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föreligger i följ ande delar 1962: 

BLEKINGE. (22) Band l, h. 1. Östra härad. Pris 13 kr. 
(36) Band l, h. 2. Medelsta härad. Med register till Bd I. Pris 14 kr. 
(51) Band II, Bräkne och Listers häraden. Med register till Bd Il. Pris 13 kr. 
(59) Band III, h. l. Fredrikskyrkan i Karlskrona. Pris 5 kr. 
(65) Band III, h. 2. Trefaldighetskyrkan eller Tyska kyrkan i Karlskrona. Pris 8 kr. 
(86) Band III, h. 3. Amiralitetskyrkan i Karlskrona. Med register till Bd III. Pris 25 kr. 
(85) Band IV, h. 1. Ronneby. Pris 25 kr. 
(87) Band IV, h. 2. Karlshamn. Pris 17:50 kr. 
(93) Band IV, h. 3. Sölvesborg. Med register till Bd IV. Pris 40 kr. 
(90) Band V, h. l. Oversikt av landskapets kyrkokonst. Pris 30 kr. 

BOHUSLÄN. (57) Band I; h. 1. Vtistra Hisings härad. Pris 8 kr. - · 

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

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

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

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

(6R) Band IV, h. 3. Hal/a ting, södra delen. Pris 20 kr. 

(84) Band IV, h. 4. Kräklinge ting, nordvästra delen. Pris 25 kr. 

GÄSTRIKLAND. (39) H. 1. Gävle stads kyrkor. Pris 10 kr. 
(44) H. 2. Landskyrkorna. Med register. Pris 17 kr. 

HÄRJEDALEN.. (!ll) Band l, h. 1. Svegs tingslag, nordvästra delen. Pris 23 kr. 

MEDELPAD. (30) H . 1. Njurunda och Sköns tingslag samt Sundsvalls stad. Pris 10 kr. 
(47) H. 2. 	Indals, Ljustorps och Västra Domsagans tingslag. Med register. Pris 16 kr. 

NÄRKE. 	 (46) Band l, h. 1. Örebro stads kyrkor. Pris 12 kr. 
(63} Band l, h. 2. Örebro härad. Pris 20 kr. 
(92) Band l, h. 3. Glanshammars härad, sydvästra delen. Pris 41 kr. 

SKÅNE. (38) Band l, h. 1. Kävlinge kyrkor i Harjagers härad. Pris 2: 50. 

SMÅLAND. (48) Band l, Jönköpings oclz Ruskvarna kyrkor. Med register till Bd l . Pris 12 kr. 

STOCKHOLM. (17) Band l, h. 1. Storkyrkan. 1. Församlingshistoria. Pris 11 kr. 
(24) Band l, h. 2. Storkyrkan. 2. Byggnadshistoria. Pris 15 kr. 
(25) 	Band l, h. 3. Storkyrkan. 3. Inredning och inventarier. Med register till Bd I. 

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

Med register till Rd l I. Pris 38 kr. 
(5) Band l Il, h. 1. K ungsilolms kyrka. Pris 4: 50. 

(10) Band IIJ, 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. t. Adolf Fredriks kyrka. Pris 12: 50. 
(55) Band V, h. 2. Gustav Vasa kyrka. Pris 5: 50. 
(60) Band V, h. 3. Malleus kyrka. Pris 4 kr. 
(23) Band VI, h. t. Klara kyrka. 1. Församhngshistoria. Pris 12 kr. , 
(27) Band V l, 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) Rand VII, h. 3. Sofia kyrka. Pris 12: 50. 
(49) Band VIII, h. 1. Bromma kyrka och Västerledskyrkan. Pris 6 kr. 
(R3) Band VIII, h. 2. Spånga och Hässelby kyrkor. Pris 26 kr. 
(53) 	Band IX, h. 1. Skeppsholmskyrkan. Pris 10 kr. 

(Forts. å omslagels 3:e sida) 
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FÖRORD 
till 

UPPLAND, BAND VII: 2 

Föreliggande häfte av SVERIGEs KYRKOR, UPPLAND, innehåller beskrivningar 
av tre kyrkor i Håbo härad inom Uppsala län. Häradets övriga kyrkor komma 
att fördelas på ytterligare två häften, av vilka det ena beräknas utkomma under 1963. 

Beskrivningsarbetet i H å b o h ä r a d påbörjades av undertecknad TuuLSE redan 1951, 
och preliminära manuskript till kyrkabeskrivningarna i föreliggande volym utarbetades 
åren 1951- 52. Arbetet inom detta område avbröts emellertid för att möjliggöra slut
förarrdet av publiceringen av Upplandskyrkorna inom Stockholms län (Frösåkers, 
Färentuna och Sollentuna härader). År 1956 publicerades den första volymen med be
skrivningar av kyrkor i Uppsala län, omfattande Bro h ärå d. 

Arbetet i H å b o h ä r a d återupptogs 1959, då beskrivningar och fotografering kom
pletterades. I fältarbetet för här föreliggande beskrivningar ha förutom författaren 
deltagit fil. lic. ÅKE NrsBETH (Håtuna, Håbo-Tibble 1951), fil. kand. L. M. HoLMBÄCK 
(1951), fil. lic. RAGNHILD BoSTRÖM (Håtuna 1959) och fil. lic. ERLAND LAGERLÖF 
(Håtuna 1961). 

Under materialets bearbetning ha vi haft förmånen av värdefullt bistånd av ett fler
tal forskare inom olika områden: fil. lic. ÅKE NrsBETH (kalkmålningar, äldre inventa
rier), fil. dr ARON ANDERSSON (kyrkligt silver), fil. lic. RuNE NoRBERG (medeltida trä
skulptur), fil. lic. ANNE-MARIE FRANZEN (textilbeskrivningar), fil. kand. KERSTI HoLM
QUisT (silver- och tennstämplar), fil. dr BERTIL WEsTER (orglar), pastor L. M. HoLM
BÄCK (orglar och kyrkklockor), prof. BENGT HILDEBRAND (personhistoria), prof. DAG 
NoRBERG och fil. kand. SvANTE NYBERG (latinska inskrifter), förste arkivarien LARS 
SJöDIN (kalendariet i Kalmar kyrka). 

Till dem alla rikta utgivarna ett varmt och uppriktigt tack för den betydelsefulla 
hjälp, som de så beredvilligt lämnat detta arbete. 

Med tacksamhet vilja vi också erinra om det intresse samt den hjälpsamhet och gäst
frihet, som visats kyrkaundersökarna av kontraktsprosten emeritus RoBERT Lrrr
MARCK under hans ämbetstid. 

Härtill foga vi gärna uttrycken för vårt tacksamma erkännande av allt visat till
mötesgående av här ifrågavarande församlingars p r ä s t e r s k a p, k a n t o r e r och k y r k o
betjäning. 

Stockholm i oktober 1962. 

SrGURD CuRMAN. ARMIN TUULSE. 



FÖRKORTNINGAR ANVÄNDA I DETTA HÄFTE 

Övriga förekommande förkortningar i överensstämmelse med förkortningsregistret 

Nordisk Familjebok, 3:e upp!. 

AFRITNINGAR = Afritningar af Kyrkor och Kyrko-vapen i Uplancl. Ms i KB, sign. P .l.3:a och b. 
Teckningarna utförda åren 1680-1685 av Antikvitetskollegiets tecknare Johan Leitz och Pe
trus Helgonius. - I tryck utgiven av Erik Vennb erg uneler titeln: Johan Haclorphs resor: 
Afritningar af Kyrkor och Kyrkavapen i Uppland 1676 - 1685, Stockholm 1917. 

ALMQUisT, Frälsegodsen = Joh. Ax. Almquist, Frälsegodsen i Sverige uneler storhetsticlen med sär
skild hänsyn till proveniens och säteribilclning. I: 2. Stockholm 1931. (Skrifter utg. av Svenska 
Riksarkivet, 1.) 

AscHANEUS, Vapenbok = Martin Aschaneus, Vapenbok, ms från omkr. 1630 i RA med signum Genea
logica 63. 

ATA = Antikvariskt-topografiska arkivet i VHAA, Sthlm. 
G. Boi:lnuus = Gerda Boethius, De tegelornerade gråstenskyrkorna norra Svealand. Ale avh. 

Sthlm 1921. 
BSt = K. Byggnadsstyrelsens arkiv, Sthlm. 
clep. = deponerad, deposition. 
DrPL. suEc. = Diplomatarium Sueeanum, collegit et ecl iclit J. G. Liljegren, B. E. Hilclebrancl, et E . 

Hilclebrancl, Sthlm 1829-70. 
DoMKAP. = Uppsala domkapitel och dess arkiv. 
ED hand!. = Ecklesiastikdepartementets handlingar i RA. 
ELGENSTIERNA = Gust. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor, I- IX, Sthlm 

1925- 36. 
GRAU = Olof Grau, Hushålels anmärkningar uneler resan igenom Upsala och Stockholms län år 1748. 
HADORPH = J. Haclorph, Beskrifning öfwer Kon. Carl XI Resa i Swerige år 1673, ms i KB. 
HERDAMINNE = Upsala ärkestifts herelaminne 1-3. Upsala 1842- 45; 4, 1893. 
HoLMBÄCK = L. M. Holmbäck, Klockor och klockringning, Sthlm 1951. 
IHRFORS = E. Ihrfors, Uplanclia sacra, 5 bel 1894-99. Ms i VHAA. 
rNv. inventarieförteckning. 
KB = K. Biblioteket, Sthlm. 

KLINGSPOR = C. A. Klingspor, Anteckningar uneler resor i Uppland. UFT bcl1- 11, Sthlm 1871- 1889. 

LSt = K. Lantmäteristyrelsens arkiv, Sthlm. 
LöFGREN = A. Löfgren, Det svenska kanugjutarehantverkets historia. Del 1, bel 1- 3, Sthlm 

1925-50. 
ms = manuskript. 
NonDIN = Nordinska samlingen, ms i UB. 
PERINGSKIÖLD = se Per. Mon. 
PER. MoN. I-X = J. Peringskiölcl, Monumenta Sueco-gothorum antiqua et recentia I- X. Ms 

KB. 
PROT. = protokoll. 
RA = Riksarkivet, Sthlm. 
RABEN = Hans Raben, Träskulptur och snickarkonst Uppsverige uneler renässans och barock, 

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

1829- 1946. 



SHM = statens Historiska Museum, Sthlm. 
sT. PROT. = sockenstämmoprotokoll. 
SvK = Sveriges Kyrkor, konsthistoriskt inventarium, utg. av VHAA. 
Sv. KoNSTNÄRSLEXIKON = Svenskt Konstnärslexikon, Malmö 1952- . 
Sv. RuNINSKRIFTER = Sveriges runinskrifter utg. av VHAA. 
TEXTILKAT. = Utställning av kyrklig t extil konst i Sverige under åtta århundraden i Liljevalchs 

konsthall, Stockholm den 5- 27 januari 1929, Katalog, Sthlm 1929. 
TuuLsE: Hossmo = Armin Tuulse, Hossmo. En försvarskyrka med östtorn, Sthlm 1955. 
UB = Uppsala Universitetsbibliotek, Uppsala. 
UFT = Upplands Fornminnesförenings Tidskrift, 1871-. 
ULA = Landsarkivet i Uppsala. 
UPMARK = Gustaf Upmark, Guld- och silversmeder i Sverige 1520-1850, Sthlm. 1925. 
UPPS. UTST. = Utställningen av äldre kyrklig konst i Uppsala 1918. 
VHAA = K ; Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien, Sthlm. 
vrs. = visitation. 
ÖIÄ = Överintendents Ämbetet (efter 1918 BSt), Sthlm. 
ÖIÄ skr. = Skrivelser från ÖIÄ till K. Maj:t (inrikescivildep.) i RA. 

I FÖRENING MED MÅTTUPPGIFTER 

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

Väderstrecken förkortas: N SöV. 
Silverstämplar tydda enl. UPMARK. 
Tennstämplar tydda cnl. LöFGREN. 
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Fig. 188. Råtuna kyrka från SÖ. Foto 1961. 

Die Kirche von Håtuna von SO. Håtuna Church from SE. 


RÅTUNA l(YRI(A 
UPPLAND, UPPSALA LÄN, HÅBO HÄRAD, 

UPPSALA ÄRKESTIFT, HÅBO KONTRAKT 


Beskrivningen utförd av Armin Tuulse och avslutad i april 1962 

TRYCKTA KÄLLOR : AFRITNINGAR, Pl. 142 och 153 (kyrkan 1682, från SO). - KLINGSPOR l: 1, s . 
44 f. - E. HEDENBERG, De nobiliore antiquitate Håtunensi (diss. Uppsala 1749).- SvECIA ANTIQUA 
I: 106 (Haga och Håtuna, med Råtuna kyrka och kyrkogård i fonden, kopparstick av E. REITz 1694). 
- H. CORNELL och S. WALLIN, Uppsvenska målarskolor på 1400-talet, Sthlm 1933. - R. NoRBERG, 
Råtunaskulpturer och Lubeck, i: Uppland. UF:s årsbok 1953. - L. SALvrus, Beskritning öfver Sveriget 
I, Sthlm 1741. - A. TuuLsE, Råtuna kyrka. Upplands kyrkor 71, Uppsala 1955. 
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Fig. 189. Kyrkogärdsplan, 1 : 2000. Uppm. J. Söderberg 1951, ändrad 1959. 

GrundriiJ des Kirchhofs. Plan of churchyard, 1 : 2000. 


HANDSKR. KÄLLOR OCH AVB.-SAML.: KB: !\L ASCHANEUS, lnvestigatac Antiquit<JtCS (F.b.12) 
PER MoN. II (F.h. 2. fol. 175, uppgifter om häradskyrka); A$CHANAEI sam!. (B VIII, 2, 5, gravhus på 
kyrkogården).- RA: M. AscHANEus, Vapenbok (Gen. 63); RR 513 1689: >> Collect brref för Rätuna 
Förmmblingh>>; ÖIÄ skr. till K.M:t 1013 1796 (ritning till tornets reparation). - ATA: limFoRs I, s. 
203 ff (med 3 akvareller); INV. 1829; O. HERMELINs rapport 1874 angående kalkmålningar och fönster
masverk (med 2 ritningar i bildarkivet); A. Th. MossTRÖMs b eskrivning av Berendeska gravkammaren 
1905 (i avskrift) samt rapport av fil. dr EvA BERGMAN 1949 rörande slutförd konservering av kistorna i 
Berendes-Sparreska gravkammaren; SvEN HAMMARLUNDs rapport om utgrävningar vid sakristian 1946 
(med en planskiss i bildarkivet); handlingar rörande konservering av textilier m. m. - BSt: >>Plan 
Ritning av Rätuna Gamla Kyrcka och Torn i Upland afmätt den 29 May 1795 af JAcOB 'VULFF»; rit 
ning till orgelfasad av C. G. Blom Carlsson, daterad 9 nov. 1819, färglagd ritn. på papper; restaurerings
ritningar av ark. A. C. PETERSON 1872 (plan, S, Ö och V fasader); restaureringsritningar av prof. MAR
TIN OLssoN 1919-1920 (plan, sektioner mot ö, V och N samt detaljritningar till inredning m. m.); 
ritning till ändring av orgeln samt uppmätningsritning av orgelläktaren av arkit. BnoR ALMQUisT 
1925.- UB: NoRDINSKA SAML. vol. 39, bl. 90: Upbörden 1531.1 - PALMSKIÖLD nr 275, s. 255 (torn
spiran avblåst 1671); s. 263 (begravningsvapen m. m.). 

Frän Rätuna lämnades: >>Klocka och annan malm l vogh . .. 11 skpd 11 lisp. l penningar . .. xxxvi 
marc l penningar pro agrario xvi marc l penningar dc cista xxviii marc•>. 

1 
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Fig. 190. Kyrkan från SÖ. Foto 1959. 

Die Kirche von SO. Church from SE. 


K YRKANS ARKIV ALIEI\ (i ULA): RÄK . 1674- 1703 (L I: 1), 1705- 1798 (L I: 2), 1757- 1866 (L I: 

3, 4), sT.PROT. 1732 - 1843 (K I : l, 2; 1795 års prat. innehåller bl. a. frågan om kyrkans restaurering 
samt beskrivning av tornet), VIS.PROT. 1790, 1814, 1838 (K I: 2), INV. 1674 (L I: l, innehåller viktiga 
uppgifter om donatorer och nu bortkomna föremål), 1705- 1803 (L I: 2, 3, K I: 1), 1814 (K I: 2). 

Av till Domkap. inkomna hand!. förvaras dc äldre i ULA under signum E V: 67. Däribland märkas: 
VIS.PROT. 1803, 1821, 1849, 1880, I~v. 1713, 1763 (med beskrivning av kyrkan), 1823, 1849, 1883. 

