering (l 937), 
men antagligen med ledning av gammal målning. Yttersta tegelskiftet i själva båg
öppningen är oputsat på undersidan (fig. 587), vilket är en karakteristisk detalj för te
gelbygge under det tidigare 1300-talet. Den järnbeslagna dörren omgjordes 1825. 
I sakristians N vägg är en kvadratisk nisch (ca 50 x 50), i modärn tid försedd med 
träkarm och järnlucka. I rummets NV hörn har funnits en spis, som 1807 ersattes av 
en tegelkakelugn (sT. PROT.). Kakelugnen borttogs l 937. sakristian har ett högt tunn
valv med vederlag i Ö och V, utfört av stenflis i gjutmassa. Valvet är sammanmurat 
med sakristians N gavelmur, men stöter stumt mot långhusmuren. Då härtill kom
mer, att röstets insida är synnerligen rå, medan långhusmuren är slät och fin, kan det 
betraktas som säkert, att sakristian är en senare tillbyggnad med ursprungligt valv. 

DATERING Den äldsta kyrkan (= det nu v. kyrkorummet) dateras framför allt av sina ursprungliga 
AV.~{YRKANs fönster (s. 639) och ingång (s. 642) till 1200-talets slut, ej gärna senare än omkr. 1300. 

ALDSTA 

DELAR 	 Liknande former i grannkyrkorna Skederid och Rö ha ovan framdragits till jämförelse. 
Även klöverbladsvalvet av trä, som före de nuv. tegelvalven täckte kyrkan (se ovan) 
kan bidraga till dateringen. Sådana valv anses typiska för årtiondena omkr. 1300. 
- sakristians flisvalv är möjligen slaget av gotländska hantverkare, och då man vet, 
att sådana arbetat i de närliggande kyrkorna, bl. a. i Lohärad (s. 586), vid slutet av 
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Fig. 582 A. Ö fönstret. Foto John Söderberg 1960. S. 639. 
Das O Fenster. E window. 

1200-talet, kan man förmoda, att samma arbetskraft eller åtminstone arbetskraft, som 
upplärts av gotlänningarna, anlitats i Malsta. Sakristian bör i så fall vara uppförd 
ganska snart efter kyrkan. Ingångens tegelomfattning passar till samma tid, d. v. s. 
till 1300-talets början. 

Vapenhuset är byggt intill kyrkan utan förband, vilket synes särskilt väl under VAPENHus 

takfoten i V. Det är uppfört av gråsten med röstet helt av tegel samt ett par skift tegel 
närmast under remstyckena (synligt blott i skarven mot långhusmuren, där putsen på 
ett ställe fallit bort). Röstets rika blinderingar (fig. 588) äro helt överputsade. De äro 
av en fr. o. m. 1430-talet länge och i varierande former förekommande typ, som starkt 
betonar horisontallinjen (försänkta band, liggande trappstegsfriser) och som dessutom 
infogar sköldformer i orneringsschemat. Domkyrkatornen i Uppsala torde vara inspira
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Fig. 583. Interiör mot ö. Foto E. Erici 1937. 

Kircheninneres nach O. Interior towards E. 


tianskällan (BoE:THIUS s. 140). Grannkyrkan Estunas vapenhusröste har tegelornering 
med samma mönster som i Malsta. - Nya takstolar gjordes 1835. Vid samma tillfälle 
ersattes den gamla spåntäckningen med takpapp. Detta billigare material visade sig 
emellertid ovaraktigt och 1850 fick vapenhuset därför på nytt spåntak. Valvet, ett 
kryssvalv med halvstensribbor, är ursprungligt; det har sköldbåge endast mot lång
husmuren. Ingången är stickbågig med två språng i omfattningen. Dörr av breda, 
bilade plankor, på utsidan klädd med spåntade bräder - brädbeklädnaden härrör från 
1840. Ö om ingången ett litet rundbågigt fönster, på utsidan omfattat av en rundbågig 
nisch (fig. 588). Dageröppningen ligger nära murens yttre liv. Fönstret är försett med 
järngaller och märlor av järn för en stängningsanordning kvarsitta i muren. Antagligen 
är det detta fönster, som kommit OTTO JANSE att -kanhända riktigt -antaga, att 
ett kapell varit inrättat i vapenhuset.~ Någon altarnisch i ö väggen, såsom annars på 
flera håll, finns dock ej i Malsta vapenhus. 

1 OTTO JANSE i: Uppland, skildring av land och folk, I , Sthlm (Upps.) 1905, s. 580. Fönsterbelysta 
kapell i vapenhus med altarnisch finnas bl. a. i Frötuna (SvK, Up . II s. 260) och Riala (SvK, Up. I s. 
619). 
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Fig. 584. Interiör mot V. Foto E. Erici 1937. 

Kircheninneres nach W. Interior towards W. 
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Fig. 585. Insidan av V gavelröstet med putsspår efter 
klöverbladsvalv. Foto 1959. S. 644. 

Putzspuren des hölzernen Interior of W. gable with 
kleeblattförmigen Tonnen traces of plasterwork indicat
gewölbes an der Innenseite ing an earlier barre! vaulting 

des W Giebelfeldes. of trefoil shape. 

RESTAURE Senaste restaurering av kyrkan ägde rum 1937 under ledning av ark. Ä. Noreen. 
RING 1937 Därvid rekonstruerades den gamla s-portalen, ett fönster i V över läktaren igensattes, 

golven omlades delvis, medeltida målning (endast konsekrationskors) framtogs, den 
fasta inredningen färgbehandlades m. m. Konserveringsarbetena sköttes av konservator 
Alfred Nilson. 

UPPVÄRM Vid restaureringen 1937 erhöll kyrkan uppvärmning med varmvattensystem. Pann
NING rummet ligger i en låg tillbyggnad, delvis nedgrävd i marken, vid kyrkans V gavel. Den 

är uppförd av betong. 
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Fig. 586. Korets NÖ hörn med ingången till sakristian. Foto E. Erici 1937. 

NO Ecke des Chars mit Eingang zur Sakristei. N.E. earner of chancel with vestry entrance. 
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Fig. 587. Bågen i dörröppningen mellan kor och 
sakristia. Foto 1959. 

Backsteinmalerei am Bo Areh of door opening with 
gen des Sal<risteieingangs. painted bricks, between 

chancel and vestry. 