Båtuna nämnes år 1301 i samband med en tvist mellan H . kyrka och junker vValdemar, greve Ger
hardt av Holstens son (SD nr 1340). 1314 räknas Båtuna till Habohundaeri och beloppet, som kyrkan 

då skulle betala till Rom (SD nr 1946), liksom även en del andra fakta tyder på, att Båtuna har varit 
en s. k. häradskyrka. 1318 omnämnes som kyrkoherde Peter Eskilsson, Petrus Eskil/i Rector ecclesie in 
Hatunum (SD nr 2135). År 1324 och 1337 förekommer en dominus laurencius de hatunum (SD nr 2484 

och 3298), år 1344 en dominus lindwidus samt en dominus nicholaus olaui de hatunum (SD nr 3835). 
År 1325 får kyrkan en donation (SD nr 2511). 

Kyrkan är belägen på sluttningen av en ås, strax S om den gamla landsvägen Stockholm- Häggeby 
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F ig. 191. Stiglucka från 1691- 92. Foto 1951. 

Kirchhofsportnl von 1691- 92. Lycl1-gatc 1691- 1692. 


-Skokloster (fig. 189). Under medeltiden sträckte sig Båtunaviken längre in i landet, varigenom kyrkan 
hade direkt vattenförbindelse med Mälaren. Ö om kyrkan låg det gamla konungasätet Båtuna (Sal
vius, a.a., s. 238), som 1311 av konung Birger såldes till Uppsala domkyrka (SD nr 1795). Gården är 
bl. a. ryktbar genom den s. k. Båtunaleken i sept. 1306, en trolös överrumpling, varvid hertigarna Erik 
och Valdemar tillfångatoga sin broder, konung Birger. 

Av dc i texten omnämnda gårdarna ligga Aske, Bjurslad, Hacks/a, Hammarby, liålunalwlm, Markeby, 
Nyborg (Nyby), Signildsberg och Skälsla inom Båtuna sn. - Båtuna är moderkyrka till Båbo-Tibble. 
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F ig. 192. Klockstapel från 1735- 37. Foto 1959. 

Gloekentunn von 1735- 37. Bell tower , 1735-37. 
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KYRKOGÅRD OCH KLOCKSTAPEL 
Den trapetsformade kyrkogården har sin största utsträckning SÖ om kyrkan. Den 

fick sin nuvarande storlek vid den tidpunkt då den nuvarande bogårdsmuren anlades 
(fig. 189). Denna består av en kallmur av vald och kluven gråsten utan tak, uppförd 
successivt under en lång tidsperiod 1785- 1803 (sT.PHOT.). Vid arbetets början 1785 

(sT.PHOT.) påmindes uttryckligen om ett brev av K. Maj:t från 
28 augusti 1764, enligt vilket bogårdsmurarna hädanefter måste 
byggas utan bruk, kalkband, vitlimning eller täckning (se SvK, 
Up. VI, s. 695, not 1).- Den nuvarande murens föregångare 
betecknas 1650 (E V:67) som >>mechta illa förfallen», en större 
reparation ägde dock rum först 1675 och åren därefter. Denna 
mur var lagd i murbruk och hade spåntak (fig. 207). År 1758 
(nÄK.) genomfördes täckning med näver och torv. När den nu
varande muren uppfördes, revs den gamla helt, utom några 
mindre partier vid SÖ stigluckan (se nedan). 

Längs murens insida växa gamla lövträd, till övervägande 
delen lindar och lönnar. Möjligen härstamma dc från tiden 1851, 
då en större plantering ägde rum. 

Stigluckan i SÖ hörnet är uppförd av tegel (fig. 191), 
med enstaka gråstenar i sockeln och på sidorna. Muren som 
har enkla blinderingar i form av horisontala band och små rek
tangulära fält, avslutas upptill av en profilerad list i dragen 
puts. Ingången korgbågig, portgången försedd med vitputsat 
valv. Dörrar av furu, på yttersidan täckta med bräder i fisk
bensmönster och rombiska fält, allt svarttjärat. Vriden dörring 
möjligen medeltida. Det karnissvängda taket spånklätt. Stig
luckan uppfördes 1691--92 (nÄK.) som avslutning på en om

Fig. 193. Gravvård av 
furu från 1800-talet. fattande reparation av bogårdsmuren, se ovan. - År 1679 mu

Foto 1951. rades en stiglucka på N ~idan och försågs bl. a. med 6 svarvade 
Grabmal ans Fichtcnholz, 

Hl. Jh. knappar (nÄK.). Av denna finns nu ingenting kvar, möjligen är 
Grave Jnontnnent of den identisk med en gavelförsedd stiglucka som på Sveciasticketpinewood, 19th centtn·y. 

är (felaktigt?) placerad på V sidan (fig. 207). 
Kyrkogårdens nuvarande h u vu dingång på N sidan har tegelstolpar från 1849 (nÄK.), 

täckta med tak och krönta med kulor av svartmålad plåt. Enkla järngrindar, förfär
digade av smeden Hjort i Uppsala 1849 (nÄK.). V om grinden leder en gångtrappa i 
muren till kyrkogården, avsedd att användas, när kyrkogårdsgrinden är låst. 

Bland gravvårdar på kyrkogården kunna följande nämnas: - l. En steleformad 
stående vård SV om kyrkan, av rödaktig kalksten, med en krans av gjutjärn överst. 
Inskrift: HÄH HWILAI\ l GEI\HARD STÖRNING DHUFWA l ÖFWEI\STE OCH HIDDAHE l DÖD 
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D 24 JANUAHII 1807 l 81 ÅH GAMMAL l OCH l DESS K HUSTRU l FRIHERRINNAN l MARIA 
DOROTHEA V KOCHEN l DÖD D 10 MARTII 1796 l 69 ÅR GAMMAL 1. - 2. På samma grav
plats, framför den ovan beskrivna vården är rest ett malteserkors av gjutjärn. I kors
mitten en hjärtformad förgylld bronsplatta med inskrift: HÄR HVILAR l LANDSHÖFDINGEN 
ÖFVER WESTMANLANDS l LÄN COMMENDEUREN AF KONGL. NORDSTIERNE l OCH lUDDAREN 
AF KONGL: SVÄRDS OHDEN l FRIHERRE l P:T:G: DRUFWA l FÖDD 17 2211 67 DÖD 18 6110 22. 

Korsets H 120. - 3. En stor liggande gravhäll av grå kalksten med lågerhuggen kant, 
placerad på en gravkulle N om kyrkan. Inskr.: ÅR 1800 l LADES STEN TILL FHAMTIDA 
ÅMINNELSE l ÅT INSPEKTOREN GUSTAF WETTERSTEN l OCH DESS IL MAKA CHRISTINA 
BERTILSDOTTEH. - DE SOM HEDELIGA FÖR SIG WANDRAT HAFWA l KOMMA TILL FHID OCH 
HWILA UTI THEHAS KAMMHAR. ES. 57 CAP. 2. - DENNA GRAFWÅRD l UNDERHÅLLES FÖR 
EWÄRDELIGA TIDEH l .. . l FÖRSAJ\ILIGENS FATTIG CASSAS MEDEL l l RÅTUNA SOCKEN. 
Mått 190 x 130. Såsom framgår av ST.PROT. 1800 anlades graven i form av en murad 
kammare av inspektoren på Kvarnnibble Gustaf Wettersten (t 1808) som bl. a . done
rade 20 000 dir kopparmynt till en ny orgel (se s. 250). - 4. En kolonn av kalksten, 
krönt av en urna, V om kyrkan. Över Sara Carolirra Sehmann, f. Ciason (1752
1818), sonen Isac Gustaf Sehman (1778- 1855) med hustru och son. - 5. Familjen 
Engelharts gravplats, S om kyrkan, omgärdad av staket i gjutjärn i nygotik med 
stolpar krönta av eldurnor. I N delen två till formen identiskt lika gravvårdar av gjut
järn i nygotik krönta av kors och fial er. Inskrifter: a) (den V) c. A. ENGELHAHT l FÖDD 
D. 18 NOV. 1834 l DÖD D. 21 JULI 1856 l PS . 476 V. 3. - SOF LJUFT l DESSA l GÅRDAR 
BLAND l KÄRA MINNESVÅHDAH.- b) (den Ö) J . J. ENGELHART l FÖDD D. 19 DEC. 1799 l 
DÖD D. 4 SEPT. 1862 l SV PS.N. 492 V.II. - ACK! LJUFT JAG SLUMRAR l UNDER KULLEN: l 
NÄRA INVID MIN MODERS l OCH EN BRODERS GHAF. l TILL JOHDENS STHIDEH l JAG EJ 
VAKNAR MERA l TY HIMLENS FRID l MIG DÖDENSENGEL GAF. - 6. Familj en VOn Essens 
gravplats S om kyrkan, omgärdad av en låg tegelmur. Pa S sidan två stora stående 
granithällar, utformade som runstenar. Den Ö stenen har följande inskrift: ÅT MINNET 
AF HANS HENRIK VON ESSEN F 18 25110 05 D 18 10112 72 MARIE HANS CHARLOTTE JOHAN 
GUSTAF AXEL WILHELM AUGUSTA HEINHOLD HESTE STENEN ÅHET 1874.2 Den något 
enklare utformade V stenen bär inskriften: ÅT MARIE ESSEN F. ANCKARSVÄRD, F. 1822, 

t 1881 HANS CHAHLOTTE GUSTAF AXEL VILHELM AUGUSTA REINHOLD. -7. Familj en 

1 GERHARD STÖRNING DRUFVA till Nyborg och Håtuna, f. 1726, t 1807. Överste i armen 1790, överste
löjtnants avsked 1783.- G. 1:0 m. METTA AMALIA SILFVERSKIÖLD, f. 1734, t 1759; 2:0 1759 m . friher
rinnan MARIA DOROTEA VON KOCI-IEN, f. 1727, t 1796.- Deras son PETER TURE GERHARD, f. 1767, 
t 1822. Överste 1809, friherre 1815, landshövding i Västerils län 1816. Han blev i första sjöslaget vid 
Svensksund fången och förd till Ryssland; återkom efter fredslutet, ådagalade i affären vid Oravais ett 
särdeles tappert förhållande.- G. 1788 m . ULRIKA MELIN, f. 1767, t 1834. 

2 HANS HENRIK voN EssEN, f. 1805, t 1872. Frih. löjtnant 1829, majors avsked 1856. Ägde Signilds
berg i Båtuna sn. - G. 1850 med MARIA JonANNA GusTAV A ANCKARSVÄRD, f. 1822, t 1881. De påste
narna nämnda Hans, Charlotte, Johan, Gustaf, Axel, Vilhelm, Augusta och Reinhold äro deras barn. 
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GHAVHUS 

KLOCK

sTAPEL 

Lewenhaupts gravplats, Ö om koret, omgärdad med järnkedjor mellan granitstolpar. 
I mitten en stående gråstenshäll med Lewenhauptska vapnen överst jämte inskrift: 
ÖVER OLGA LEWENHAUPT F. AF NORDIN, F. I. PETERSBURG 1847, t Å ASKE 1895. 

GREVE CARL C. G. E. LEWENHAUPT, F. Å CLAESTOHP 1834, t Å ASKE 19081.- INGEBORG 

LEWENHAUPT, F . NOHDENFELDT, F. 1872, t 1040. - GREVE GUSTAF C:SON LEWENHAUPT, 

F. 1870, t 1945. De två övriga gravstenarna äro av yngre datum. - 8. En hög granit
häll, rest alldeles invid kyrkans S mur, över Pehr Johan Högfeldt från Nyborg i 
Håtuna sn, f. 1877, t 1957, hans hustru Sigrid Högfeldt, f. Liberg, f. 1879, t 
1933 och sonen Tom Högfeldt, f. 1938, t 1956. 

I vapenhuset förvaras en gravvård av furu (fig. 193). Spetsbågigt avslutad, med en 
urtagning överst, antagligen avsedd för ett litet kors (obs. järnskruven i urtagningens 
botten!). Nederst en rektangulär fördjupning. Gravvårdens nedre del mycket förvittrad. 
Torde härstamma från 1800-talet; utförd med äldre gravvårdar i steleform som före
bilder. H 140. En liknande gravvård finns i stockholms-Näs kyrka fig. 145. 

År 1631 lät Mårten Aschaneus (Sv K, Up. V, s. 148) sin snickare vid Stäket uppföra 
>>ett rob>, d. v. s. ett gravhus2 över sina föräldrars gravar på Håtuna kyrkogård
>>gent emott wapenhusett och kyrkio Dören» (RA, ASCHAN.SAML.). Till gravhuset för
färdigade Micheli målare från Stockholm en tavla med följande av Aschanens författade 
inskrift: >>Saliga Maoder Hw Brita Erichsdotter, i aske, t in Christo, Anno Christi 1616, 
mellan dän 20 och 21 Novemb. wthi en Salig troo, då iagh war på hemwägh ifrå Ryss
land. Begrofs dän 30. [ novem ]bris, ut supra. - Salige Parens, Lars Mårtenson i aske, 
afsompnade i Herrarrom Christo J. i aske, i sin sängie Cammar, inter 30. et 31. Decemb
ris, [1]624. vvthi en Salig tro och Blef begrafuen thän 2. January 1625. af mine syskon, 
migh owitterligen wthi Håtuna K.gård, som ofuan för:':. än>. - Gravhuset är nu spårlöst 
försvunnet. 

Klockstapeln ligger på en kulle några hundra meter SÖ om kyrkan (fig. 192). 
Enligt ortstraditionen har tidigare här varit tingsplats (Salvius, a.a. s. 237). Stapeln 
har tornkonstruktion, är brädfodrad och avslutas med en karnissvängd spånklädd huv, 
krönt av lanternin och spira. Spiran bär ett kors samt en drakhuvudformad vindflöjel 
med årtalet 1737. Brädfodringen rödmålad, luckor och tak tjärade. Stapeln uppfördes 
1735-37 av klockaren i Sko Jonas Stenius och genomgick 1796 en omfattande repara
tion (RÄK.). Även under 1800-talet reparerades den flera gånger. 

En äldre stapel omnämnes tidigast 1675, då Olof kyrkabyggare lagade och brädslog 
den (HÄrc). Denna stapel ersattes 1700-1701 av en ny, uppförd av mäster Lars i Sigtuna, 

1 CAHL GusTAF CoNBAD EmK LEWENHAUPT, f. 1834, t 1908. Greve, kaptens avsked 1874, avsked ur 
armen 1888. Ägde Aske gård i Båtuna sn.- G. 1869 m. 0LGA ANNA MAHGAHETA AF NOHDIN, f. 1847, 
t 1895, dotter av generalmajoren Gustaf af Nordin och ryska furstinnan Helena Sergevna Stcherbatov. 

2 H. WIDEEN, Några gravhustyper i Sverige under 1600-talet, i: Rig 1952, s. 37 f. 
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Fig. 194. Kyrkan från ö. Foto 1951. 

Die Kirche von Ö. Church from E . 


varvid bl. a. flagga och knappar omtalas i nÄK. Dessa tidigare staplar stodo ej på den 
nuvarandes plats, ty 1736 anföres (sT.PROT.) att stapeln hade flyttats till ett annat 
>>beqvämligare>> ställe på den s. k. kåkbacken. De äldre staplarnas läge är icke bekant. 
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Fig. 195. Länghuset frän N. Foto 1959. 
Das La ngha us von N . Nave from N. 

KYRKOBYGGNADEN 

PLAN OCH Den nuvarande kyrkan är salformad, med kor et lika brett och högt som långhuset 
MATERIAL (fig. 188, 194). Denna planform fick kyrkan under 1300-talets första fjärdedel, då en 

äldre romansk kyrka till allra största delen revs. Av den sistnämnda finnas murar 
kvar endast i långhusets NV hörn. 

I N ansluter sig till koret en sakristia, anlagd samtidigt med kyrkans vidgning under 
1300-talets första fjärdedel; men nästan helt ombyggd under en restaurering på 1870
talet. Vapenhuset i S uppföreles samtidigt med kyrkans välvning under 1400-t alets 
andra hälft. Begravningskapellet i V inredeles 1920 i ett befintligt förrum vid V 
ingången, anlagt under 1870-t alet. 
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Långhus med kor är uppfört av kluven och vald gråsten i tämligen oregelbundna 
skiftgångar (fig. 194). Hörnkedjor av huggen sandsten, utom i NV hörnet, vilket är 
byggt mest av gråsten med endast enstaka huggna sandstensblock. Även i SV hörnets 
nedre del finns gråsten, som skjuter in i vapenhusets V mur. Långhusets V gavel visar 
skarvar och murning från olika byggnadsperioder; närmare därom nedan. - Sockel 
saknas, men undergrunden är delvis synlig. Sakristia, vapenhus och begravningskapell 
äro helt byggda av tegel på gråstensockel; alla dörr- och fönsteromfattningar äro även 
av tegel. 