MEDELTIDA KALKMÅLNINGAR 
De enda medeltida målningar, som framkomma när senare putslager av kon

servator Alfred Nilson avlägsnades vid restaureringen 1937, var invigningskors. Så
dana finnas på kyrkans väggar till ett antal av 20 (3 på V väggen, 4 på den Ö, 5 på den 
N och 8 på den S väggen), tydligen tillkomna vid olika tillfällen - vid en invigning 
målades ju endast 12 kors. På ett ställe är ett rött kors målat delvis över ett svart. 
De äro av minst fem olika typer (fig. 589--591), vars inbördes ålder är svår att fast
ställa.1 Yngre torde dock de vara, som äro målade med röd färg på den vita putsen. 
Ett invigningskors på S väggen strax t. v. om ingången är målat inom en ram, som 
närmast ser ut som en igenmurad rundbågig nisch (fig. 589 d), men som troligen endast 
markerar ett vid restaureringen utsparat undre putslager. 

1 Konservator ALFRED NrLsoN har utfört en kopia på masonit av ett väggparti i kyrkan, för att visa 
olika putsskikt samt den blottade murytan av sten. Å putsen tre invigningskors. Kopian skänktes 1951 
till SHM (inv.nr 24482). 
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Fig. 588. Vapenhuset. Foto E. Erici 1946. 

Das Waffenhaus (Vorhalle). Porch. 


Förteckning över invigningskorsen 

Bokstäverna hänvisa till fig. 589-591. 

a. Röd målning på den vita putsgrunden Av denna typ finnas två på Ö kormuren, ett på N och ett 
på S kormuren, det sistnämnda överskuret av SÖ valvpelaren. - b. Höd målning (den yttre ringen, 
som är svart, salmas i ett fall) på putsgrund. Av denna typ finnas, utom det här avbildade på V muren, 
ett på S och ett på N muren (alla tre i V traven) samt ett på S kormuren, överskuret av mellersta valv
pelaren.- c-d. Svart målning på putsgrund. Av denna typ finnas, utom det här avbildade på S muren 
(el), två på V muren (det ena, c, överskuret av ett rött kors, b) och ett på N muren (alla fyra i V traven) 
samt två på S och ett på Ö kormuren; alla målade på ett undre putslager än de röda korsen av typ b.- e. 
Svart målning på putsgruncl; elen mellersta ringen vitmålad. N kormuren. - f--g. Ytterligare finnas 
på S kormuren två invigningskors med svarta linjer på putsgrund (fig 590). Dessa båda kors äro 
målade på ett undre putslager i förhållande till det röda korset av typ b på samma mur och alltså äldre 
än detta. De ha kopierats av konservator Alfred Nilson (s. 650, not 1). - Ett kors av samma mycket 
primitiva typ som det vänstra på bilden (f), men målat med röd färg, finnes nedanför det svarta korset 
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a b c 

d e 

Fig. 589. Invigningskors (a-e). Foto 1959. 
Weihkreuze (a- e). Conseeration erosses (a-e). 

på ö muren och överskäres av detsamma. - h . (fig. 591). Korset och de bredare ringarna blå, allt 
kantat med smala röda linjer, mot putsgrund. N kormuren. 

Typerna a och b äro senare än c- d och f-g, men likväl äldre än kyrkans välvning. Om relationen 
mellan typerna e och h å ena sidan samt de förut nämnda å den andra kan ingenting med bestämdhet 
sägas, men h, som är placerad mitt på N kormuren, kan gott vara yngre än välvningen. 
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g 

Fig. 590. Invigningskors (f-g). Foto 1959. 
Weihkreuze (f- g). Conseeration erosses (f- g). 

Fig. 591. Invigningskors (h). Foto 1959. 

Weihl{reuz (h). Conseeration cross (h). 
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Fig. 592. Altaranordning från 1785. Altartavla kopierad efter ett stick av Rubens' 
Nattvarden. Foto 1959. 

Altaraufbau von 1785. Das Altarbild eine Kopie Altar 1785. The picture copied from an engraving
nach einem Stich von Rubens' Abendmahl. after Rubens' »The Last Supper». 

INREDNING OCH LÖSA INVENTARIER 

ALTARE Altarbord av trä, smalt och högt, trots att det sänktes vid restaureringen 1937; 
enkelt snickararbete i lantlig senrokoko (fig. 592). Tillhörande altarring av ovanligt 
litet format. Båda marmorerade i blågrönt med förgyllda lister. Detta är den ursprungliga 
färgen, som framtogs 1937 under en övermålning i vitt och guld från 1844-47. Bakom 
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altarbordet ett p o d i u m för altartavlan i samma stil och med samma färghållning, 
förmodligen tillkommet samtidigt med altarbord och altarring, nämligen 1785 (sT. PROT. 
1784). Två piedestaler stående å ömse sidor om altaret äro senare, ehuru nymålade i 
stil med det övriga. - Föregående altare var av sten. På hösten 1785 låg gråsten 
ur >>det gamla altaret» kvar på kyrkogården (sT.PROT.). Den användes till att fylla ut ett 
hål i bogårdsmuren. 

På podiet står en oljemålning, framställande Nattvarden, fri kopia efter ett stick 
av Rubens' Nattvarden i Breragalleriet, Milano (spegelvänd i förhållande till original
målningen). Renoverad 1844, 1884 och 1937. Förgylld och skulpterad ram i rokoko. 
Målningen nämnes tidigast i INv. 1749, då den var altartavla. Den säges där ha förgylld 
ram och jämte några andra föremål vara skänkt av landshövding v. Brehmer.1 Senare, 
förmodligen vid altarets ombyggnad 1785, flyttades den til N väggen, där den hängde 
i början av 1800-talet,2 Senast 1829 nyttjades den åter som altartavla (INv.). Då fanns 
dessutom >>på sjelfva altaret» ett »i silfver och guld broderadt crucifix>> (INV. 1829). 
lNv. 1816 säger: >>Ett Crucifix taget af en mässhake- på altareb>.3 Borttogs från altaret 
på 1880-talet och är nu förkommet. 

»2 st. stänger med vidsittande bilder i vapenhuset», som upptagas i INV. 1878 och 1884, 
torde ha varit medeltida processionsljusstavar av t. ex. den typ, som avbildas 
fig. 246. Kallas av KLINGSPOR s. 43 >>två ljusstafvar, ganska väl bibehållne>>. lNv. 1829 
säger om dessa, att de >>förr lära hafva stått vid hörnen af främsta bänkarna i kyrkan» 
(i stället för pyramider?). 