Yttermurarna ha numera fogar av cement avfärgad i skärt, tillkomna under 1870
talet. Dessförinnan var kyrkans exteriör rappad och vitkalkad. Enl. HÄK. utfördes 
denna ytbehandling 1752, varvid bl. a. brännvin och surt öl blandades i bruket; å mur
hörnen funnos )>mörk blå brutna listen> (BESKH. 1763). 

På N sidans V del har långhuset två låga strävpelare av tegel och gråsten (fig. 195), 
uppförda 1800 av murmästaren Peter Norström (RÄK.). 

Korets och långhusets fönsteröppningar fingo sitt nuvarande utseende under en FöNsTER 

restaurering på 1870-talet (s. 233). Ytterfönster med karmar och spröjsar av gjutjärn; 
solbänkar av svarttjärad plåt. Av fönstren åt N tillkom det östligaste år 1691 (RÄK.), 
det västligaste upptogs under 1870-talet. Ett runt fönster på V gaveln tillkom efter 
rivning av tornet (jfr s. 233) på 1870-talet. 

Enligt en beskrivning från 1838 (vrs.) hade kyrkan )>spetsiga gothiska fenster, af 
hvilka dock endast det öfver altaret är bibehållit i sin ursprungliga form med klöfver
blad och panelingen af sten. De öfrige äro upphuggne och ommurade)>. Beskrivningen 
åsyftar sålunda korets Ö fönster, vars dageröppning igenmurades 1920 i innersmygen. 
Yttre omfattning och den inre smygens båge (fig. 202) visa än i dag denna fönsteröpp
nings ursprungliga storlek. Fönstrets masverk av huggen kalksten insattes 1873 i sak
ristians N fönsteröppning, varvid dess nedre del kompletterades (fig. 200). Rosverket i 
översta delen är sammansatt av fempass och klöverbladsbågar. Samma år försågs 
sakristians Ö fönsteröppning med ett liknande masverk (fig. 199), som enligt Hermelin 
(a.a.) förr suttit )>på sidan af koret», således på dess S sida. Ramen är spetsigare och 
smalare än i det förra och i översta delen sammansatt av trepass och klöverblads
bågar. Dessa masverk torde härstamma från 1300-talets första fjärdedel, när kyrkan 
fick sin nuvarande storlek (se s. 226).- På Ö gavelsidan finns nederst två gluggar till en 
gravkammare under koret (s. 232), med omfattningar av lägerhuggen sandsten och med 
järngaller. 

Ingången från vapenhuset till långhuset är samtida med den nuvarande kyrkan INGÅNGAR 

(fig. 201). Tvåsprångig, spetsbågigt avslutad omfattning av tegel, numera överputsad, 
utom en enkel kapitällist av tegel. Bågens tegel äro målade med omväxlande röd och vit 
kalkfärg. Dörröppningens övre del igensatt i samband med västläktarens tillkomst, 
(s. 250) varvid ett tympanonfält bildats. Dörren av omålade furubräder med vriden 
järnring härrör från 1920, då portalen, som varit ur funktion sedan 1874, återöppnades. 
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stAeNINGu -C. 

Fig. 196. Tvärsektion mot ö, 1 : 300. Uppm. J. 

Söderberg 1951, ändrad 1959. 


Querschnitt nach O. Cross section looldng E. 


S~ARN/MG B-C ( UT.AN D~GWJUAPf) . 

10 o 1 l 3 4 5 10 15,/U. 

J~m~md~~~~- l l -J±..=======+===±=-ti~l=±=t=======

Fig. 197. Tvärsektion mot V, 1 : 300. Uppm. J. 

Söderberg 1959. 


Querschnitt nach W. Cross section looking W. 
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Fig. 198. Plan och längdsektion mot N, 1 : 300. Uppm. J. Söderberg 1951, ändrad 1959. 
Grundrill und Längsschnitt nach N. Plan and longitudinal section Jooking N. 
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Fig. 199. sakristians Ö fönster med masverk 

från 1300-talet, urspr. i koret. Foto 1959. S. 215. 


O P enster der Sakristei mit Mallwerk des 14. Jh. 

E window of vestry with tracery from 14th 


century, originally in cha ncel. 

- År 1675 omtalas lagning av S kyrkaporten med järn och bräder (RÄK.). År 1794 
(sT.PROT.) föreslogs en dörr på V gavelsidan, vilket förslag emellertid ej blev genomfört 
förrän 1874, då även det nuvarande begravningskapellet anlades som vapenhus. Sam
tidigt igensattes S ingången. När det västra vapenhuset 1920 ombyggdes till begrav
ningskapell, slopades V ingången och den S portalen togs åter i bruk. 

På kyrkans S yttersida, strax Ö om det mellersta fönstret (vid a på fig. 198) finns ett 
med slät puts överdraget parti av murverket som möjligen skulle kunna tyda på, att 
en ingång där blivit igensatt. Om så varit fallet, torde det röra sig om en korportal, som 
av läget att döma kan ha kommit ur funktion redan under 1400-talet, då kyrkan fick 
sina nuvarande tegelvalv. Spår av en igensatt ingång finns även på N sidan, närmare 
härom se sakristian, s. 228. 

INTERIÖR Kyrkans interiör är stor, hög och ljus, utan markerad gräns mellan kor och lång
hus (fig. 202- 203). Rummet täckes av tegelvalv, indelade i fyra traveer. Valven 
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Fig. 200. sakristians N fönster med masverk från 

1300-talet , urspr. i koret. Foto 1959. S. 215. 

N F enster der Sakristei N window of vestry 


mit lVIa f.lwerk des with tracery from 
14. Jh. 14th century, originally 

in chancel. 

vila på kraftiga, spetsbågiga sköldbågar och tvåsprångiga väggpilastrar samt ha ribbor 
och gördelbågar i helstensbredd. Något kupiga kappor.Konstruktionen visar, att valven 
äro sekundära, vilket även antydes av en kvadermålad båge ovanför det igensatta Ö
fönstret, vars övre del täckes av valvets Ö sköldbåge (fig. 202). Kyrkorummet har 
sålunda från början haft ett annat innertak, högre liggande än nuvarande valv (när
mare se nedan).- Valven och delvis även väggarna äro prydda med kalkmålningar 
(s. 234). I V väggens N del finnes rester av en arkadbåge (fig. 197) som förenade långhuset 
med ett numera rivet torn; detta och därmed sammanhängande frågor kommer att 
behandlas närmare i samband med byggnadsanalysen nedan (s. 226). I långhusets SV 
hörn leder en av tegel byggd trappa upp till vinden; den ursprungliga ingången till 
trapphusets nedre del är numera igensatt och trappan nås från en sekundärt upptagen 

öppning vid orgelläktaren. 

3- 202753 
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TRÄTUNN


VALV 


YTTE RTAK 

TORN 

Golv av tegel i gången samt i koret (jämte gravstenar). Korets golv ett steg högre än 
långhusets. Trägolv i bänkkvarteren och innanför altarringen. Alla golv omlades vid en 
restaurering 1919- 1920. - -År 1676 (RÄK.) omtalas tegelgolv i gången, 1804 köptes 
bräder till bänkgolven. -Längs N väggens V del löper en stengrund, härstammande 
från den äldsta kyrkan (se nedan s. 222). 

Innan de nuvarande valven kom till, har kyrkorummet varit täckt med ett trätunn
v a l v. stommen till detta finns ännu kvar på vinden (fig. 204-205): mellan sparrarna, 
försträvande kryssen och hanbjälkarna, äro fästade svängda slanor av furu, som bilda 
tämligen regelmässiga rundbågar, betydligt högre än de nuvarande valven. På bågarnas 
undersida finnas spikhål, märken efter de spikar, som fästat trätunnvalvets bräder. 
Långhusets sictomurar ovanför valven samt dess gavelrösten ända upp till trätunnvalvet 
äro putsade. 

Alla yttertaken äro klädda med svarttjärad spån, utom begravningskapellet i V 
som har tak av svartmålad plåt. Långhusets och korets hammarband äro synliga, tak
fotens undersida sedan 1731 inklädd med bräder. Vindskidor på korets, långhusets och 
vapenhusets gavlar uppsatta 1740 (RÄK.). Vindflöjeln på Ö gaveln, drakhuvudformad, 
med initialer M I S och årtalet 1695. V gavelns vindflöjel bär årtalen 1738 och 1904. 
Dessa årtal åsyfta takreparationer av vilka den största ägde rum under 1690-talet, då 
bl. a. >> högbennorna och korsverket under kyrktaket» insattes. Även på 1730-talet och 
1799 lagades takkonstruktionen mycket grundligt, varvid en del hanbjälkar och högben 
ersattes med nya. I stort sett har taket dock bibehållit sin medeltida konstruktion, med 
ovan omtalade rester efter ett trätunnvalv som märkligaste del. 

Kyrkan har haft ett torn i V. Enligt AFRITNINGAR (fig. 206) hade detta två ljud
gluggar i S och en åt Ö samt var försett med en hög spetsig spira. På Sveciasticket har 
spiran samma utseende, i övrigt är denna bild dock föga pålitlig (fig. 207). En ritning 
av konduktören Jacob Wulff från år 1795 (fig. 208) bidrar ytterligare till kännedomen 
om detta torns forna beskaffenhet. Enligt denna ritning låg tornet invid V gavelsidans 
N del och hade på S sidan en tillbyggnad, som sedan betecknas som stenbod. 1 Tornets 
bottenvåning var med långhuset förenad genom en arkadbåge, vars N del ännu finns 
kvar på V sidans inre vägg (fig. 197). A v hörnpilastrarna att döma var tornets botten
våning täckt av valv i stil med valven i kyrkorummet. Den på ritningen angivna V 
torningången var endast projekterad vid tiden för ritningens upprättande och fanns 
där ej i verkligheten ( jfr s. 218). I N muren fanns en trappa, som ledde upp till övre 
våningarna. Murtrappans nedersta lopp skjuter in i tornrummet och torde med stor 
sannolikhet vara en 1795 avsedd komplettering. Detta skulle betyda, att trappan från 
början hade en högtsittande ingång i N väggen. 

Tornets forna läge markeras på V gavelröstet bl. a. av en stötfog (fig. 210), som anger 

l När stenboden byggdes, är icke närmare känt. Den revs under 1870-talet i samband med tornets 
rivning. 
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Fig. 201. Långhusets S ingång. Foto 1951. S. 215. 

S E ingang des Langhauses. S portal of n ave. 


platsen för tornets S sida. I samma gavels N del finnas märken efter tornets bortbrutna 
N mur jämte murpartier tillkomna efter tornets rivning. Tornets nedre del var uppförd 
av gråsten, övre delen av tegel (sT.PROT. 1799). Om tornets byggnadshistoria se närmare 
nedan (s. 226) . 

I BESKH . 1763 ( E V: 67) anges, att >>tornmur är remmad och icke kan låfwa långt 
bestånd >> . Spiran, som säges ha varit en av de högsta i landet, blev 1671 avblåst av en 
storm och lagades därefter flera gånger. Helt avslutade blevo arbetena med spiran dock 
först 1739. År 1795 beslöts (sT.PHOT.) att grundligt reparera tornet, för att man där 
skulle kunna upphänga klockorna. Konduktören Jacob Wulff i Stockholm fick i upp
drag att utarbeta ritningarna till reparationen, av vilka numera endast den ovan om
nämnda grundplanen finns i behåll (fig. 208). Emellertid visade en närmare undersök
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Fig. 202. Interiör mot ö. Foto 1959. 
Kircheninnercs nach O. Interior Jooking E. 

ning ganska snart, att tornet befann sig i alltför dåligt skick för att kunna repareras. 
År 1800 revs tornets övre, av tegel byggda del och resten jämnades med kyrkans tak. 
Samtidigt uppfördes de två ovan omtalade strävpelarna vid kyrkans NV hörn (fig. l 98). 
Tornets återstående del revs helt 1774 och ersattes med ett vapenhus, det nuvarande 
begravningska pellet. 

ÄLDSTA Såsom ovan framhållits, finns av äldsta kyrkan endast mindre murpartier beva
KYRKAN rade i den nuvarande kyrkans NV hörn och i dess V gavel (fig. 209- 210). De framskju

tande grundstenarna i V delen av N väggens innersida torde ange äldsta kyrkans sido
längd (fig. 198). N murens yttersida visar i sina nedersta delar på samma plats en 
regelbundnare och finare murningsteknik än kyrkomurarna i övrigt (fig. 195). I V gav
elns N del återfinnas ävenledes murpartier från kärnkyrkans tid (fig. 209- 210). Så



223 HÅTUNA KYRKA 

Fig. 203. Interiör mot V. Foto 1959. 

Kircheninncres nach 'iV. Interior looldng W. 


lunda är långhusets ursprungliga NV hörn delvis bibehållet och något S därom synas 
spår av tornets bortbrutna N mur. Strax S om dessa märken angiver en ny tillmur
ning platsen för den arkadbåge, som förenade tornets bottenvåning med långhuset. 
Arkadbågens N anfang med en enkel kapitällist av tegel finns ännu kvar på V gavel
väggens innersida (fig. l 97). Ovanför denna båge, i torn ets första ovanvåning, 
har det funnits ytterligare en öppning mot långhuset, även denna igensatt i samband 
med tornets rivning. Slutligen finns högt uppe vid gavelröstets N kant S smygen av en 
igenmurad öppning - med all sannolikhet en ljudglugg från kärnkyrkans tid. Såsom 
tornets läge visar, har kärnkyrkans långhus varit bet ydligt smalare och säkerligen också 
lägre än det nuvarande. Den antagna ljudgluggen åt Ö torde från början ha legat ett 
stycke ovanför långhustakets nockhöjd. När kyrkan sedan fick sin nuvarande storlek, 
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Fig. 204. Bärkonstruktion av trätunnvalv på kyrkans vind, mot Ö. Foto 1961. S. 220. 
Tragende Konstruktion fil r das friihere hölzerne Ton- Bcaring construction of wooden tunnel-vaull in church 

nengcwölbe auf dem Dachboden der Kirche nach O. attic, Jooking E. 

byggdes den nya gavelns S del mot det gamla tornets SÖ hörn. En stötfog på gavelns 
mitt visar tydligt gränsen mellan dessa två byggnadsskeden. Som en fortsättning på 
denn a stötfog finns på V väggens innersida en murklack (fig. 197), vilket torde visa, att 
kärnkyrkans SV hörn helt nedrevs vid kyrkans utvidgning. De kvarstående delarna av 
tornets Ö vägg antyda, att kärnkyrkans långhus och torn uppfördes samtidigt. 

Om kärnkyrkans kor finns inga som helst uppgifter. A v Upplands bevarade romanska 
kyrkobyggnader att döma kan även Håtuna kyrka ha varit försedd med ett smalare, 
absidförsett kor. Om så är fallet, påminner planen direkt om kyrkorna i Hilleshög, 
Sånga, Gottröra (SvK, Up. VI, s. 230, 298, III, s. 126 f). och Yttergran.l Detta torde ge 

1 A. TuuLsE, Yttergrans kyrka. Upplands kyrkor 50, Upp~ala 1952, s. 4. 
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Fig. 205. Detalj av bärkonstruktionen fig. 204. Foto 1951. S. 220. 
Einzelheit von d er Balkenkonstruktion Deta il of b earing construction, 

Abb. 204. fig. 204. 

dateringen av Håtuna äldsta stenkyrka till 1100-talets slut eller tiden omkr. 1200. 
Tornets högt belägna trappingång tyder på försvarsuppgifter, även detta mycket typiskt 
omkr. 1200.1 Kyrk:tn var mycket liten och kan liksom Yttergran och flera andra kärn
kyrkor i Uppland ha anlagts som gårdskyrka. Detta förhållande har framhävts redan 
av Aschaneus (a.a.). Enligt denne har Håtuna varit en >>konglig Håffkyrkia>> och kan 
sålunda ha blivit grundlagd som kyrka till den närliggande kungsgården Håtuna. 

Arkadbågen mellan tornkammare och långhus torde ha tillkommit någon gång under 
1200-talets andra hälft. Ursprungligen fanns på denna plats säkerligen endast en liten 

1 A. TuuLsE, Hossmo, en försvarskyrka med östtorn, Slhlm 1955, s. 65. 
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Fig. 206. Kyrkan 1682 enl. AFRITNINGAR. 

Die Kirchc 1682. Drmving of church in 1682. 

dörröppning. Arkadbågen kom ur funktion i samband med tornets rivning och V in
gångens anordnande under 1870-talet. 

KYRKAN När den nuvarande kyrkan uppfördes, revs kärnkyrkans kor och långhusets S vägg; 
VIDGAS V gavelväggens N del med tornet bibehölls och införlivades med den nya byggnaden. 