Predikstolen (fig. 586) är ett enkeltsnickararbete utan någon utsmyckning. Korgen 
har fyrsidig plan med fasade hörn; taket krönes av en glob med kors; den raka trappan 
stänges av en hög dörr med beslag av 1700-talstyp. Sedan 1937 laserad i ljusare och 
mörkare grå färgtoner. Denna färg är ej den ursprungliga. 1920 iakttogs gråblågrön färg 
under vit övermålning (BRANDEL, a . a.), men denna färg har förmodligen varit alltför 
förstörd för att kunna återställas. Predikstolen är liksom altartavlan en gåva av lands

1 JoHAN v. BREHMER, f. 1677, t ogift 1754. Gick tidigt i utländsk civil tjänst, blev kejserl. romersk 
friherre 1724 och svensk friherre 1731, men är ej såsom sådan introducerad. Erhölllandshövdings titel 
1733. Han inköpte Degerö säteri 1731 och sålde det åter 1751. Under den tid han innehade godset, visade 
han stort intresse för socknens angelägenheter. 1746 inrättade han sålunda en skola för socknens barn 
och tryggade dess framtida bestånd genom en fond. Han hade tydligen pedagogiska intressen (under 
sin tjänstgöring utomlands hade han bl. a. varit guvernör för sedermera markgreven av Brandenburg
Anspach). Bland DoMKAP. handl. ligger ett ex. av en h andskriven >>Förnufts Lähra lämpad efter Malsta 
Sokne Barns begrep för hwilka den är upsatt Anno 1746>>, avsedd som rättesnöre vid undervisningen i 
den av honom inrättade skolan i Malsta. 

2 RADLOFF (1805) s. 119; L. H. GYLLENHAALS dagbok 1807 (avskr. i ATA). 
3 Jfr FINLANDs KYRKOR I, s. 39. - Landshövding v. Brehmer hade skänkt till kyrkan en mäss

hake >>af rödt Sammet med Brodderat Crucifix på ryggen och Sohl framan» (INV. 1749). Sannolikt 
var krucifixet på altaret hämtat från denna mässhake, vilken befinnes struken i INv. 1816. 

ALTARTAVLA 


PROCES

SIONSLJUS


STAVAR? 


PREDIKSTOL 
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Fig. 593. Bänkinredning från omkr. 1740. Foto 1959. 
Gestiihl um 1740. Pews, circa 1740. 

hövding v. Brehmer (s. 655, not l) enligt INV. 1749, där den kallas >>en ny Prädikstohl 
med blå och hwijth målning>>. 1814 ommålades den i vitt och guld - då tillkom också 
den förgyllda duvan under taket - och denna målning förnyades 1847 och 1884. 
Bakom predikstolen är på väggen målat ett blått d r a p e r i med gul bård och gula tofsar; 
1700-talet.- Föregående predikstol var >>af gement arbete>> (INV. 1713). 

TIMGLAS Timglas med 4 glas i enkelt ställ av skuret och förgyllt trä på stativ av smidesjärn: 
en vriden järnstång, fastskruvad vid predikstolskorgen. Liksom predikstolen skänkt 
av landshövding v. Brehmer (INV. 1749). H 74. 

BÄNKIN Sluten bänkinredning av 1700-talstyp (fig. 593, 594), ombyggd 1937, varvid mellan
REDNING styckena breddades, så att bänkarna kunde göras rymligare och bekvämare. Nu målad i 

grått med svarta speglar; före 1937 i ekfärg, men ursprungligen marmorerad i grågrönt. 
Bänknumrens siffror äro tydligen de ursprungliga, som imålats. Året för bänkinred
ningens tillkomst är ej dokumentariskt känt, men 1749 skulle Vällingsöborna betala 
>>resterande ... för Bänckemålningem (sT. PROT.). Bänkdelning hade ägt rum 1745. 
Det är troligt, att bänkinredningen tillkommit tämligen kort dessförinnan.

NUMMER

TAVLOR Nummertavlor, 2 st., rektangulära, i smala, förgyllda listramar. Profileringen på 
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Fig. 594. Del av bänkfasad före och efter ändring 1937. Uppm. och förslag av Ä. Noreen 1927. 
Teile von Gestiihlsbriistungen vor und nach der Part of pew-fronts before and after alterations in 1937. 

Umänderung von 1937. 

listerna är dock olika och den ena ramen har ett litet förgyllt metallornament fästat i 
övre kanten (förmodligen ej ursprungligen dithörande). Denna nummertavla tillkom 
1779 (tillägg efter INV. 1777), den andra anskaffades 1937. H 82, B 55, resp. H 77,5, 
B 52. 

Nuvarande orgelverk byggdes ursprungligen 1892 av orgelbyggaren A. V. Lundahl ORGEL 

i Stockholm (ÄMB. BER. 1892). Det innehöll en s. k. pneumatisk maskin, en av de första 
i Sverige (rapport av B. WEsTER, 1930, i ATA). Orgeln utbyggdes 1937, varvid 5 stäm
mor av den äldre orgeln bibehöllos och tre nya tillades (ÄMB. BER. 1933-42).1 Ombygg
naden utfördes av orgelbyggaren John Westerlund, Österlövsta. 2 Fasaden, sedan 1937 

1 Härvid uttogs den pneumatiska maskinen, som nu förvaras vid kyrkan. Lundahls orgel var enligt 
muntligt m eddelande av fil. dr BERTIL WEsTER ett utmärkt arbete, •>berömd>>. 