På grund av den vidgade kyrkans större bredd och höjd påbyggdes tornet, varvid tegel 
användes som byggnadsmaterial (se ovan). Såsom framgått av beskrivningen ovan, 
visar en stötfog på V gavelröstets mitt platsen för tornets S mur- mot denna murades 
S delen av den nya kyrkans västgavel (fig. 209). Fogen kan observeras även på vinden 
och i kyrkorummets V del i form av en murklack (fig. l 97). De släthuggna kvaderste
narna på V gavelns yttersida (S om stötfogen, fig. 209) samt gavelspetsen av putsat 
tegel härstamma från 1800-talet, då tornet revs och V gaveln genomgick en grundlig 
reparation. 

I övrigt fick kyrkorummet under utvidgningen sin nuvarande plan, med ingång i SV 
och med fönsteröppningarna åtminstone i koret försedda med masverk av kalksten 
(fig. l 99- 200). Valv saknades; hela kyrkorummet täcktes med ett trätunnvalv, vars 
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Fig. 207. Kyrkan och kyrkogården en!. ett kopparstick av E. Reitz 1694 i Suecia antiqua. 
Kirche und Kirchhof auf einem Kupferstich von E. Church and churchyard according to engraving by E. 

Reitz 1694 in "Suecia antiqua". Reitz, 1694, in Suecia antiqua. 

bärkonstruktion ännu finns bevarad på vinden (fig. 204). Kyrkorummet hade sålunda en 
ansenlig höjd, som väl korresponderade med dess stora golvyta. 

Trätunnvalvet, S portalen samt fönstrens masverk tyda på, att kyrkans utvidgning 
ägde rum omkr. 1300 eller något därefter. Till trätunnvalvet finns motsvarigheter bl. a. 
i Länna, Vidbo och Stavby kyrkor (SvK, Up. Il, s. 351, IV, s. 430 f), 1 medan den S 
portalen har ett rikare utformat motstycke i Odensala kyrka (SvK, Up. IV, s. 62). 
Färgväxling på portalens tegelbågar finns kring Lagga kyrkas S-portal, daterad till 
omkr. 1300 (Sv K, Up. III, s. 10). Masverken i Håtuna tillhöra samma grupp som dylika 
fragment i Kalmar (s. 282) och Stockholms-Näs kyrkor (s. 167), bägge härstammande 
från tiden omkr. 1300 eller något senare samt troligen utförda av en mästare, som 

G. Bo:Ennus, De tegelornerade gråstenskyrkorna i norra Svealand, Sthlm 1921, s. 33. 1 
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stått under inflytande av byggnadsverksamheten i Uppsala domkyrka eller i Riddar
holmskyrkan, Stockholm (SvK, Sthlm Il, s. 65 f). 

Såsom redan omtalats (s. 208) såldes 1311 den i kyrkans närhet liggande kungsgården 
av konung Birger till Uppsala domkyrka. Man har flera skäl att tro, att kyrkan även 
därefter hade en viss kontakt med gården o.ch att relationerna till Uppsala spelat en viss 
roll vid kyrkans utvidgning. Måhända påbörjade man arbetet strax efter 1311, under 
den energiske kyrkoherden Peter Eskilssons tid. Medan den gamla kyrkan troligen var 
en gårdskyrka till Håtuna, fick den vidgade kyrkan större betydelse som häradskyr
ka. Detta har förmodats redan av Peringskiöld (Mon. Il). 

sAKmsnA Den nuvarande sakristian N om koret (fig. 198) uppfördes under 1870-talet i sam
band med kyrkans restaurering, varvid murrester av en äldre sakristia inbyggdes i Ö 

och N muren. N gavelröstet har en korsblindering liknande den på vapenhusets 
gavel. Fönsterbågar av huggen kalksten jämte masverk, ursprungligen tillhörande 
korets fönsteröppningar (fig. 199 - 200), insattes samtidigt. Antikglas i blyspröjsar till
kom under en restaurering 1946. Samma år grundförstärktes murarna. - Ingång från 
kyrkan, rundbågig med ett spetsbågigt tympanonfält mot kyrkorummet (fig. 214). 
D ör r av fernissade järnplåtar och järnribbor; ringen med drakhuvudformade av
slutningar är medeltida. - Sakristian täckes av ett t u n n v a l v av tegel med vederlag i 
Ö och V, tillkommet samtidigt med murarna på 1870-talet. Valv och väggar vitkalkade. 
Ett vägg sk å p i Ö murens S del ingår i murverk från en äldre sakristia (se nedan). Skåpets 
H 65, B 45, Dj 47. Trädörr från 1946. Samma år inlades tegelgo lv i sakristian. 

Kyrkans medeltida sakristia var något smalare än den nuvarande och betecknas 
1849 (vrs.) som ljus och rymlig. Dess Ö mur låg på den nuvarande Ö murens ställe, 
vilket bl. a. det ovan omtalade väggskåpet visar. Även N muren innehåller delvis medel
tida murverk. V muren däremot har flyttats något åt V, varvid tegel från den medel
tida sakristian använts som byggnadsmaterial. Inne i sakristian finnas i N långhus
muren mellan sakristi-ingången och sakristians nuvarande V mur några utskjutande 
stenar, vilka markera den gamla V-murens läge. Sakristians ursprungliga plan framgår 
av konduktören Jacob Wulffs uppmätning 1795 (fig. 208). 

Enligt den omtalade ritningen från 1795 anslöt sig till sakristian i V en större byggnad 
med ingång på V sidan (fig. 208). Grundmurarna efter denna byggnad utgrävdes år 
1946 i samband med den nuv. sakristians grundförstärkning. Ovanför det ställe där V 
grundmuren stöter mot kyrkans N mur synes i den senare ett brott efter den avhuggna 
nordsydgående muren. Dessutom finnes 163 cm V om sakristians nuvarande V-mur i 
långhusmuren en igensatt portal, 130 cm bred (fig. 195). Portalen har omfattning av 
tegel i medeltida format (30 x 15 x 9), övre delen är bortbruten i samband med en 
senare upptagen fönsteröppning därstädes. - Byggnaden ifråga omtalas tidigast i 
ST.PROT. 1712, då det nämnes, att kvarlevorna av krigskommissarien Stridbeck (t 1699, 
s. 00, not l) jämte hans maka och barn, som blevo nedsatta därstädes på grund av att 
han ej >>mäktat bygga och mura ngn grav>>, borde flyttas ut ur rummet som kyrkan har 
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......... 


F ig. 208. Plan. Uppmätningsritning av konduk
tören Jacob Wulff 1795. BSt. 

Grundrif3, aufgen1essen von Plan, 1795. 
Kondukteur J a cob Wulff 1795. 

svårt att avvara. Senare omtalas byggnaden som likbod och 1722 (RÄK.) igensattes en 
dörr mellan denna och sakristian och en ny ingång upptogs direkt från kyrkogården i V 
(jfr fig. 208). År 1770 (sT.PROT.) beslöts, att likboden skulle iståndsättas sedan dess valv, 
som hotat att falla ner, måst nedtagas och rummet nu delvis vore öppet och dess mur 
mot sakristian mycket bristfällig. Under restaureringen på 1870-talet revs likboden helt 
och sakristian genomgick de ovan omtalade ändringarna. 

A v beskrivningen torde framgå, att den s. k. likboden ursprungligen icke haft denna 
uppgift, utan direkt hört ihop med sakristian och kyrkorummet, uppförd samtidigt 
med dessa. Även annorstädes i Uppland finns exempel på tvådelade sakristior, t. ex. 
i Alunda och Tensta. 1 Det bakre rummet kan ha haft olika funktioner såsom andakts
rum, bokkammare m. m. 

SvK, Olands härad av G. Boiinnus (i manuskript); F. NoRDsTRÖM, Tensta kyrka. Upplands 

kyrkor 42, Uppsala 1951. 

1 
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Fig. 209. Rekonstruktion av V fasaden. A. Tuulse 1961, 

ritad av J. Nömmik. 


Relwnstruktion der Reconstruction 

\V Fassade. of W front. 

Såsom beskrivningen ovan visat (s. 226) äro kyrkorummets tegelvalv sekundärt till
komna. I samband med denna välvning sänktes Ö-fönstrets dageröppning och i lång
husets SV hörn anlades en trappa upp till vinden. Valven med sina helstensribbor, 
flersprångiga väggpilastrar och med sin något strama hållning ansluta sig till den valv
typ som blev allmän i Uppland vid 1400-talets mitt. Målningarna på valven, tillkomna 
under ärkebiskop Jöns Bengtsson Oxenstiernas tid (1448- 67) styrka denna datering. 
- Enligt planritningen 1795 (fig. 208) var även tornets bottenvåning försedd med valv, 
antagligen tillkommet samtidigt med långhusets välvning. 

Vapenhuset i S ligger icke i förband med långhuset (fig. 198). Emellertid sticka några 
förbandstenar ut från långhusets SV hörn, vilket torde innebära, att ett vapenhus var 
planerat redan då kyrkan vidgades under 1300-talets början. Vapenhuset är uppfört 
i munkförband av tegel med medeltida format (26- 28 x 13 x 8). På S gaveln blinde
ringar bestående av ett kors, två rundlar och ett horisontalband (fig. 211). Gavelröstet 
krönes av ett sirligt utfört kors av smidesjärn, antagligen från 1700-talet. Ingången 
tvåsprångig, med rundbågig avslutning. Dörren har på yttersidan träpanel i rutmönster 
från 1700-talet. Stort stocklås från samma tid. Järnringen med drakhuvudformade 
avslutningar och gångjärnen äro medeltida.- Interiören täckes av tegelkryssvalv 
med helstensribbor, mot kyrkan vilande på en sköldbåge. Kalkmålningar på väggar 
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Fig. 210. Kyrkan från V. Foto 1961. 

Die Kirche von ,V. Chnrch from ,V. 
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Fig. 211. Vapenhuset från S. Foto 1959. 
\Vafienhaus (VOI·halle) von S. Porch from S. 

och valv (se nedan). Golv av tegel omlades 1920. Vapenhuset torde ha tillkommit 
i anslutning till kyrkorummets välvning vid 1400-talets mitt eller strax därefter. Denna 
datering styrkes bl. a. av valvet och kalkmålningarna jämte gavelblinderingarna. 

GRAV Under kyrkans kor ligger Berendes-Sparreska gravkammaren, som anlades under 
K.'\MMARE 1600-talet av friherre Fabian Berendes (s. 283, not 1). Under 1700-talet utökades den av 

den adliga familjen Cronstierna (s. 294). Gravkammaren täckes av ett vitputsat kryss
valv av tegel. En större renovering genomfördes i samband med kyrkans restaurering 
1874, varvid gravkammarens valv sänktes för att golvet i koret skulle kunna byggas 
lägre. Gravkammaren öppnades och undersöktes 1905 samt 1948. Vid sistnämnda till
fälle leddes undersökningen av fil. dr Eva Bergman (se även s. 297). 
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Utom de ovan omtalade ändringarna genomgick kyrkan en mycket hård resta u re RESTAURE
RI NGARring 1873 och åren därefter under ledning av arkitekten A. C. Peterson.1 Återstående 

delar av kyrkans medeltida torn revas, ett vapenhus anlades i V där ny ingång anord
nades (fig. 210). s ingången igensattes och vapenhuset förvandlades till bårhus. sak
ristian fick sitt nuvarande utseende; byggnaden V om sakristian revs. Fönsteröppning
arna vidgades samt försågas med bågar av gjutjärn. Yttermurarna fingo cemeatfogning 
med skär avfärgning. 

Under åren 1919- 20 restaurerades kyrkan enligt förslag av professor Martin 
Olsson. S ingången återöppnades, V -portalen igensattes och vapenhuset i V ombyggdes 
till ett begravningskapell. Detta fick trätunnvalv med sparsam dekorering i tempera, 
utförd av kyrkoherde A. Rydeman, Håtuna. Alla golv omlades, korets Ö-fönster igen
murades i innersmygen, de övriga fönstren fingo nya innanfönster. Kalkmålningarna 
i hela kyrkan framtogos, de viktigaste inventarierna konserverades. - År 1946 genom
fördes under ledning av arkitekten Einar Lundberg och ing. S. M:son Ståhl grundför
stärkning och partiell restaurering av sakristian. 

År 1771 omnämnes en spis i sakristian (RÄI< .), 1800 insattes en kakelugn därstädes, UPP
VXRl\I N INGvilken dock 1813 borttogs såsom oduglig, då den ej kunde användas vid vissa vinda;. 

Själva kyrkan fick uppvärmning först långt senare, nämligen 1879, då en Gurneysk 
värmeugn insattes, bekostad av en enskild person (viS.PROT.). Denna ugn ersattes 1920 
med elektrisk värmeledning. 

1 ADRIAN CHISPIN PETERsoN, f. 1835, t 1912. Arkitekt. Elev till Scholander vid Konstakademien 
1861- 66, arkitekt i ÖIÄ 1866-1904, fr. o. m. 1872 som praktiserande arkitekt i Göteborg. Han var 
framför allt kyrkaarkitekt och har i landsorten uppfört ett fyrtiotal kyrkor, bl. a. en ny kyrka i Ba
lingsta, Up. (numera riven) samt lett flera ofta ganska hårda restaureringar. Hans egentliga verksam
hetsområde var Västsvcrige. 

Fig. 212. Tre vapenbilder från medeltida kalkmåningar, efter 

AFRITNINGAR. S. 234 


Drei Wappen ans mitteralterlichen Three coats-of-arms from 

Wandgemälden. mediaeval paintings. 
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Fig. 213. Schema över kalkmålningarna. A. Tuulse 1961, ritat av J . l\ömmik. 
lkonog.-aphische Dbersicht d er Ausmalung. Sketch of paintings. 

MEDELTIDA KALKMÅLNINGAR 
Kyrkorummets och vapenhusets valv äro prydda med kalkmålni n gar framstäl

lande vapen, enstaka figurer samt ornamental dekoration. Utom å kortravens N vägg 
(fig. 214) äro målningarna på väggarna t ill största delen utplånade. I valvkapporna 
framställes bröstbilder av profeter med språkband, musicerande änglar och helgon
figurer. Bland de sistnämnda är S. Appolonia den enda, som kan identifieras. I kor
valvets Ö kappa äro ärkestiftets och ärkebiskopen Jöns Bengtsson Oxenstiernas (1448
1467) vapen målade. Två andra vapensköldar i samma traves V kappa äro nästan ut
plånade och kunna ej identifieras. Möj ligen rör det sig om donatorsvapen. Ett av dessa 
vapen tycks ha ett fyrfotadjur i skölden och kan ev. vara identiskt med det vapen 
som är avbildat i AFRITNINGAR (fig. 212). -Den ornamentala dekoren följer i huvudsak 
valvribbor, gördel- och sköldbågar. Dessutom förekommer i korvalvet lösa rankor med 
schablonerade blommor och i långhusvalven kedjerankor i hjässmitten (fig. 215). För
utom kedjerankan förekommer rankor med schablonerade blommor och druvklasar 
samt på sköld- och gördelbågar rankornament med tvåfärgade >>ekblad>>. - På kor
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Fig. 214. Koret mot N. Foto 1959. 
Der Char nach N. Chancel Jooking N. 

travens N vägg finnas spår av en credoserie samt S. Görans strid med draken (fig. 214), 
dessutom konsekrationskors. På de övriga väggarna fragment av figurmålningar och 
konsekrationskors. Färgerna äro huvudsakligen rödbrunt, brunt och grönt. 

Förekomsten av ärkebiskop Jöns Bengtsson Oxenstiernas vapen anger, att mål
ningarna ha tillkommit under dennes ämbetstid 1448-67, sannolikt närmare det sista 
än det första årtalet. Ornamentiken i valven, särskilt kedjerankorna, visar tydligt nog, 
att målningarna tillhör den s. k. Tierps-gruppen (coRNELL-WALLIN, s. 97). 

4 - 202763 
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Fig. 215. Målningarna i valvet, trave II. Foto 1951. 
Gewölbemalereien in J och II. Paintings on v ault, bay II. 

Till en äldre period hör dels de målade kvaderomramningarna kring långhusets S
portal (fig. 201) och det ursprungliga, nu tillmurade korfönstret (fig. 217), dels tre 
konsekrationskors: ett på N och ett på S väggen i koret, ett på S väggen i Ö långhus
traven. Endast tegelrött-gult samt grått har använts. Tillkomsttid 1300-talets början. 

I en beskrivning år 1763 (E V: 67) anmärkes att >>Taket och wäggarne har gamal 
målning dock icke någre stygge och widskepel. ej häller historiska märken». Strax där
efter överströks målningarna. De framtogas partiellt vid kyrkans restaurering under 
1870-talet, men överkalkades åter. De framtogas helt samt konserverades först år 1921 
av konservator John Österlund, Uppsala. 
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Fig. 216. Målnin garna i valvet, trave III. Foto 1951. 

Gewölbemalereien in Joch III. Paintings on v ault, bay III. 


FÖRTECKNING ÖVER MÅLNINGARNA 

Siffrorna hänvisa till schema fig. 213. 