2 Orgeln disponerades då med 8 stämmor, fördelade på två manualer och pedal, enl. medd. av fil. 
dr BERTIL WESTER. 

12-002114 

http:F.~,F9.~,~.F9
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Fig. 595. v. Brehmerska vapnet på orgelläktarens barriär. Foto 1959. 
Das von Brchmersche W appcn an der BrUstung The v. Brehmer arms on the railing of the 

der Orgelempore. org<tn gallery. 

målad i grått med förgyllningar (tidigare i vitt med förgyllning) härrör från kyrkans 
första orgel, som uppsattes 1855. Denna orgel erbjöds kyrkan till inköp av orgelbyggaren 
C. G. Cederlund 1854 och hade då varit uppsatt på prov ett år i Husby-Sjuhundra kyrka, 
där den emellertid visat sig för svag. 1 

LÄKTARE O r g e Il ä k t a r e n s barriär har enkla, rektangulära fyllningar. Sedan 1937 målad i 
mörkgrått, dessförinnan vitmålad sedan 1800-talet. Vid båda dessa ommålningar ut
sparades det v. Brehmerska vapnet (fig. 595), som sedan läktarens tillkomst är målat 
mitt fram på läktarskranket. Läktaren är uppförd på bekostnad av J. v. Brehmer 
(s. 655). BÄNKDELN. 1745 säger härom: >>Hela lectaren som högwälborne herr Baron 

1 Efter 1892 användes detta orgelverk ett 25-tal år i Väsby missionshus, Frötuna sn (från vilken 'tid 
dess nuv. fasad torde stamma) och tillvaratogs i sinom tid av kantor E .. Engberg, Torsåker; som r e
parerat det och nu innehar det. Då sleiflådan vid renoveringen måste öppnas, fann denne i . dess inre en 
inskr.: >>Jesus hjelp att sången må ljuda.» (Medd. i brev till förf. från kantor E. ENGBERG 28/ 8 1960.) 
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Fig. 596. Dopfunt från senare delen av 1200-talet. Foto 
S. Erandel 1920. 

Taufstein aus der 2 . H. des Font, latter part of 13 th 
13. Jh. century. 

och Landshöfdingen Johan von Brehmer låtit förfärdiga1 har högwälborne herren dels 
till sitt eget rum utwaldt dels till sina betienter utkåradt, dels och lämnat åt sina Tor
pare och andra söner och drängar i Församlingen at nyttja >> . En särskild herrskapsbänk 
stod här (sT.PROT 1839). Degerö innehade också främsta bänken i kyrkan.- Ursprung
ligen kom man upp på läktaren genom en ingång i V gaveln, dit en trappa på gavelns 
utsida förde. 1810 beslöts, att denna trappa skulle borttagas och ingången förändras 
till ett fönster (s. 639). Trappan förlades i stället inom kyrkan. 

D o p f u n t av brunaktig sandsten (fig. 596) i fyra block, alla med fyrpassformad plan. DOPREDsKAP 
Cuppan har >>näsan> i svicklarna, skaftet utgöres av en fyrsidig pelare med fyra kraftiga 
kolonnknektar. Dessas kapitäl och baser bilda två av de fyra blocken. Cuppan är vid 
men grund och försedd med uttömningshåL Typen hör icke till de vanliga. Liknande 

Sannolikt 1731. Detta år 22/3 skrev nämligen kh LoDINUS till DoMKAP.: >>är och FörsambUngen i 
wercket at Byggia en ny lectare för trängsel skull i Kyrckian•>. Då v. Brehmer samma år tillträdde 
Degerö åtog han sig tydligen kostnaderna för läktarens uppförande. 

1 
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Fig. 597. Kalk och paten av C. Fahlberg, 1767. Foto 1959. S. 662. 

Kelch und Patcne von C. Fahlberg 1767. Chalice and paten by C. Fahlberg, 1767. 


skaft, ehuru rikare utbildade vad beträffar kolonnknektarnas baser, ha funtarna i 
Gudmundrå (Ån)l, där cupparr är musselformig, och V Vingåker (Sö), där den nu befint
liga cupparr antages vara senare. 2 Även i Färentuna (Up) finnes en funt med likartad 
fot. 3 Samtliga funtar ha tidigare av olika forskare sammanställts med varandra eller med 
Malstafunten; typen har härletts från England, ev. förmedlad över Gotland. Dateringen 
är hos samtliga 1200-talet eller mer preciserat: senare hälften av 1200-talet.4 Denna da
tering passar väl till ett antagande, att funten i Malsta beställts i samband med kyrkans 
uppförande.- Funten torde ha stått inne i kyrkan åtminstone till1777, då rNv. upptager 
en tennskål till funten; i rNv. 1796 kallas denna i stället >>en skål til barndop>>. 1917 stod 

l J. RooSVAL i: Utställningen af äldre kyrklig konst i Hernösand 1912, studier (1914) s. 42, fig. 26. 
H. 	CoRNELL, Norrlands kyrkliga konst under medeltiden, Upps. 1918, s. 140. 

2 RuNE NoRBERG i: SöRMLÄNDsKA KYRKOR bd 2 (1944) s. 15 o. 23. 
3 SvK Up. VI (1954) s. 134, fig. 127 (A. TuuLsE). 
4 J. RoosvAL, a. a. och Die Steinmeister Gotlands, Sthlm 1918, s. 201, H. CoRNELL, a. a. samt R. 

NoRBERG, a. a . - A. TuuLSE, a. a., härleder typen från rhenländska förebilder; även RoosvAL (1914) 
framhåller att fotens typ är vanlig i Rhenländerna (förutom i Belgien, Frankrike och England). 
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Fig. 598. T ennkanna av A. \Vetlerquisl, 1793. Folo 1959. 
s. 662. 

Zinnl<a nnc yon .·\. \Yelterquis l Pcwlcr ewer by .-\. \Vetterquisl, 
1793. 179;3 . 

funten i vapenhuset ; foten var då sönderslagen i fem bitar (SNABB!. v. l 917). Efter vis. 
l 918 flyttades den på uppmaning av ärkebiskop Söderblom till koret. - H 93, cuppans 
yttre D 76. 

D o p f a t i funten av mässing med driven ornering och inskr. L},TEN BARNEN KOMMA 
TILL MIG. Gåva 1937 av folkskollärare och fru A . Nyblom. 

D o p sk å l av t enn, rund. H ar haft två handtag, varav endast en bit av det ena åter
står. Mycket bueldig och trasig, bl. a. i bottnen; stämplarna äro därför försvunna. Av 
typen att döma troligen från omkr. 1700. Sannolikt den >>Thenskåhh, som finnes uppta
gen i INv. 1713. D ca 15. 

Te n n f a t, avsett att ställa dopskålen på . Platt, med smal brädd, innanför brädden 
liksom en ränna. P å fatets undersida en enda stpl: sveasköld, samt bokstäverna NYSK 
(frecklade), desamma som på t ennkannan fig. 598. Fatet är illa medfaret. Stämpling 
med sveasköld infördes 1754 och smalbrättade t allrikar förekomma under hela 1700
talet (LöFGREN 1:3, pi. 20). Sannolikt är fatet skänkt samtidigt med eller åtminstone 
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Fig. 599. Oblatask av H enning Petri, 1696. 

Foto Upps.utst. 1918. 