TRAv E I 

Valvet: (mycket fragmentariskt bibehållna) - l. En rundel med en vapensköld, 
möjligen med ett stående fyrfotadjur åt vänster. - 2. En rundel med strålar, möjligen 
en gloria, men dock i något annat utförande än de flesta av målningarnas glorior. 
3. Fragment av ett manligt helgon. - 4. En rund medaljong med ett nästan helt ut 
plånat vapen. - 5. Fragment av ett barhuvat manligt helgon. - 6. Fragment av en 
helig biskop. - 7. En rundel med ärkebiskop Jöns Bengtsson Oxenstiernas vapen (en 
oxpanna). - 8-9. Två glorior, mycket fragmentariska. - 10. En rundel med ärke
stiftets vapen (vitt kors i rött fält). - 11. En rundel med ett oxhuvud, antingen Lukas
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symbolen eller en vapenbild. - 12. Fragment av en helig biskop, endast huvudet och 
mitran återstår. 

N väggen: (fig. 214). -13. En starkt fragmentarisk framställning av S. Görans strid 
med draken. - 14. Profel (på V pilasterns Ö-sida). - 15. Apostel. - 16. Profet.
17 . . S. Andreas med snedkors och språkband.- 18. Profet. - 19. Apostel. - 20. Profet. 
- 21. Apostel. - 22. Profel (på Ö pilasterns V-sida).- Dessutom ett konsekrations
kors (mellan nr 15 och 16) samt längst ned en ganska bred bård med en bladranka. 

S väggen: - 23 - 24. Spår av stående figurer på pilastrarnas Ö resp. V sidor. Dess
utom ett konsekrationskors i orangegult och grått, tillhörande den äldsta utsmyckningen 
från 1300-talets början. 

ö väggen: Endast rester av målad kvaderomfattning kring det ursprungliga kor
fönstret från 1300-talets början (fig. 202). - Säkerligen hade den på N väggen avbil
dade credoserien sin fortsättning på korets Ö och S vägg, varav numera ingenting finns 
kvar. 

TRAVE II 

Valvet: (fig. 215). - 25. Ängel med ett ensträngat stråkinstruments. k. marintrum
pet. - 26. Ängel med luta. - 27. S. Appolonia med tång i höger hand. - 28. Kvinn
ligt helgon med bok i vänster hand. - 29. Ängel med cittra. - 30. Ängel med luta. 
31-32. Två kvinnliga helgon, båda med böcker som enda attribut. 

S väggen: - 33. Två konsekrationskors, delvis täckande varandra. Det undre är 
gult (orange) och grått samt tillhör den äldsta perioden från 1300-talets början. Det 
övre- i blått och grönt - torde vara samtida med målningarna i övrigt. 

N väggen: Endast delar av den nedåt avslutade ornamentbården; dessutom en ranka 
med blad i Ö och rosor i V samt en schablonbård (rest av bildfältindelning). 

TRAVE III 

Valvet: (fig. 216). - 34. Profel i bröstbild med språkband; texten oläslig.- 35. Pro
jet i bröstbild med språkband; texten nästan helt utplånad. - 36. Kvinnligt helgon i 
vit dräkt med ett otydligt attribut i vänster hand. - 37. Kvinnligt helgon i svart 
kappa med palmkvist i vänster hand. - 38. Profel i bröstbild med språkband; den 
nästan helt utplånade texten på språkbandet börjar med M (Malachia?). - 39. Profet 
i bröstbild med språkband; inskriften oläslig. - 40. Kvinnligt helgon. - 41. Kvinnligt 
helgon med bok i vänster hand. 

S väggen:- 42. Fragment av en helgonfigur. - 43. En liten mansfigur i kort rock 
med en hammare i ena handen. - Nedre bildfältens målningar helt utplånade. 

På N väggen finns inga som helst målningsfragment. 

TRAVE IV 

V al vet: - 44. Manligt helgon med stor peruk. - 45. Helgon, nästan helt utplånad. 
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- 46. Manligt helgon.- 47. Manligt helgon med ett runt, fatliknande attribut. - 48 
- 49. Två helgon, av allt att döma manliga. - 50. Endast kedjeornament. - Enl. 
Hermelin (a.a.) fanns dessutom i valvet en säckpipsblåsare med trekantig hatt. 

På muren kring den inbyggda trappan i SV spår av figurmålningar (nr 51) . Mel
lersta delen skymmes av orgelläktaren. 

V väggen: Obetydliga målningsspår. Enl. Hermelin (a.a.) funnos där 1874 spår efter 
flera målningar, bland vilka kunde urskiljas en rad personer sittande till bords (Natt
varden?). 

På N väggen finnas inga målningar bevarade. 

VAPENHUSET 

Valvet är smyckat med kedjerankor och schablonerade druvklasar. På Ö väggen 
rester av ett >>Arma Christi>> - Kristi vapen. Bevarat är korsets övre del samt svamp
stången och lansen. Det hela omgives av rankor. På S väggen endast ornament. N 
och V väggarna äro numera tomma, men kan ha haft figurmålningar. Såsom ovan 
nämnts, tillhör långhusingångens kvaderliknande målning i tegelrött och vitt den äldre 
perioden, d. v. s. 1300-talets början. Målningarna i övrigt ha tillkommit samtidigt med 
långhusets målningar under 1400-talets tredje fjärdedel. 

GLASMÅLNINGAR 
Enligt INV. 1814 fanns i kyrkan ett >>blommeradt fensten> samt ett annat framstäl

lande Kristus i örtagården. Det förstnämnda var sönderslaget. Dessa glasmålningar 
voro skänkta 1691 av glasmästaren Petter Giöranson, Stockholm (rNv. 1731) och voro 
av allt att döma utförda på ovala eller fyrkantiga rutor (jfr liknande glasmålningar från 
1696-97 i Håbo-Tibblekyrka, s. 342). I vilket av kyrkans fönster de ursprungligen varit 
placerade, vet man icke. År 1814 voro de tydligen icke alls använda, ty man beslöt då, 
att den målning, som framställde Kristus i örtagården, borde uppsättas i korfönstret. 
Beslutet verkställdes emellertid icke och 1825 såldes nämnda målning till generalen 
Carl Hård;! enligt uppgift har den sedan blivit förstörd. Den andra målningen förva
rades ännu 1883 i söndrigt tillstånd i vapenhuset, men är numera spårlöst försvunnen. 

1 CARL HÅRD (af Segerstad), f. 1768, t 1840. Militär, deltog i 1788-1790 års krig i Finland, 1816 
generaladjutant samt överste och chef för Upplands reg., generalmajor 1822. 
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~~-=;::--~-;::---_; _.:..~----:--
•' ~~.. ·~i.i~_....r•.-:...• -a 

Fig. 217. Altaruppsats från 1674. Foto 1961. 
Altar von 1674. Retable, 1674. 
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Fig. 218. Detalj av altaruppsatsen fig. 217. Foto 1959. 
Teilstiick des Altars Abb. 217. Detail of retable, fig. 217. 

INREDNING OCH LÖSA INVENTARIER 

Altare av trä, upptages i INV. 1789 som nytt, ombyggt 1874. ALTAR

ANORDNINGAltaruppsats av snidat, förgyllt, målat och marmorerat trä, i två våningar jämte 
predella och krön (fig. 217- 218). De olika delarna sammanhålles av en stram arkitek
tonisk stomme, bildad av marmorerade kolonner på konsoler och förkroppat entable
ment. Dekoren domineras av skickligt snidad akantus, naturalistiskt blomverk och 
kartuscher. Mellan de yttre kolonnerna nischer med figurala framställningar i friskulp
tur. På predellan fyra konsoler med frodiga änglahuvuden, mellan dessa ett inramat svart 
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fält med målad inskrift: JESU CHRISTI GUDS l SONS BLODH RENAR OSS AFF l ALLA SYNDER. 
JOHAN. l. v. 47. I huvudvåningens mittfält inom förgyl.ld ram en oljemålning på duk 
framställande Kristus på korset mellan Maria och Johannes. På sidofälten, mellan de 
kraftiga kolonnerna med korintiska kapitäl, i musselformat avslutade nischer friskulp
turer av målat trä: t. h. Moses med lagens tavlor, t. v. Johannes döparen med stavkors 
och bok. Ytterst på sidorna >>vingan> av akantus och blomrankor. I övre våningen ett 
av en kolonnställning omramat fält med en oljemålning på duk, framställande Kristi 
gravläggning. Därunder ett litet inskriftsfält, ytterst på undervåningens entablement 
stå två kartuscher med spegelmonogram, syftande på krigskommissarien Johan von 
Streitbach, altaruppsatsens donator.1 Inskriften på fältet lyder: HAN ÄR BEGRAFWEN 
SÅ SOM THE OGUDACHTI OCH l DÖDER SOM EEN RIJK. ESAI: 53. VERS: 9. Över entablemen
tet ett förkroppat tympanon, som i mitten har en kartusch med Streitbachska vapnet, 
hållet av två skulpterade änglabarn med segerpalmer. Det hela krönes av den återupp
ståndne Kristus med segerfana i friskulptur. De skulpterade delarna äro förgyllda samt 
målade i blått, rött och brunt, kolonnerna imiterande svart, vitådrig marmor. De två 
oljemålningarna äro utförda i mycket olikartade färgskalor - i Golgatabilden användes 
övervägande ljusa färger (rött, blått och grönt), medan Gravläggningen domineras av 
gula och bruna toner med svaga inslag av bl. a. rött. 

Altaruppsatsen, som skänktes av den ovannämnde von Streitbach strax före 1674, 
är i sin helhet ett vackert prov på träsnidarekonsten i Mellansverige under stormakts
tiden. Mästaren är icke känd till namnet, men troligen har han tillhört någon Stock
holmsverkstad, sannolikt i Hans Jerlings krets. 2 De rustika puttiansiktena på kon
solerna påminna bl. a. om Hans Jerlings figurer på Veckholms kyrkas orgelfasad från 
1665. I övrigt står dock Båtunauppsatsen på en betydligt högre konstnärlig nivå än 
Hans Jerlings arbeten. De något manieristiska Moses- och Johannes-figurerna liksom 
även vissa ornamentmotiv påminna om den italienske stuckatörens Carlo Caroves 
formförråd, t. ex. i de arbeten han utförde i det Kaggska gravkoret vid Floda kyrka, 
Södermanland, 1667. 

Enligt uppgifter i RÄK. genomfördes på altaruppsatsen vissa kompletteringar under 
1700-talets förra hälft. Möjligen tillkom då Golgataframställningen i mittfältet, vars 
ljusa färgskala (se ovan) tyder på en betydligt senare tidpunkt än färgerna på Grav
läggningen överst. 

Altarringen har enkla fyllningar målade i grått med marmorering i svart, skinn
klädd knäfallspalL Tillkom 1883 (INv.), renoverades 1921. - Den nuvarande altar

1 JoHAN STRIDBECH, ad!. VON STREITBACH, f . 1641 i Lilbeck, t 1699. Skaffade under kriget 1658
59 gevär, ammunition och viktualier åt svenska armen i Danmark. Faktor i Skåne, Halland och Blekinge 
1660, kommissarie vid amiralitetet 1676, adlad 1678, överkrigskommissarie. Ägde Skälsta gård i Håtuna 
sn. - G. 1:0 1678 m. ELisABET TERSERA, f. 1662, t 1681 och bisatt s.å. i Jakobs kyrka i Sthlm; 2:0 1684 
m. YENDLA EHRENSKIÖLD, levde änka till 1701. 

2 Jfr B. WALDEN, Nicolaes Millich och hans krets, Sthlm 1942, s. 189 f. 

http:f�rgyl.ld
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Fig. 219. Johannes döpa Fig. 220. Maria med barnet, Fig. 221. Anna själv tredje, 

ren, träskulptur från omkr. träskulptur från omkr. 1450. träskulptur från omkr. 


1450. Foto 1959. Foto 1959. 1450. Foto 1959. 

Johannes der Täufer, Maria mit dem Kinde, I-Iolzplastik Anna Selbdritt, Holzplastik

1-Iolzplastik mn 1450. um 1450. um 1450. 


John the Baptist, wood, .Madonna and Child, ca . 1450. Anne with Mary and the 

ca. 1450. infant Jesus, wood, ca. 1450. 


ringens föregångare tillverkades 1785 (RÄI<.) av snickaren Lundqvist och hade >>för
gyllda speglan>. 

År 1674 (rNv.) omtalas >>kake alltareb>, d. v. s. ett sidoaltare även kallat ostaltare, där KAKALTARE 

barnsängskvinnor brukade lägga de ostar eller brödkakor, som de medförde som offer 
vid sin kyrkotagning (jfr SvK, Up. V, s. 16 samt där angiven litteratur). Detta sido
altare hade troligen sin plats på korets N sida. 
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Fig. 222. Maria Magdalena, Fig. 223. S. Barbara, trä Fig. 224. S. Birgitta, trä
träskulptur från omkr. 1450. skulptur från omkr. 1450. skulptur från omkr. 1450. 

Foto 1959. Foto 1959. Foto 1959. 
Maria Magdalena, Holzplastik Hl. Barbara, Holzplastik Hl. Birgitta, Holzplastik 

um 1450. um 1450. um 1450. 
Mary Magdalene, wood, Saint Birgitta, wood, ca. 1450.Saint Barbara~ wood, 

ca. 1450.ca. 1450. 

M E DELTIDA Innan den nuvarande altaruppsatsen tillkom på 1670-talet stod på altaret ett medel
ALTARSKÅP tida altarskåp. År 1688 (RÄK.) uppsattes det på långhusets N vägg- >>brede wid Predik

stolen»- där det omtalas ännu 1763. Strax därefter torde det ha avlägsnats från kyrk
rummet i samband med kalkmålningarnas överstrykning (s. 236). Enligt INV. 1814 för
varades altarskåpet då i materialboden, men uppsattes sedan i vapenhuset. År 1880 
(vrs.PROT.) hemställde ärkebiskop A. N. Sundberg ~huruvida ej skäligt vore att återflytta 
kyrkans gamla i vapenhuset nu befintliga altartafia till dess forna plats i kyrkans inre>>. 
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Fig. 225. Helig diakon, tro Fig. 226. Helig biskop, trä
ligen S. Lars, träskulptur skulptur från omkr. 1450. 

från omkr. 1450. Foto 1959. 
Foto 1959. Hl. Bischof, Holzplastik 

Hl. Diakon, wahrscheinlich um 1450. 
St. Laurentius, Holzplastik Canonized bishop, wood, 

um 1450, ca. 1450. 
Canonized deacon, probably 

St. Lars, wood, ca. 1450. 

Tydligen avsågs med >>dess forna plats>> långhusets N vägg. Flyttningen blev dock icke 
verkställd och numera är altarskåpet spårlöst försvunnet, utom åtta friskulpturer av 
trä. Av dessa placerades sex stycken redan under 1870-talet på kyrkans nuvarande 
predikstol (fig. 214), medan två skulpturer förvaras fristående i kyrkan. 
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MEDE LTIDA De omtalade s k u l p t u r e r n a (fig. 219- 226) äro skurna av ek; inga som helst färg
T RÄsKUL~- spår finnas bevarade - troligen blev all förgyllning och färg bortskrapad vid skulptur

TunEn FRAN 

ALTAnsKÅPE T ernas omplacering under 1870-talet. Figurerna framställa: - l. Jungfru Maria med 
Jesusbarnet (fig. 220), som har en korg i vänster och ett äpple i höger hand . Maria 
bär en stor krona med urtagningar i övre delen, vilka tyda på att kronan haft ett löst 
påsatt krön av annat material, troligen förgylld plåt. - 2. S. Anna med Maria och 
barnet, >>Anna självtredje>> (fig. 221). Med sin högra hand håller Anna upp ett päron åt 
J esusbarnet, som i sitt knä har en uppslagen bok, hållen av Maria. - 3. Johannes dö
paren med Guds lamm på en bok i vänster hand (fig. 219). - 4. Maria Magdalena med 
smörjelsekar (fig. 222). - 5. S. Barbara med torn (fig. 223); hon bär en krona som i 
stort sett överensstämmer med Marias. - 6. Helig diakon, troligen S. Lars (fig. 225). 
7. Helig biskop, möjligen S. H enrik (fig. 226). - 8. S. Birgitta skrivande sina uppen
barelser (fig. 224). - Figurernas H 46- 48 cm. 