Oblatendase von Hen- Wafer-box b y Henning 

ning Petri 1696. Petri, 1696. 

av samma person som kannan från 1793. Ett tennfat till dopskålen upptages tidigast 
i INV. 1800. D 28. 

NATTVARDs Kalk av förgyllt silver med drivna svängda åsar (fig. 597). Enligt stplr tillverkad 
KÄRL 1767 i Uppsala av guldsmeden C. Fahlberg. Graverat under foten: >>Malsta kyrka d 24 

junii 1767 30% lod >> . H 24,8. - Tillhörande paten med samma stplr. D 15, 7. Kalk 
och paten tillbyttes mot ett äldre och mindre nattvardstyg, varvid mellangiften belöpte 
sig till 342 daler, 20 öre kmt (rNv. 1777). Utgiften är undantagsvis upptagen även i de 
summariska RÄK. i huvudboken (1767 /68). 

Oblatask av drivet silver (fig. 599).1 P å locket en bevingad putto, som plockar 
druvor, på livet akanthusranka. Stplr: Nyköpings stadsstämpel, HP (= Henning Petri) 
och årsbokstaven H (= 1696). Åldermansranka. Under foten graverat J. E. M. H. P. 
A~ 1719 d 24 Junij (= Johan Ekenstierna2 -Margareta Helena Posse; dessa makar 
voro sannolikt givare av oblatasken) . L 13,5, B 12, H 5,5. 

Vinkannor: - l. Av silver. Har på locket en bok samt däruppå ett kors med ett 
strålande Gudsöga. Enligt stplr utförd i Norrtälje av guldsmeden l. L. Klint 1834. 
Inköpt detta år av kyrkan och församlingen gemensamt. H 35. - 2. A v tenn (fig. 598). 
Stplr: [fin]T TENN, Sveasköld, öppen krona (2 ggr), kartusch med A WQ över lamm med 

1 UPPS. UTST. KAT. nr 516. 
2 JoHAN EKENBOM, adlad EKENSTIERNA 1719, f. 1671 , t 1742. Kommissarie i Svea hovätt; ägde 

Degerö 1702-1731. G. m. MARGARETA HELENA PossE. 



663 

I 

MALSTA KYRKA 

F ig. 600. Sockenbudstyg av C. Fahlberg, 1779. Foto 1959. 
l~rnnl<cnkclch und Zubchör von C. Fnhlbcrg 1779. Equipment for parisil visits, by C. Fahlberg, 1779. 

korsfana (avseende A. Wetterquist, kanngjutarmästare i Stockholm 1766- 96; även 
denna stpl 2 ggr), årsbokstaven Q 2 (= 1793). Frecklad inskr.: NVSK 179 (sista siffran 
i årtalet har ej fått plats på grund av stämplarna). Att denna kanna i äldre gustaviansk 
stil tillverkats så sent som 1793 har sin förklaring i att en gammal gjutform använts. 
H 26. 

Si l versked med stpl HT (= Henrik Techau, mästare i Norrtälj e 1750- 1788) 2 ggr 
och möjligen däremellan en mycket nött kontrollstämpel. Upptages första gången i 

v. 1766; förmodligen anskaffad samtidigt med en sked i moderkyrkan Lohärad, som 
var nyligen inköpt 1766 (s. 621). Skeclen är märkt Malsia kyrka. I flera senare INV. 

uppges, att den även skulle vara märkt med årtalet 1823. Detta är emellertid ett misstag, 
beroende på att i INV. 1816 tillskrivits en anteckning om att skeden år 1823 märkts med 
kyrkans namn. L 11,8. 

Socke nbudstyg av silver (fig. 600). Kalken, förgylld inuti, är av liknande typ 
som den stora kalke:a. Patenen med fastlödd oblatask är anbragt som botten i kalkens 
fot. Stplr på kalkens fot: Uppsala stadsstämpel, kontroll, CF inom fyrsidig ram ( = Carl 
Nilsson Fahlberg), samt årsbokstaven V ( = 1779). Å foten är graverat: M als ta Kyrka 
1778.15 1f4 lod. Oblatasken har Uppsala stadsstämpel, kontroll, årsbokstaven V(= 1779) 
och mästarstämpel Q:. CS"a()lberg. Kalkens H 15, patenens D 8. -Vinflask a av glas 
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B.:i.GARE 

LJ USR E D

SKAP 

att sätta i kalken, antagligen ursprungligen tillhörande (upptagen i INV. 1787). H 14,5. 
Ursprungligt, skinnklätt träfodraL 

Vid Gustaf Vasas rekvisitioner av kyrksilver på 1550-talet hade Malsta tydligen intet 
att lämna (KÄLLSTRÖM, Medeltida kyrksilver s. 220). Möjligen fanns något silverföremål 
med bland de tre lödige mark silver, som levererades från kyrkan 1531 (s. 634, not 1). 

Silverbägare, par. Enligt stplr från C. G. Hallberg i Stockholm 1938. Gåva 1938 
av Malsta kyrkliga syförening. H 20. 

Ljuskro nor av malm eller mässing: - l. Fig. 601. Med 16 armar i två kransar. 
Mellan de nedre ljusarmarna prydnadsarmar med blomkalkar. Stavens krönfigur en 
putto. Å klotet, som dekoreras av akanthusblad, inskr.: Malsiad Kyrka d. 16 Decembr: 
1768. Kronan är tillverkad 1768 av >>herr Carl Edberg i Upsala>> - uppgiften återfinnes i 
huvudbokens RÄK. H ca 70. - 2. Med 6 armar i en krans. Från 1600-talet, men starkt 
kompletterad vid olika tillfällen, så att egentligen blott staven med säkerhet är ursprung
lig. 1749 kallas den >>En gammal liusCrona af hwilcken allenast 3 armar äro i behåld, 
som bör bytas bort» (rNv.). Så tycks likväl ej ha skett, ty den omtalas på nytt vid vrs. 
1777 och skulle lagas 1798. 1878 hade den 6 armar, men vid Brandels besök 1920 sak
nades två. Hänger under läktaren. H ca 32. - 3. Med 5 armar i en krans. Gåva av fru 
S. Westin 1937. I sakristian. H 29. 