Enligt Rune Norberg (a.a., s. 17 f) äro figurerna utförda omkr. 1450 av en svensk 
mästare, som på en resa studerat altarskåpet i Neukirchen i Schleswig (numera i Thau
lowmuseet, Kiel) samt de mest kända skulpturerna från 1420- och 1430-talen i Lubeck. 
A v dessa har Darsowmadonnan samt S. Anna och J o hannes döparen i Marienkirche 
direkt kopierats av Håtunamästaren, varjämte förebilderna ha förenklats och för
grovats. Det finns en teoretisk möjlighet att samtliga förebilder funnits i ett enda verk. 
Den sköna Darsowmadonnan stod nämligen från början i ett altarskåp av trä, i vanlig 
ordning försett med mindre helgonbilder i flyglarna. Där fanns säkerligen bilder av både 
Maria Magdalena, Barbara och andra. A v denna anledning kan Båtunabilderna få en 
viss betydelse även för tysk konstforskning. - Om Råtunaskåpets utseende i övrigt 
har man inga direkta uppgifter. Antagligen hade det en enkel rektangulär form med 
ensamt stående helgonbilder och i corpus kanske Korsfästelsen eller Marie kröning. 
Enligt Rune Norberg torde det vara rimligt att antaga att samtliga enstaka helgon
bilder i det ursprungliga altarskåpet bevarats. Hade altarskåpet en gång innehållit 
flera bilder, borde de flest a enligt vedertaget bruk varit apostlar, vilka hade varit 
betydligt lämpligare som prydnad på en protestantisk predikstol än helgonen. Altar
skåpet kan ha haft samma komposition som exempelvis Kurola kyrkas skåp av år 1439 
(numera i SHM). På skåpets yttersidor funnos säkerligen målningar, vilka tydligen 
gav ärkebiskop Sundberg anledning att föreslå skåpets återflyttning till kyrkan, trots 
att skåpet redan hade förlorat sina skulpturer. 

Imu ci F ix Krucifix (fig. 227- 228), korset av furu, figuren av ek. All färg borta. Korset av
slutas med runda plattor, där evangelistsymbolerna ha varit målade. Av glorian bakom 
Kristi huvud är endast övre hälften bevarad, med runda urtagningar kring k anten. 
Antagligen svenskt arbete från 1300-talets andra fjärdedel. Figurens H 190, korsets 
H 380. - I förhållande till kyrkorummet är krucifixet allt för litet för att kunna vara 
upphängt som triumfkrucifix mellan kor och långhus. Däremot kan det ha stått på en 
trabes ovanför korskranket. En tapp i korsets nedre del tyder också på en sådan pla
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Fig. 227. Krucifix från 1300-talets andra fjärdedel, antagligen svenskt 

arbete. Foto 1959. 


Kruzifix aus dem 2. Viertel des 14. Crucifix, seeond quarter of 14th 

Jh., vermutlich schwedische Arbeit. century, probably Swedish work. 
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cering. I RÄK. 1688 omtalas uppsättandel av ett >>Chri crucifix>>. Möjligen åsyftar upp
giften det nuvarande krucifixet, som borttogs från sin ursprungliga plats i samband 
med den nuvarande altaruppsatsens tillkomst och sedan ev. placerades på väggen nära 
predikstolen. Om en dylik uppställning av krucifix se Sv K, Bl. V, s. 139. År l 920 upp
sattes krucifixet i begravningskapellet och flyttades l 955 till korets N vägg. 

Krucifix av gjuten mässing (H 43) på kors av trä. 1800-talet. Uppsatt på begrav
ningskapellets V yttervägg. 

PnEnmsToL Predikstol i nygotisk stil av gråmarmorerat trä (fig. 214), utförd en!. ritningar av 
ark. Adrian Peterson. Korgen rektangulär (urspr. polygonal) och försedd med vridna 
kolonnetter och spetsbågiga nischer. I nischerna stå 6 st. träskulpturer från ett sen
medeltida altarskåp, se ovan. Själva korgen tillkom under 1870-talet och placerades på 
en Mosesfigur av snidat trä (fig. 229) från en äldre predikstol (se nedan). I samband med 
kyrkans restaurering l 920 borttogs Mosesfiguren, den polygonala predikstolskorgen 
ändrades till rektangulär och placerades på ett murat underrede. 

Den nuvarande predikstolens föregångare skänktes ·1680 av Catharina Sparre på Hå
tunaholm (s. 283, not l) och fördes till kyrkan 1682 (RÄIL). På grund av en bänkstrid 
mellan givarinnan och krigskommissarien von Streitbach (s. 242, not l) kunde predik
stolen uppsättas först långt senare. Denna predikstol hade som sockelstöd den ovan 
omtalade Mosesfiguren (fig. 229), en träskulptur av furu tillhörande en stor familj av 
dylika sockelstöd, som tillkom i Nordeuropa under 1600-talet med Michelangelos be
römda Moses i San Pietro in Vincoli, Rom, som förebild (uppsatt 1542). H 98. Förvaras 
sedan 1920 löst i kyrkan.- Utom denna skulptur ha följande fragment av förgyllt trä 
tillhört den gamla predikstolen: - l. Ett friherrligt alliansvapen Berendes-Sparre, som 
en!. INV. 1829 har suttit på predikstolens tak. - 2. Två knäböjande änglabarn med 
uppåtsträckta händer, varandras spegelbilder. Ha troligen hållit det ovannämnda vapnet. 

År 1791 skänktes till denna predikstol en förgylld sol med strålar av majoren Petter 
Thure Gerhard Drufva på Nyborg (s. 211, not l) >>til tacksamhets tecken för lycklig 
hemkomst d. 10 October 1790 utur Ryska fångenskapen>> (sT.PROT. 1791). Sedan l 920 
är solen upphängd ovanför altaruppsatsen (fig. 202). 

Timglas med fyra glas på ställ av förgyllt trä i form av en med girlander behängd 
obelisk, vilande på fyra kulor och krönt av en bevingad dödskalle. En!. INV. 1731 skänkt av 
majoren Jakob Wallrave.1 H 74. Konserverades av S. Dalen 1960. 

B;\NKAR Öppen bänkinredning, i likhet med all övrig fast inredning målad i grått. Tillkom 
under 1870-talet, ändrades 1920, varvid bl. a. gavlarnas liljeformade krönpartier av
lägsnades. - Den föregående slutna bänkinredningen förfärdigades 1674 (RÄK.) och 
kompletterades sedan flera gånger under 1700-talet. A v dessa bänkar finns ingenting 
kvar. 

1 JAKOB WALLRAVE, t 1726. Musketerare vid livgardet 1696, livdrabant 1703, major. Bevistade 
slaget vid Poltava 1709 och medföljde konungens svit till Bender.- G. 1716 på Båtunaholm m. AGNJ;:TA 

BRITA MöRNER af Tuna i hennes andra gifte. 
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Fig. 228. Detalj av krucifixet fig. 227. Foto 1961. 

Teilaufnahme des Kruzifixes Abb. 227. Detail of crucifix, fig. 227. 
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NUMMER

TAVLA 

L .:\.KTAHE 

DOPFUNT 

Nummertavla i form av en sköld med omgivande 
hjälmtäcke av akantusbladverk, skuret i ek (fig. 230). 
Skölden svartmålad, bladverket i naturfärg, krönt av en 
hjälm med friherrlig krona. 1800-talet. Har varit hatt
hängare på Aske, skänkt till kyrkan l 939 av friherre 
Reinhold von Essen, Signildsberg. H 149. 

L ä kt a r e n i V uppbäres av 4 st. knippepelare av trä; 
läktarbarriär i nygotik med spetsbågiga blindarkader 
(fig. 203), allt målat i grått. Tillkom under 1870-talet 
enl. ark. A. Pet ersons ritningar, varvid takpanelen under 
en äldre läktare från 1680 (RÄK.) användes. På dess under
sida synas spår av grisaillernålningar med akantus och 
lagerfestoner utförda omkr. 1700. - Enl. INV. 1713 hade 
kyrkan då sammanlagt tre läktare: en för män, en för 
kvinnor och dessutom vid S ingången en läktare tillhörig 
Signildsbergs gård. Den sistnämnda t ogs bort 1758. 
Orgelverket är byggt år 1925 av firman E. A. Setter
quist & Son, Örebro och skänktes av godsägaren P. J. 
Högfeldt, Nyborg (s. 211). Ombyggd 1940. Det har 18 
stämmor, två manualer och pedal. Fasaden med pilaster
omramade pipfält, målad i grått med förgyllda orn ament, 
är i huvudsak bevarad från kyrkans föregående orgel, F ig. 229. Moses av 

snidat trä, sockelstöd byggd år 1821 av P. Z. Strand.1 Den är utförd efter en 
till en numera för ritning av C. G. Blom Carlsson (fig. 231). Till denna svunnen predikstol från 

1680. Foto 1951. S. 248. orgels anskaffande hade inspektor Gustaf W ettersten i 
i\Ioses, holzgeschnitzte Kvarnnibble (s. 211) donerat 20 000 daler kopparmynt.Sockelsti.itze einer 

verlorengegangcnen - Kyrkans första orgel var ett >>skönt positif» (IN V. 1713),K a nzel von 1680. 
Moses, wood , support for skänkt av fru Anna Fleming, ägare till Nyborg 1688
pulpit, now d isappeared , 

1680. 1700.2 Positivet betecknas 1731 (INV.) som >>gammalt 
och söndrigt» och förvarades 1763 (E V: 67) i koret. 

Dopfunt, bestående av cuppa och fot (fig. 232). Cuppan med fyrpassformad plan, 
godronnerad; tillverkad av rödaktig grov marmorliknande gotlandskalksten. H 54, 
D 96. Gotländskt arbete från 1200-talets mitt eller senare hälft. Jfr liknande dopfunt
cuppor i Vreta Kloster (SvK, Ög. Il, s. 113) och i Roslags-Bro (SvK, Up. Il, s. 176). 

1 PEHR ZACHARIAS STRAND, f. 1797, t 1844, orgelbyggare, son till orgelbyggaren PETER STRAND 
i Sthlm. Erhöll orgelbyggarprivilegium 1824 och var sin tids främst e orgelbyggare i Sverige. 

2 ANNA CATHARINA FLEMING AF LIEBELITZ, f. 1658, t 1718. - G.1:0 1674 m. kammarherren ADAM 
BERNHARD HASTFER, f. 1648, t 1676; - 2:0 1682 m . kammarrådet BRYNTE VON ENs, adlad CRONSKÖLD, 
f. 1646, t 1688, ägare till Nyby (Nyborg) gård i R å tuna sn; hon innehade gården efter mannens död 
till omkr. 1700. - 3:0 1690 m. generalguvernören greve NrLs Stromberg, f. 1646, t 1723. 
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Fig. 230. Nummertavla från 1800-talet, har urspr. varit hatthängare 
på Aske gård. Foto 1959. 

Nummerntafel des 19. Jh., Hymn board, 19th century, 
urspriinglich Hutbord auf originally hat-rack at 

dem Gehöft Aske. Aske manor. 

Foten med attisk basform och hörnblad är av grov sandsten och har sannolikt tillhört 
en äldre dopfunt från tiden omkr. 1200. Jfr funten i Haga kyrka (SvK, Up. IV, s. 196).
Av cuppans ursprungliga fot har mellanstycket tidigare förvarats på kyrkogården; det är 
av samma material som cupparr och utformad som en fyrkopplad pelarbas (fig. 233). 
Jfr dopfuntskaft i Husby-Långhundra och Kårsta kyrkor (Sv K, Up. III, s. 100 f och 
212). Denna fot användes sedan 1954 för dopfunten i Håbo-Tibble kyrka (s. 354). På 
kyrkogården förvaras dessutom mellanstycket av en annan dopfuntsfot i form av en 
stympad kon, med en vulst upptill (understa stycket å fig. 233) tillverkad av kalksten. 
H ca 25, D (övre) ca 45. Detta mellanstycke torde härstamma från Håbo-Tibble kyrkas 
funt. 

INV. 1713 upptar funt av >>grof marmor>>, vilken sålunda torde vara identisk med nu
varande cuppa, eventuellt uppställd på sin ursprungliga fot. Funten fanns i kyrkan ända 
till 1763, då det beslöts (viS.PROT.) att >>den gl. söndriga och oformliga stenfunten i 

5-202753 
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Fig. 231. Ritning till orgelfasad av C. G. Blom 
Carlsson 1819. BSt. S. 250. 

E ntwurf fUr einen Orgelprospekt Drawing of organ 
von C. G. Blom Carls- front , 1819. 

son 1819. 

koret tages bort och i stället anbringas en liten fällskiva innanför altardisken att sätta 
dopfunten (= dopfatet) på vid barndop>>. Beslutet verkställdes; dopfunten vräktes ut 
och kom därefter på villovägar. Enligt en uppgift inköptes cupparr på 1850-talet på 
Uppsala torg av friherre HansHenrik von Essen (s. 211, not 2) och uppställdes sedan i par
ken på Signildsberg. Vid ett besök därstädes av ärkebiskop Nathan Söderblom omkr. 
1920 påpekade denne för friherre Reinhold von Essen, att dopfuntens riktiga plats 
vore i Håluna kyrka. Friherre von Essen skänkte då dopfunten till kyrkan, där den fick 
sin nuvarande uppställning. - A v cuppan, som tillhört den äldre, romanska foten, 
finns ingenting kvar. Möjligen förvarades den ännu 1731 på kyrkogården, ty INV. för 
detta år upptager >>En stor funt, ute på Kyrckogården liggande, aldeles sönderfallen>>. 

D o p f a t av mässing, med driven, punsad och graverad ornering (fig. 234). I bottnen 
en naken kvinnofigur, stående på ett bevingat klot och hållande en fana, omgiven av 
slingrande blomranka. På brättet vindruvsranka. K vinnarr symboliserar lyckan, fatet 
har ursprungligen tjänat profana ändamål. Enligt rNv. 1674 skänkt av Hans Nilsson 
Ekorn (s. 290, not 2). Kallas i senare in v-förteckningarna >>mulöga».1 D 36. - rNv. 1763 
upptager dessutom ett litet mässingsfat, skänkt av Catharina Sparre (s. 283, not 1). 
Finns ej kvar. 

1 Mul-löga (lat. malluvium) = runt tvättfat av koppar. Se JoH. E. RIETZ, Svenskt dialektlexikon, 
Malmö 1867, s. 447. 
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Fig. 232. Dopfunt. Cuppa från 1200-talets mitt, foten från omkr. 
1200. Foto 1951. 

Taufstein, Cuppa a us d er Mitte, Font. Bowl mid-13th century,
des 13. J h ., Fuf.l u m 1200. · foot ca. 1200. 

Dopskålar: - l. Av silver (fig. 235), oval, på fot med refflad kant. På skålen in
graverat: TACKSAMHETS OFFER FÖR l DEN 3 APRIL 1796, GIPVIT l TILL RÅTUNA KYRKJA 

AF l ÖFVERSTELIEUTENANTEN OCH RIDDAREN l PETTER THURE GERHARD DRUFVA (s. 211, 
not 1). På fotens kant stplr av Johan Wilhelm Zimmerman, guldsmed i Sthlm 1785
1804 (1817) samt årsbokstaven V 2 ( = 1803). Jfr Upmark, s. 160. Enligt VIS.PROT. 

1803 skänktes dopskålen under detta år. H 20. - 2. Av tenn, har formen av en kall
skål; av handtagen på bägge sidor finnes endast hål kvar. Inga stplr. H 11, D 21,5. 
Möjligen identisk med en )>dop-tennskåh> som enl. INV. 1757 tillverkades under prosten 
Grundels1 tid, varvid en tennflaska och en liten sockenbudskalk användes därtill. 

1 ADOLF JoHAN GRUNDEL, f. 1703, t 1755. Pvgd 1726, kh i Håtuna 1735, vice kontr.-prost 1748, 
prost 1753. 
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NATTVARDS
K.;i.RL 

Kalkar: - l. Av förgyllt silver (fig. 236). Liten, 
konisk skål, sexpassformad fot, sexkantigt skaft 
och bred platt nod med sex rombiska utsprång. Fotens 
sarg har pressat, rutmönster i låg relief; på en av fo
tens lober en fastnitad, gjuten Kalvariegrupp. Skaf
tets nedre led graverad med bokstäverna MARIA 
samt ett >>språkband>> som fyllnadsornament på den 
sjätte sidan; skaftets övre led graverad med bok
stäverna I H E c v s. Nodens utsprång med ned
sänkta fält, fyllda med emalj: fyra prickar i vitt och 
rött på mörkblå fond. Nodens ovan- och undersidor 
ha sex drivna tungformade bucklor; ovansidans 
med graverade fönsterformer. På undersidan av 
fotens ståndlist är graverat med frakturbokstäver: 
DIDERICK HARGEN V VIII, samt med yngre stil: HER
MAN VAN BYRN (s. 290, not 3). 1500-talets första 
fjärdedel. H 17,5, skålens D 9,4. Numera iSHM(INV. 
1590).- Paten av förgyllt silver (fig. 236). Rund, 
med fyrpassformig fördjupning i botten. Graverad 
dekor: i fyrpassets mitt en välsignande Gudshand, 
omgiven av korsgloria; i dess yttre svicklar vinblad 
på skrafferad grund. På brättet ingraverade kors 
amt inskrift i majuskler: DE VERA VITE MANANCIAI 
SPOCVLA VITE VE QVI CONFICITIS DE PALMITIBVS NIS 
SITIS (= Ve Eder som tillreden det sanna livets 

Fig. 233. Delar av dopfuntskaft flytande dryck om I icke ären av vinträdet). Sven
från medeltiden och en baluster 
från 1600-talet på kyrkogården. skt arbete från 1200-talets slutskede.1 D 15, 6. 