Ljuskrona av slipat glas på mässingsställning (fig. 584). Ställningen består av 
en stor ring och en liten platta, sammanhållna av kedjor. Ringen bär sex ljusarmar, 
mitt i ringen finns en ställning för ett ljus, även den hållen av kedjor. Små pålödda 
metallornament i empirestil över kedjornas och ljushållarnas fästepunkter. Små dropp
formade prismor. Renoverad av Libraria 1937, varvid den bl. a. kompletterades med en 
ny ljusarm och felande prismor ersattes. Kronan, som härrör från 1800-talets början, 
inköptes vid en auktion på Degerö 1856 (RÄK., tillägg efter rNv. 1853). H ca 85. 

Kandelaber, s. k. lustre (fig. 602). Foten av vit, gråådrig marmor uppbär en obelisk 
av gjutet glas med spets av mässing, krönt av en liten halvmåne av mässing. På detta 
skaft äro två mässingsringar monterade, den nedre och större med fyra diagonalt pla
cerade ljusarmar. Det hela är inklätt med kedjor av slipade glasprismor. Komposition i 
sengustaviansk stil. Runt den nedre ringen en inskr.: TILL MALSTA KYRKA AV FAMILJEN 
HALLEN LUNDBY 1934. H 71. 

Ljusstakar: - l. Ett par tvåarmade av försilvrad malm. Armarna utgöra en lös 
ställning. Profilerad fot och skaft. 1700-talets förra del. Enligt rNv. 1747 gåva av lands
hövding J oh. v. Brehmer (s. 655, not 1). Renoverade av Libraria 1941. Före renoveringen 
visade de spår av äldre försilvring under senare påmålad bronsering. H (med armar) 
33. - 2. Ett par trearmade av gjuten mässing. Fyrkantig fotbricka; högt, smalt, runt 
skaft. 1800-talets mitt. Efteråt tillskrivna i INV. 1853. H 38,5.- 3. En stake av mässings
plåt med stor rund bottenplatta, försedd med två skruv- eller spikhål. Enkelt arbete, 
1700-talet. Förmodligen en rest av den ljusarm på predikstolen, som tidigare funnits. 
H. 14,5. 
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Fig. 601. Ljuskrona av Carl Edberg, Uppsala, 1768. Foto S. Brandel1920. 
Kronleuchter, Uppsala 1768. Chandelier by Carl Edberg, Uppsala, 1768. 

Å ömse sidor om triumfbågen, 65 cm över bänkryggarna, äroljushållare inmurade, 
bestående endast av en vinkelböjd järnten med pipa för ett smalt ljus. Samtidiga med 
valven? 

Lykta i vapenhuset i fattning av grönmålad plåt, förmodligen densamma som 1827 
skänktes av klockaren löngren och tolvmannen Eric Ersson i Ekeby (tillägg i INV. 

1816). 
A n t e p e n d i u m har troligen ej använts sedan altaret nygj ordes 1785. Ett gammalt TEXTILIER 

antependium av röd sammet såldes 1823 (anteckn. i INV. 1816).- 1635 fanns på altaret 
en bokdyna med två vapen (Stenbock och Leijonhufvud) i pärlstickeri (RHEZELIUS 
s. 	51).1 För längesedan förkommen (ej upptagen i INV. 1648). 

Kalkkläde av svart sammet med broderi av silversniljor, Jehovahsol i mitten, blad 

1 Vapnen torde åsyfta riksmarsken GusTAF OLoFssoN STENBOCK (t 1571) och hans maka BRITA 
ERIKSDOTTER LEIJONHUFvun (t 1572). Deras dotter Cecilia var g. m. greve Gustaf Johansson (tre 
rosor), ägare till Degerö. 
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i hörnen). Gåva 1843 av fröknarna Aurora och 
Laetitia Engelcrantz,1 som >>således på bästa sätt 
afhulpit ett länge för handen varande behof» (sT. 
PROT.) 46 X46. 

Mässhakar: -l. Av svart sammet, mycket ur
blekt. På framsidan kors av guldgalon; över kors
mitten tjockt guldbroderi (Jehovahsol). På baksidan 
kors av samma slags galon, kantad med simplare 
silvergalon; därunder broderat: 1812. Detta år in
köptes svart sammet och silvergaloner till en ny 
mässhake (RÄK. 1813); guldbroderiet och guldga
lonerna torde vara överflyttade från en mässhake, 
som var gammal, >>något förnötten>, redan 1749 (INv.). 
- 2. A v vit sidendamast med besättning av gult och 
rött siden samt broderi. Libraria 1947. Sign. MG 
(=Märta Gahn). Gåva av kyrkliga syföreningen 1947. 
- En d:o av röd sammet omtalas ovan s. 655, not 3. 

Skärp (cingulum)2 knutet av silkestråd med tofsar 
av silkessnodd. Ursprungligen rött, men nu alldeles 
urblekt. INv. 1749 upptager >>Ett Skerp af rödt sileke 
bundit, bör lagas>>- det var alltså redan då gam
malt. Det upptages sedan i alla följande rNv. L (med 
tofsar) 240. 

H å v a r: - l. A v svart sammet med silvergalo
ner och silverfrans. Klykor för två håvklockor. Gåva 
av kyrkvärden Anders Ersson i Malstaby 30 nov. 
1817. L 180. - 2. Av röd sammet, garnerad med 

gula sidenband och med broderade kors å ömse sidor av håven. Inköpt 1947. L 190. 
Ryamatta i koret, förfärdigad och skänkt 1941 av Malsta kyrkliga syförening. 

Komp. av Hella Månsson, Brunssons vävskola. 180 x 302. 
Kyrkvaktarens rock var 1787 brun med blå uppslag (rNv.). Den användes på 

1820-talet till foder i en ny rock, även den brun med blå uppslag, som nu för längesedan 
förkommit. - Ett spanskt rör för kyrkvaktaren upptages ännu i INV. 1816, men med en 
där tillfogad anmärkning: >>får icke brukas - försäljes>>. 

RUNSTENAR I vapenhuset förvaras en runsten av blekröd sandsten (U 559) och fyra runstens

1 AURORA ENGELCRANTZ, f. 1816, t ogift 1856, och LAETITIA E., f. 1818, t 1890, g. m. ÖVerstelöjtnant 
B. O. Munck af Fulkila; de voro döttrar till ryttmästare Claes Otto Engelcrantz på Degerö. 

2 Cingulum var det skärp, som knöts om mässkjortan (alban) och som dels tjänade till att uppbära 
denna, dels som fäste för den korslagda stolan . Se härom AGNES BRANTING, Textil skrud i svenska kyrkor, 
Sthlm (Upps.) 1920, s. 78. 

Fig. 602. Kandelaber, sengustaviansk 

stil. Foto 1959. S. 664. 