Foto A. Tuulse 1951. S. 251. Såldes 1850 till SHM för 35 rdlr (inv.nr 1698).-
Bruchteile von Taufsteinsflil3en aus 
dem Mittelalter und cin Säulchen aus 2. A v förgyllt silver (U p ps. utst.kat.nr 486), rikt 

dem 17. Jh. auf dem Kirchhof. 
ornerad med gjutna figurer och drivna ornament iParts of font feet, Middle Ages, and 

a 16th century colonnette in church barockstil (fig. 237- 239). På noden tre ståendeyard. 

änglar av ovanlig typ, på cuppan och foten ängla
huvuden, broskverk och fruktornament. På cuppan ett sekundärt ingraverat alliansva
pen Berendes-Sparre jämte initialerna F BJC S åsyftande donatorerna Fabian Berendes 
och Catharina Sparre (s. 283, not l) som skänkte kalken till kyrkan under 1600-talets 
andra hälft. På nedre kanten Posens stadsvapen samt mästarinitialerna W B. 
Polskt arbete från 1600-talets förra hälft. Har troligen kommit till Sverige som 

1 A. ANDERssoN, Silberne Abendmahlsgeräte in Schweden aus dem XIV. Jahrhundert, Sthlm 1956, 

s. 86, Katalog, s. 23. 

http:utst.kat.nr
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Fig. 234. Dopfat av mässing, skänkt 1674. Foto 1951. S. 252. 

Taufschale aus Messing, gestiftet 1674. Brass font, presented 1674. 


krigsbyte.! H 27, cuppans D 9,5. - Tillhörande paten med samma inskrift och stplr. 
D 19, 5. - Förvaras i ett fodral av trä, överdraget med brunt skinn med pressade orna
ment. Enligt inskrift i botten reparerat 1814 av Christopher Säfström.- 3. Av delvis 
förgyllt silver. Päronformad nod, rund profilerad fot. På cuppan inskrift: FÖRÄRAD 
TILL RÅTUNA KYRCKIA AF WÄLBORNE HERR PETTER THURE GERHARD DRUFWA 1769 (s. 
211, not 1). I botten stplr av Petter Åkerman, Sthlm 1754-1792 (UPMARK, s. 130) 
samt årsbokstaven L (= 1769). H 30, 5. - Tillhörande paten av förgyllt silver. På 
brättet ingraverat kors i en krans, inga stplr. D 18,5. - Förvaras i ett kalkliknande 
träfodral, överdraget med svart skinn. 

Oblatask av förgyllt silver, rund, med lock (fig. 240-241). På lockets mitt ett gju
tet, fastnitat krucifix, runt kanten bibelspråk. På askens liv friherrliga ätten Berendes 
vapen ingraverat samt inskriften: EBBA BERNDES F D T L (FABIANS DOTTER TILL 
LILJEDAL) f ANNO 1669 (s. 283, not 1). Runt nedre kanten bibelspråk. Stplr i botten 
tillhöra möjligen Abraham Kiettner (Kitner, Kijstner, Köstner), Sthlm 1636-69 
(UPMARK, s. 45). H 6, D 10,5. 

Kanna av silver, delvis förgylld (Upps.utst.kat. nr 530), med lock och handtag, 

1 Jfr Topographie der Kunst-Denkmale Böhmens I, Prag 1898, s. 71; R. CEDERSTRÖM, Polonica, 
i: Utställningen af äldre kyrklig konst i Strängnäs II, Sthlm 1913, s. 126 f. 
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Fig. 235. Dopskål av silver, skänkt 1796. 

Foto 1951. S. 253. 


Silberne Taufschale, Silver christening bowl, 

gestiftet 1796. presenled 1796. 

men utan pip (fig. 242- 245). På livet tre ovala fält med graveringar, visande en kvinna 
i 1600-talsdräkt sedd framifrån, bakifrån och i profil. I fältens bakgrund landskap med 
borgbyggnader, kyrkor och en stad. Stilen visar släktskap med de kostymbilder, som 
förekomma i nederländska och tyska reseskildringar från 1600-talet, t. ex. Goeteeris, 
Merian och Olearius. Stplr: Hamburgs stadsvapen samt initialerna DTM, troligen åsyf
tande Hamburgsmästaren Dieterich Thor Moye 1633- 52.1 H 24. Kannan skänktes till 
kyrkan 1676 av Catharina Sparre på Båtunaholm (s. 283, not 1). 

Tennstop med pip, lock och handtag (fig. 246). På handtaget två lika stplr: upp
och nedvänt ankare, flankerat av O E (?). Antagligen tillverkad av Olof Eriksson, 
kanugjutare i Sthlm (1618)- 1674 (LöFGREN 2: 66). Omnämnes tidigast 1674 (rNv.). 
H 27. 

Sockenbudstyg: - l. Kalk av silver, med flat cuppa och stor rund nod Inga 
stplr. H 17, 5. - Tillhörande paten och oblatask av silver inmonterade under kal
kens botten. Möjligen identiskt med det sockenbudstyg som gjordes 1674 (rNv av 
silvret från en äldre oanvändbar kalk. I svarvat, runt träfodraL Tillhör H åbo-Tibble 
kyrka. - 2. Kalk av delvis förgyllt silver (fig. 247). Klockformad cuppa, rund fot med 
drivna bladornament vid kanten, moden» dekorerad med en pärlstav. På cupparr 
stplr av Olof Yttraeus, UPMARK 1775- 1810 (Upmark, s. 702) samt årsbokstaven M 2 
( = 1794). H 16. Tillhörande paten av förgyllt silver, med samma stplr som på kalken. 
D 9. Oblatask av silver, rund och enkel. H 1,5 D 4,5. Allt i träfodral, överdraget 
med brunt skinn. 

1 M. RosENBERG, Der Goldschmiede Merkzeichen II, Frankfurt am Main 1923, s. 140. 
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Fig. 236. Kalk från 1500-talets första fjärdedel och paten från 1200-talets slutskede. Foto 1951. S. 254. 
Kelch aus dem l. Viertel des 16. Jh. und Patene vom Chalice, first quarter of 16th century, and paten, late 

Ende des 13. Jh. 13th century. 

Ljuskronor av malm resp. mässing: -l. Med 6 enkla ljusarmar i en krans, små L.JUS

REDSKAPdroppskålar. Den profilerade stammen krönes av ett lejon, som håller en sköld samt 
avslutas nedtill av ett dubbelt lejonhuvud med ring i gapet. 1600-talets början. H 45. 
- 2. Med 12 ljusarmar i två kransar (fig. 248). Profilerad stam krönt av en naken kvin
nofigur hållande en sköld samt nedtill avslutad av ett dubbelt lejonhuvud med ring i 
gapet. Runda gjutna droppskålar. Skänkt 1676 (rNv.) av Catharina Sparre (s. 283, not 1). 
H 95. - 3. Med 12 ljusarmar i två kransar. Profilerad stam krönt av dubbelörn och 
nedtill avslutad av kula. Prydnadsarmar mellan varje ljusarm. Enligt INV. 1674 skänkt 
av >>sal. Sempels änka>>, Sthlm. H 74. - 4. Med 6 ljusarmar i en krans. Profilerad stam 
krönt av dubbelörn (vingar saknas), nedtill avslutad av kula. Runda droppskålar. 
1600-talet. H 57. - 5. Med 24 ljusarmar i tre kransar (fig. 249). Profilerad stam krönt 
av kvinnofigur med fladdrande klädnad, nedtill avslutad av kula med gjutna ornament 
på undersidan. Armarna rikt utformade, reflexblommor mellan varje arm. Mussel
formade, drivna droppskålar. Graverad inskrift på kulan: TIL GUTS NAMS lERA OCH 
HÅTUNA FÖRSAMBLINGS PRYDNAD lER DENA KRONA j FÖRERAT AF COMMISARIEN ARWID 
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Fig. 237. Kalk från 1600-talets förra hälft, polskt arbete. 

Foto 1959. S. 254. 


Kelch aus der 1. H. des 17. Jh., Chalice, first half of 17th century, 

polnische Arbeit. Polish work. 
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Fig. 238. Cuppa till kalken fig . 237 med sekundärt ingraverade donatorsvapcn. 
Foto 1959. 

Cuppa des Kelches Abb. 237 mit Cup of chalice, fig. 237, with secondarily
nachträglich eingravierten engraved donor' s anns. 

Stifterwappen. 
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Fig. 239. Nod till kalken fig. 237. Foto 1959. 
Nodus des Kelches. Knop of chalicc 


Abb. 237. fig. 237. 
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Fig. 240. Lock till oblatasken fig. 241. 

Foto 1951. 


Deckel der Oblatendase Abb. 241. 

Lid of wafer box fig. 241. 


Fig. 241. Oblatask av silver, skänkt 

1669. F oto 1951. S. 255 


Silberne Obla t endose, gestiftet 1669. 

Silver wafer box, given in 1669. 
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Fig. 242. Kanna av silver av Hamburgmästaren 
Dieterich Thor Moye. 1633-52. Foto 1959. S. 255. 

Silberkanne des Hamburger Silver ewer, by Diete
~1eisters Dieterich Thor rich Thor Moye, 

Moye 1633-52. Hamburg 1633-52, 

FÅRSENWALD: OCH DES: K MAKA ANNA MARIA FÅRSENWALD. A: 1699.1 Kronans H 140. 
L j u s arm av mässing med rund väggplatta. 1600-talet. Har urspr. tillhört Signilds
bergsläktaren (s. 250). L 37. 

L j u s p l å t a r av förtent mässing, ett par (fig. 250). Med driven och punsad ornering, 
bestående av bucklor, broskverk och blommor. 1600-talet. H 50. 

Ljusstakar:-1. Av silver, ett par (Upps. utst. kat. nr 634), med stor kupig fot 
och skaft i form av knippepelare (fig. 251). Å foten samt övre och nedre manschetterna 
kraftigt drivna blomsterornament. Stplr: Augsburgs vapen samt mästarinitialen M. 

l ARVID FoRs(s)ENWALD, kommissarie i exekutionskommissionen, t 1710. Köpte Signildsbergs 
gård i Båtuna sn 1697. 



263 HATUNA KYRKA 

Fig. 243. Detalj av kannan fig. 242. Foto 1959. Fig. 244. Detalj av kannan fig. 242. Foto 1959. 
Teilaufnahme der Kanne Detail of ewer fig. 242. Teilaufnahme der Kanne Detail of ewer fig. 242. 

Abb. 242. Abb. 242. 

Skänkta 1681 (rNv.) av Mårten Cronstierna på Håtunaholm.1 H 32.- 2. Av silver, ett 
par, med gjutet ornament i pseudobarock. Enligt stplr tillverkade 1848 av Gustaf Möl
lenborg, Sthlm 1823- 1851 (Upmark, s. 201). H 25. - 3. Av mässing, ett par, med 
fyrkantig fotplatta och kort skaft. 1700-talets början (?). H 16. - 4. A v mässing, ett 
par, trearmade. 1800-talet. H 40.- 5. Av tenn, ett par, med refflat skaft och fyrkantig 
fotplatta. Droppskålar av glas. Enligt stplr tillverkade av Daniel Larsson Björkman, 
kanugjutare i Sthlm 1734-83 (LÖFGREN 3: 356). H 18. - 6. Av te\m, ett par, med hand-

MÅRTEN CRONSTIERNA, var död 1689. Överstelöjtnant, son av Henrik Struberg, adlad och friherre 
Cronstierna.- G. 1671, brudens moder ovetande, men dock i hennes hus, med friherrinnan GERTHUD 
BERENDES, f. 1643, t 1696, dotter .av Fabian Berendes och. Cf!.tharina Sparre, se s. 283, not 1. 

1 
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Fig. 245. Detalj av kannan fig. 242. Foto 1959. 
Teilaufnahme der Kanne D etail of ewer fig. 242. 

Abb.242. 

tag (saknas på den ena). Kort refflat skaft, rund fot med regence-ornament i relief. 
På det, som saknar handtag, står i relief i botten >>H.V. 108>>. 1700-talet (?). H 10,5 
resp. 11,5. 

INV. 1674 upptager »Twenne liuse stakar af steen med iern pipor>>. Samma föremål 
omnämnas 1713 (rNv.) som >>af steen gamla och aldeles obruklige>>. Finns ej kvar. Tro
ligen voro dessa ljusstakar medeltida (jfr en dylik i stockholms-Näs kyrka, s. 183). 

TEXTILIER Antependier: 1 - l. Av gulvitt, ursprungligen rött, tuskaftat siden, tvärrandigt 

1 Textilbeskrivningen bearbetad av fil.lic. ANNE-MARIE FRANZEN. 
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Fig. 246. Tennstop, stockholmsarbete från Fig. 247 .. Sockenbudstyg av silver 
1600-talet. Foto 1951. S. 256. av Uppsalaguldsmeden Olof 

I-lumpen aus Zinn, Pewter tankard, Yttrams 1794. Foto 1951. S. 256 
stockholmer 17th century, Kranl<enkelch aus Silber von dem

Arbeit des 17. Jh. Stockholm Goldschmied Olof Yttrreus in 
Uppsala 1794. 

Silver chalice for visits to the sick by 
Olof Yttrreus, goldsmith, Uppsala, 

1794. 

och liknande s. k. hålkrus (fig. 252). Omkr. 1600. Har från början tjänat annat ända
mål (klädesplagg?), då det nu är mycket skarvat. Foder av grått linne. På mitten tvenne 
applicerade vapensköldar- Lilliehööks och Oxenstiernas- broderade med guld, 
silver och silke i läggsöm (fig. 253). Över dessa stå bokstäverna N A s och K E D o åsyf
tande donatorer Nils Andersson Lilliehöök och Karin Eriksdotter Oxenstierna.1 Under 

NILS ANDERSSON LILLIEHÖÖK till Fårdala och Nyby (Nyborg), f. 1561, t 1618 (?).- G. 2:0 1618 
m. KARIN OxENSTIERNA, nyligen t 1629, dotter av ståthållaren, friherre Erik Gabriel Oxenstierna. 

1 
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Fig. 248. Ljuskrona av malm, skänkt 1676. Foto 1959. S.257. 

Kronleucter aus Erz, gestiftet 1676. Brass chandelier, presented 1676. 


sköldarna årtalet 1620. Mått 95 x 267. Dep. i SHM (inv. nr 9244: 6).- 2. Sammansatt 
av ett flertal olika 1600-talsstoffer. Mittparti av tre våder småmönstrat halvsiden, vita 
blommor mot ursprungligen röd, nu brun botten, rapporthöjd 9, bredd 7,5, vådbredd 
45 cm, 1600-talet. Vid höger sida iskarvad våd (16 cm bred) av ännu ett rött, blommigt 
halvsiden, något grövre än det förra, men i övrigt av samma typ. Vid sidorna och ned
till bård av rött kinesiskt siden med mönster av vinkelband och helt överbroderat med 
strödda småmotiv, bl. a. blommor och fåglar i mångfärgat silke (fig. 254). På mitten 
applicerad fyrkant av atlas med i silke broderade vapensköldar förande Lilliecrantzska 
och Sneckenfeltska vapnen (fig. 255). Överst bokstäverna 1 L och K s åsyftande Johan 
Lilliecrantz (t1653) och Karin Larsdotter Sneckenfelt (t 1692), vilka ägde Lövsta i 
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Fig. 249. Ljuskrona av malm, skänkt 1699. Foto 1959. S. 257. 

Kronleuchter aus Erz, gestiftet 1699. Brass chandelier, presented 1699. 


Håbo-Tibble socken.1 Antependiet har dessutom dekor av guldspets samt tre olika 
sorters silkesfransar, 1600-talet. Foder av blå och brun lärft. Mått: 97 X 168. Dep. i 
SHM (inv.nr 9244: 7). - 3. A v slät, röd, nu gulbrun sammet. På mitten två applicerade 
vapensköldar - Berendes och Sparre - utförda i hög relief med metalltråd och silke 
(fig. 256). Över den förra står F B F H T L D ( = Fabian Berendes FriHerre Till LiljenDal, 
s. 283, not 1), över den senare c s F H T c B ( = Catharina Sparre FriHerrinna Till 

1 JoHAN GERHARDI WESTERMAN, adlad LILLIECRANTZ, till Lövsta i Håbo-Tibble sn, f. 1604, t 1653. 
Adlad 1649, assessor i kommerskollegium.- G. 1636 m. KARIN LARSDOTTER SNECKENFELT, t 1692, 
dotter av tullnären vid stora sjötunen i Sthlm Lars Bengtsson, adlad Sneckenfelt. 

6- 202753 
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Fig. 250. Ljusplåt av förtent mässing, 1600-talet. 

Foto 1959. S. 262. 