Kandelaber, Geschenk von 1934. 

Candelabra prescnted 1934. 
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fragment (U 560- 63) samt ett stycke av en 
med ett ristat kors ornerad sten utan runor 
(U 564). Om dessa se Sv. RUNINsKRIFTER VII 
s. 438 ff. Det' största intresset i vårt samman
hang tilldrar sig dock den förstnämnda run
stenen.1 Den har nämligen inskriften >>ihar likr 
snaybiarn sun ansuars ku]:> hialbi anb> (=här 
ligger Snöbjörn, Andsvars son. Gud hjälpe an
den). Inskriften antyder, att stenen rests över 
en kristen på en kyrkogård. Jfr s. 562. Rist· 
ningen anses vara utförd av Öpir så sent som 
i början av 1100-talet. En (trä)kyrka med kyrko
gård kan därför ha funnits på samma plats som 
den nuv. redan vid denna tid.2 Även den kors
prydda stenen utan runor3 kan vara från samma 
tid. 

Gravstenar: - l. Av kalksten, trapetsfor GRAYSTENA R 
mig, med hålkälad kant runt om. Ingen inskr. 
kan nu iakttagas. Medeltida. L 176, B 74, resp. 
57. Före 1937 använd som trappsteg utanför va

penhuset (S. BRANDEL, a. a.).- 2. Av rödaktig 

sandsten, rektangulär, med ena änden avslagen. 

Försedd med en ristad ram utan inskr. Nuv. 

tröskel i vapenhusdörren (S. BRANDEL, a. a.). -Båda stenarna förvaras i vapenhuset. 


Karl XIII:s tal 1817 i förgylld och skulpterad originalram hänger i sakristian. - KuNGATAL 
Gustaf III:s tal 1771 och Karl XIII:s tal 1810 i skadade originalramar äro 
undanlagda. 

IHRFORS såg i sakristian en tavla, >>tabella picturam ferens Dalecarlicam>>, vilket för- TAVLoR 
modligen bör tydas så, att den var utförd av någon allmogemålare. Den bar inskriften: 
>>Them frommom går ljus upp i mörkret». I INV. 1829 säges den föreställa >>Hoppet». 
Kallas i rNv. 1816 >>En nymålad Tafla vid Predikstolen», där den sedan hängde till 
omkr. 1890. Nu förkommen. -En gammal tavla målad på trä, föreställande Kors
fästelsen, hängde enligt INV. 1829 på S väggen. Antecknades i INV. 1834 vara sönder
fallen. 

Bland sakristians möbler märkas: - l. Fem högryggade, skinnklädda stolarikaro-MÖBLER ~r. M. 

1 UPPS. UTST.KAT. 1918, nr 10. 
2 Tidigast framhållet i O. v. FRIESEN, Upplands runstenar, 1907, s. 41; v. Friesens framställning är 

avtryckt i Sv. RUNINSKRIFTER VII s. 439. Enligt LUNDBERG l s. 132 anlades emellertid ofta under 
missionstiden kyrkogårdar, innan kyrka byggdes. 

3 SöLvE GARDELL, Gravmonument från Sveriges medeltid II (Gbg 1946) s. 74. 

Fig. 603. Stol, omkr. 1700. Foto S. Erandel 

1920. 


Stuhl, um 1700. Chair, circa 1700. 


L 100, B 64. Före 1937 använd som 
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linsk barock (fig. 603). De ha kommit till kyrkan först i senare tid - kallas i INV. 1878 
>>6 nya>> (stolar). - 2. Två brunmålade trästolar med slåar mellan benen. Gammal all
mogetyp. Upptagna i INV. fr. o. m. 1749. - 3. Skåp med dörrar av vid restaureringen 
l 937 överblivna gamla bänkdörrar. Ritat av ark. Ä. Noreen. - 4. Helt järnbeslagen 
kista med två hänglås och ett inre lås. Upptagen i INV. 1777, troligen redan i INV. 
1749. L 72, B 47, H 39.- 5. Helt järnbeslagen kista för fattigkassan med ett hänglås 
och ett inre lås. Hål i locket för inläggande av penningar. Senare införd såsom ))lly>> i 
INV. 1777. L 58, B 43, H 33. 

San d d o s a av trä, svarvad. Anskaffad någon tid efter 1777 (tillskriven i INV. av detta 
år). H 7, D 9. 

muEL På predikstolen Karl XII:s bibel. 
nocKoR Klockorna hänga i stapeln. Storklockan1 saknar inskr. och orneras endast av en 

rundstav kring hals och slagring. Enligt MATs ÅMARK (UFT h. 38, 1923, s. 120- 121) 
kan den vara så gammal som från 1300-talet. Kläppen är i sen tid utbytt mot en ny; 
den gamla kläppen förvaras i klockstapeln. H (med krona) 90, D 86. - Lillklockan 
har följande inskr.: ÅR 1878 UNDER HALVAR FELLENII TJENSTETID SÅSOM MALSTA 
FÖRSAMLINGS KYRKOHERDE BLEF DENNA KLOCKA PÅ FÖRSAMLINGENs BEKOSTNAD 
GJUTEN I STOCKHOLM AF JOH: A: BECKMAN & C~. -MÅTTE VID DESS LJUD NÅGON SJÄL / 
UPPKALLAs TILL ETT GUDS LOF. Klockan är rikt ornerad med växtornament, Gudsöga 
m. m. Även denna klocka har ny kläpp. H 65, D 74. - Föregående lillklocka var om
gjuten 1815 av J oh. Jac. Granberg2 i Stockholm (INv. 1829). Den då nedsmälta klockan 
hade enligt INV. 1749 burit följande inskr.: (på övre ringen) >>me fecit Johan Brumberg 
Holmensis a~ 1708>> (=Johan Brumberg3 i Stockholm gjorde mig år 1708); (på ena 
sidan) >>Soli Deo gloria>> ( = Gud allena äran); (på andra sidan) >>Hör på mit klang och 
liud/ Kom bed inför tin Gud/ begråt ock synder tina/ så kan tu nåde finnm>; (på nedre 
ringen) >>In gloriam Dei, cui sit laus in seeula seculorum. Tempore Rev(eren)di: Dom(ini): 
Past(o ris): Nicolai Ahlquistz>> (= Till Guds ära, vilken ske pris i evigheters evighet. 
[Tillkommen] på den vördige herr kyrkoherde Nils Ahlquists tid). 

SAMMANFATTNING 

l. En träkyrka - eller åtminstone en kristen kyrkogård - torde ha funnits på den nuv. kyrkans 
plats r edan i början av 1100-talet. Se härom s. 667. 

II. Oputsad gråstenskyrka med rektangulär plan ( = nuv. kyrkorum; fig. 604 A). Tegel i alla omfatt
ningar. I ö två kopplade fönster inom en spetsbågig nisch, i S ett smalt, rundbågigt fönster (fig. 580). 
Ingång i S med svagt spetsbågig, profilerad omfattning (fig. 582). Högt trävalv med treklöverformad 

1 Avb. i ett under 1961 utkommande arbete av :YlATs AMARK, med titeln >>Sveriges medeltida 
kyrkklockor>>. 

2 JoHAN JACOB GRANBERG D. Y. var född 1788, dödsåret obekant, enligt benäget meddelande av 
komminister L. M. HoLMBÄCK. 

3 Klackgjutaren JoHAN BRUMBERG är icke tidigare känd. 
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genomskärning (fig. 585). 1200-talets sista fjärdedel. - Inventarier: dopfunt (fig. 
596) från kyrkans byggnadstid. 

III. Sakristia byggdes någon tid efter kyrkans uppförande (fig. 604 B). Ingång 
med spetsbågig tegelomfattning (teglet målat; fig. 587). T unnvalv av kalkstens(?)
flis. Omkr. 1300 eller något decennium in på 1300-talet. 

IV. Vapenhus med ursprungligt tegelvalv och rikt tegelornerat röste tillbyggdes 
framför S ingången vid mitten av 1400-talet eller - troligare - n ågot senare. 
Ungefär samtidigt härmed erhöll kyrkan tegelvalv. Fig. 604 C. 

V. Predikstol, läktare, bänkinredning 1730- 40-talen (fig. 586, 584, 595, 593-594). 
Altare 1785 (fig. 592). Altartavlan, fri kopia efter ett stick av Rubens' Nattvarden, 
hade tillförts kyrkan redan tidigare. Av övriga inventarier bör nämnas en oblat
ask av Henning Petri från 1696 (fig. 599). 

VI. 1937 restaurerades kyrkan under ledning av ark. Ä. Noreen, varvid bl. a. 
den gamla sydportalen rekonstruerades, medeltida målningar (endast konsekra Fig. 604. Kyrkans 
tionskors) framtogos och inredningen färgbehandlades. planutveckling, 

1: 1000. J. Nöm
mik del. 1960. 

Grundrissentwick
Jung der Kirche.ZUSAMMENF ASSUNG 
Devclopment of 

church plan.
I. Schon zu Anfang des 12. Jh diirfte sich eine hölzcrne Kirche - oder wcnigstens 

ein I<irchhof- an der Stelle des jetzigen Steinbaus befunden haben, nach der In
schrift eines Runensteins aus dieser Zeit zu urteilen. 

II. Kirche aus unverputztem FeJdstein von rechteckigem Grundriss entsprechend dem h eutigen 
Kirchenraum (Abb. 604 A) . Alle Öffnungen sind mit Backstein eingefasst. Im O zwei gekoppelte Fenster 
in einer Spitzbogennische, im S ein schmales rundbogiges Fenster (Abb. 580), das schwach spitzbogige 
S Portal ist von einem Rundstab umzogen. (Abb. 582.) Hohes, kleeblattförmiges Tonnengewölbe aus 
Holz (Abb. 585). Letztes Viertel des 13. Jh. - Ausstattung: Taufstein (Abb. 596) aus der Erbauungszeit 

der Kirche. 
III. Die Saluistei wurde einige Zeit nach der Errichtung der Kirche aufgefiihrt (Abb. 604 B). Der 

Eingang zur Sakristei besitzt eine spitzbogige Backsteineinfassung (der Backstein bemalt, Abb. 587); das 
Tonnengewölbe besteht aus KalksteinSplitter (?). Um 1300 oder im falgenden Jahrzehnt. 

IV. Ein Waffenhaus (Vorhalle) mit zugehörigem Gewölbe und reich mit Backstein dekoriertem Gie
belfeld (Abb . 588) wurde wahrscheinlich nach der Mitte des 15. Jh. an der S Seite angebaut. Etwa gleich
zeitig darnit erhielt die Kirche Backsteingewölbe. Abb. 604 C. 

V. Altar von 1785 (Abb. 592), Kanzel, Empore und Gestiihl aus den 1730er und 40er Jahren (Abb. 
586, 584, 595, 593-594). Von den iibrigen Inventarien ist eine silberne Oblatendase von Henning Petri 
in Nyköping (Abb. 599) erwähnenswert, 1696. 

VI. 1937 wurde die Kirche unter Leitung von Architekt Ä. Noreen restauriert, wobei das alte Siid
portal wiederhergestellt, mittelalterliche Wandmalereien (nur Weihkreuze) freigelegt und die Aus
stattung farblich abgestimmt wurde. 

SUMMAR Y 
I. Probably at the beginning of the 12th century there was a timber church (or at !east a church

yard) on the site of the present one. 
II. Unplastered greystone church of rectangular form ( = the present plan; fig. 604A). All surrounds 

were of brick. To E, two linked windows within a pointed niche, to S a narr·ow, semi-circular-arched 
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window (fig. 580). Entrance to S with a profHed surround within a squat pointed arch (fig. 582). High 
timber barre! vaulting of trefoil shape (fig. 585). Last quarter of 13th century. - Inventory: font 
(fig. 596) dating from period when church was built. 

III. Vestry built some time lat er than the rest of the church (fig. 604 B). Vestry entrance with brick
work pointed arch (brickwork painted) fig. 587. Limestone (?) barre! vaulting. Circa 1300 or somewhat 
later. 

IV. Porch with original vaulting and elaborately ornamental brickwork on gable (fig. 588) added to 
S at middle of 15th century or- more likely-somewhat later. The church was vaulted with brick 
a t about the same time. F ig. 604 C. 

V. Altar 1785 (fig. 592). Pulpit, gallery, pews date from 1730s- 40s (figs. 586, 584, 595, 593-594). 
Other contents include a silver wafer-box by Henning Petri of Nyköping (fig. 599) 1696. 

V I. In 1937, church restoredunder direction of architect Ä. Noreen. The old S entrance reconstru ct ed , 
mediaeval painting (consecration erosses only) revealed, and interior painting-work carried out. 
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