Blakerans verzinil.tem Messing, Sconce, tinned brass, 17lh 

17. Jh. century. 

CronoBerg). Mellan vapensköldarna, något under dem årtalet 1670. Som ytterligare 
dekor en guld- och silverfrans fästad 31 cm från övre kanten. Längs denna ett smalt 
guldband. Foder av parkum. Mått: 103 x 376. - 4. Förfärdigat av en profan duk. 
Ursprungligen röd, nu bleknad atlas, vars yta täckes av ett symmetriskt uppbyggt 
rankmönster, sytt i läggsöm med smal guldsnodd. På mitten och i varje hörn är inkom
ponerat ett av grevlig krona krönt spegelmonogram (CRS?) inom tvenne hopbundna 
palmblad, broderat i guld med detaljer i silver och olikfärgat silke (fig. 257). Vackert 
arbete, 1600-talets förra hälft. Vid förändringen till antependium har den fyrkantiga 
dukens ena sida klippts av, delats mitt itu och tillagts som förlängning av återstoden, 
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Fig. 251. Ljusstake av silver, 

Augsburgsarbete, skänkt 1681. 


Foto 1959. S. 262. 

Silberner Leuchter, Augsburger Arbeit, 


gestiftet 1681. 
Silver candlestick, Augsburg work, 

presented 1681. 

samtidigt som den ytterligare skarvats på längden med vit taft. Nedtill och på sidorna 
ha monterats breda guipurespetsar i guld och silver, 1600-talets senare del. Dukens 
ursprungliga mått 131 X 160, antependiets H 93, L 360. Text. utst. kat. 1929, nr 53.
5. Av röd, slät schagg med besättning av guldgaloner på sidorniL 1800-talet. - 6. A v 
grönt ylle med broderi i silke och guld. Libraria. Komp. M (ärtha) G (ahn) 1945. 

Altarduk av vit, tunn bomullslärft med dubbla volanger av vitt gastyg med maskin
broderade applikationer och runda uddar med täta hål, 1800-talet. Möjligen identiskt 
med det altarkläde, som skänktes 1874 (rNv.) av fröken Louise Nauckhoff på Skälsta. 
H 190, L 275. Dep. i SHM (inv.nr 9244: 9). 
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-- ..: -·::.- .!2 ~ nzr.J 

Fig. 252. Detalj av sidenet från ett antependium (nr 1), skänkt 1620. S. 264. 
Foto ATA 1961. 

Teilstuck eines Antependiums (Nr. 1), Detail of altar frontal (No. 1), 
gestiftet 1620. presented 1620. 

Mässhakar: - l. Av röd, slät sammet (fig. 258). På ryggsidan ett kors av stormönst
rad brokad i blått och gult silke samt tunn, dragen guldtråd, Florens, 1500-talet. Mäss
hakens kanter delvis monterade med samma tyg. Foder av parkum. Anges enl. INV. 

1674 vara en gåva av Herman Stolz von Biuren, Karl IX:s stallmästare (s. 290, not 3) 
eller av något hans barn. H 120, resp. 95. - 2. Kontinental modell, förfärdigad av bro
kad i rött, guld, gult och vitt med stort symmetriskt vasmotiv omgivet av rankor (fig. 
259). Dekor av på framsidan kors, på ryggsidan bård samt halsbesättning av sammets
brokad med arabeskartade rankor i mörkröd, skuren och oskuren sammet samt guld
öglor mot silverbotten. Längs alla kanter band i guld och silver. Foder av rödbrun 
lärft. 1600-talet, möjligen skänkt av Fabian Berendes, s. 283, not l (INV. 1674). Text.
utst.kat. 1929, nr 274. - 3. A v vitt siden helt överbroderad med guld, silver och olik
färgat silke samt guldpaljetter (fig. 262). Två sorters broderi; framsidan av atlas, mycket 
skarvad, är täckt med kraftiga blomrankor; ryggsidan av rips upptar ett bårdmotiv 
med voluter inramande bl. a. tvenne vapen (fig. 260), synbarligen hänförliga till någon 
av ätterna Taube, se nedan. Praktfullt arbete med väl bibehållna färger. På ryggstycket 
dekor av kors, bildat av ett f. d. axelgehäng. Detta är utfört av vit rips och upptar en 
ranka i reliefbroderi, utfört med guld- och silvertråd samt kantiljer. Rödbrunt lärft
foder. I kanten guldband. Mitten av 1600-talet, gehänget eventuellt något senare. Enligt 
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Fig. 253. Donatorsvapen på antependiet fig. 252. Foto ATA 1961. S. 265. 

Stifterwappen auf dem Antependium Abb. 252 Donor's arms on altar frontal fig. 252. 


INV. 1674 skänkt av Anna Fleming på Nyborg. Hon var gift första gången med Adam 
B. Hastfebr (s. 250, not 2), vars moder var Helena Taube af Karlö. Detta torde förklara 
Taubevapnets förekomst på mässhaken. H 88, resp. 122. Konserverad 1929 (Pietas). 
Text.utst.kat. 1929 nr 280 A. - 4. Av svart sammet. På framsidan Jehovahsol, på bak
sidan kors med törnekrona, allt i silver. Kantad med silverband. Skänkt 1832 (inv.) 
av änkefru Mattson. Foder av svart taft. - 5. A v röd sammet, med sol och kors av guld. 
Guldband i kanten. Rött taftfoder. Pendang till föregående. Skänkt 1832 av änkepros
tinnan Christina Catharina Sandberg.1 - 6. A v grönt ylle med applicerat kors av blått 
ylle. Kring korset en i hjärtform slingrande ranka med IHS i rött och guld. Broderi i 
gult, grått, guld och rött. Grönt linnefoder. Sign.: LIERARIA f KOMP. M(ärtha) G(ahn) 
1952. 

1 CHRISTINA CATHARINA: FORSSTRÖM, g. m, mag. CARL EPHRAIM SANDBERG, f. 1765, t 1820, kh i 

Håtuna 1809. 
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Fig. 254. Detalj av kinesiskt broderi på ett antependium (nr 2) från 1600-talet. 
Foto ATA 1961. S. 266. 

Chinesische Stickerei auf einem Antependium Detail of Chinese embroidery on an altar frontal 
(Nr. 2), 17. Jh. (No. 2) datirig from 17th century. 

Kalkkläden: -l. Av röd atlas (fig. 263). Kring kanterna rikt blommönster, bro
derat i guld och olikfärgat silke, huvudsakligen blått, gult och grönt med guldpaljetter 
På mitten IHS i guld i läggsöm. Kantad med guldspets. Utsökt skickligt broderi, 1600
talets mitt. Foder av i rött, vitt och blått randad taft. Enligt INV. 1674 skänkt av Anna 
Fleming (s. 250, not 2). 52 X 54. Konserverad av Pietas 1916. Upps.utst.kat.nr 319, 
Text. utst.kat. 1929 nr 387.-2. Dubbel duk; ena sidan av ursprungligen röd nu ljus
brun atlas, den andra av d:o svart. På mitten är broderat tvärsigenom i liksidig söm med 
guldtråd P T G D f 1769 inom en krans, överst en adlig krona. Baksidan av svart atlas 
med samma broderi i spegelbild. Vid kanten knypplad guldspets. Skänkt av Petter 
Thure Gerhard Drufwa (s. 211, not 1). 48 X 48. - 3. Av vit atlas med broderier i fler
färgat silke. I mitten ett kors, i hörnen blommor, bl a. törnrosor, sädesax och vindruvs
klase. Kring kanten guldfrans. Foder av vitt, tunt siden med inskrift utförd i tusch: 
>>P T G D. Sydt af Fru Drufwa född Ulrica Melin 1801». Jfr kalkduk nr 2. Mått: 50 x 
50. 

http:Upps.utst.kat.nr
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Fig. 255. Donatorsvapen på antependiet (nr 2) från 1600-talet. Foto ATA 196l. 
Stifterwappen auf d em Antependium Donor's arms on altar frontal (No. 2), 

(Nr. 2), 17. Jh. 17th century. 

B r u d p ä Il. Ena sidan består av en gul och två blå våder taft, den andra av 
blekbrun, ursprungligen röd taft. I kanten grov, knypplad uddspets av silver och guld
tråd (förg. koppar). Dessutom sitter fästad 5 cm in på den röda sidan en snörmakeri
frans med små tofsar i rött, vitt och blått silke, nu delvis borta. 1600-talet. Upptages 
1715 (rNv.) som >>brudpäll af Tafft, stofferad med oächta guldspetzar, förnött>>. Mått 
104 x 182 utan spets, spetsen 7 cm. Numera i SHM (inv. nr 9244: 8). 

H å v a r: - l. A v röd atlas med reliefbroderi i guld och något silke. U p p till nytt guld
band, under detta gammalt silverband, nedtill en tofs av guldtråd (fig. 261). Brunt skinn
foder. Järnhylsa, ursprungligen förgylld, med 2 klockor, brunt, svarvat skaft. Skänkt 
1674 (rNv.) av Anna Fleming på Nyborg (s. 250, not 2). Renoverad 1949 av Libraria. 
2 och 3. Varje håv indelad i fyra sektioner, varannan av röd silkessammet, varannan av 
mönstrad guld- och silverbrokad. Breda guldband, guldfrans och tofs. Förgylld mäs
singshylsa med klocka OCh inskrift: TILL HÅTUNA KYRKA AF WÄLBORNE HERR PET. 
THU.GERH.DRUFWA 1769 (s. 211, not 1). Svarvat skaft. Renoverade 1944 av Libraria. 
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Fig. 256. Donatorsvapen på ett antependium (nr 3) av röd sammet, skänkt 1670. 
Foto ATA 1961. S. 267. 

Stifterwappen auf einem Antependium (Nr. 3) aus Donor's arms on altar frontal (No. 3), of red velvet, 
rotem Samt, gestiftet 1670. presented 1670. 

Fig. 257. Detalj av ett antependium (nr 4), tillverkat av en profan 
duk från 1600-talets förra del. Foto ATA 1961. S. 268. 

Teilstiick eines Antependiums (Nr. 4), Detail of altar frontal (No. 4), made 
hergestelit aus einem profanen from a seeular table cloth 
Tuch aus der 1. H. des 17. Jh. datin~ from first part

of 17th century. 
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Fig. 258. Mässhake (nr 1) av röd sammet, Fig. 259. Mässhake (nr 2) av brokad, 1600
korset av florentinsk brokad från 1500-talet. talet. Foto ATA 1961. S. 270. 


Foto ATA 1961. S. 270. Mel.lgewand (Nr. 2) aus Brokat, 17. Jh. 

Mel.lgewand (Nr. 1) aus rotem Samt, Kreuz aus Chasuble (No. 2) of brocade, 17th century. 


florentinischem Brokat des 16. Jh. 

Chasuble (No. 1), red velvet, the cross of Flo


rentine brocade from the 16th century. 


4. Av röd rips och sammet, bildande 4 fält skilda genom guldband. På ripsfälten brode
rade blommor i gult, grönt och blått silke samt årtalet l 951. Skaftet svarvat, härstammar 
från en äldre håv, möjligen 1600-talet. 

Ma t t or: -l. Flossa i gult, blått, grönt, brunt och violett. Gåva av Håtuna kyrkliga 
syförening 1957. 120 x 350.-2. Röllakan i mönstrade rutor i ljusbrunt, grönt, brunt, 
rött och blått. 1950-talet. 203 x 264.-3. Flossa med violett bård och kors, gulgrönt 
mittfält omkring korset. I koret. 1950-talet. 138 X 232. 

INV. 1674 lämnar en fullständig förteckning över kyrkans dåvarande textilier, av FÖRSVUNNA 

TEXTILIERvilka större delen numera är försvunnen. Flera altardukar, mässhakar och mässkjortor 
omtalas, en av dessa med )>rödt Adelask på armarna, lapparna enr Stoferingen uthnött 
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Fig. 260. Detalj av mässhaken fig. 262, med bl. a. ett vapen av ätten Taube. 
Foto ATA 1961. 

Teilstlici( des Mel3gewands Abb. 262 Detail of chasuble fig. 262, with the arms 

mit u. a. einem Wappen des of the Taube fami!y.


Geschlechts Taube. 


Fig. 261. Håv (nr 1) av röd atlas med 

reliefbroderi, skänkt 1674. Foto 


ATA 1961. S. 273. 

Klingelbeutel (Nr. l) aus rotem Atlas mit 


Reliefstickerei, gestiftet 1674. 
Red satin collection bag (No. l) with 

embroidery, presented 1674. 
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Fig. 262. Mässhake (nr 3) av vitt siden med broderier, korset bildat av ett f. d. axelge
häng. 1600-talets mitt. Foto ATA 1961. S. 270. 

Me13gewand (Nr. 3) aus weil3er Seide mit Stickereien, Chasuble (No. 3) of white silk with 
das Kreuz besteht aus einem friiberen Schultergehänge, embroidery, the cross of a former 

17. Jh. shoulder helt. Mid-17th century. 
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Fig. 263. Kalkkläde (nr 1) av röd atlas med broderi i guld 
och olikfärgat silke. 1600-talets mitt. Foto 

ATA 1961. S. 272. 
Kelchtuch (Nr. 1) aus rotem Chalice cloth (No. 1) of red satin 

Atlas mit Stickerei in Gold with embroidery in gold and 
und Seide, Mitte des 17. Jh. coloured silk. Mid-17th century. 

och Säreken något nötb>. Ä ven många handkläden upptagas, bl. a. >>Ett handkläde med 
blå ränder till funten>>. - >>Ett hwitt band wirkadt af tråd mehrändehis förnött>> torde 
med stor sannolikhet ha varit ett bälte (s. k. cingulum) för mässkjortan (jfr ett lik
nande bälte i Sånga kyrka, SvK, Up. VI, s. 356 jämte där angiven litteratur).- I samma 
INV. upptages en kyrkvaktarrock av blått kläde. Denna ansågs 1821 vara obruklig och 
ersattes av en ny 1824 (RÄK.). Finns ej kvar. 

RUNSTENAR Runstenar:1 -1. I N kyrkogårdsmuren, NÖ om kyrkan. stenen, som tidigare 
legat som tröskel i dörren mellan vapenhuset och kyrkan, blev 1874 framtagen och rest 
på sin nuvarande plats. Inskrift (supplerad efter Bureus och Aschaneus):>> ... ger lät 
göra dessa märken, och Sigfus, efter ... sin broder».- 2. Funnen 1931 i Norränge, 
sedan 1932 uppställd i vapenhuset. Inskrift: >>Andvätt och aikir och Vighjälm och Kale 
reste stenen efter Gerfast, sin fader>>. - 3. Fem st. fragment, funna i Nibble 1927, för
varas sedan 1928 vid kyrkan. Inskrift: >>... Östen reste denna sten efter ... sin fader». 

GRAVsTENAR Gravhällar (platser angivna å fig. 198): -l. Av grå kalksten, med smalare fotända. 
Troligen medeltida, senare vänd och försedd med ny inskrift: HER UNDER LIGGER BE

1 Efter Sv. RUNINSKRIFTER 8, s. 117 f. 
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Fig. 264. Gravsten över ingången till Berendes-Sparreska 
gravkammaren. Foto 1959 .. S. 282. 

Grabplatte \iber dem Eingang Grave inonument over the 
zur Berendes-Sparreschen entrance of the Berendes

Grabkammer. Sparre sepulchral chamber. 

GRAFjFVEN W . OCH VELERDE.S.M.ERASMUS C. G (RAMATJEUS)l FORDOM.PASjTOR 29 

OCH PROST. 18, ÅHR j I RÅTUNA OCH TIBLA. MEDH j 2, SINA. H. HVILKEN I HERRA/NOM 

AFSOMNADE. DEN. 20 j SEPTEMB. ANNO. 1655, Mått: 173 X 90 resp. 117. - 2. Av grå 
kalksten, med hörnringar. Inskrift: HWARS WÅRD ÄR DETTA. j DETTA ÄR DEN GVDZ 

MANNENS j HERR NILS SUNDELI2 GRIFT j HWILKEN SOM PROBST OCH KYRCKIOHERDE VTI 

1 Mag. ERAsMus GRAMATAms, t 1655. Conrektor vid Sthlms Trivialskola 1618, kh i Råtuna 1624. 
Hans första hustru dog i pesten 1623, förlovningen med kh Wendelii i Färentuna änka, MARGARETA 
ANDERSDOTTER, upphävdes av kapitlet 1637. Jfr hans epitafium, s. 284. 

2 NILS SUNDELIUS pvg 1660, kh i Råtuna 1674, riksdagsman 1686. - Hans hustru CHRISTINA 
JoHANsDOTTER var dotter av kyrkoherden i Åker och Dalby J oh. P. Skeptunensis. 
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Fig. 265. Epitafium (nr 1) över Joh. And. 

Nybelius' familjemedlemmar, uppsatt 1658. 


Foto 1959. S. 283. 

Epitaph (Nr. 1) fiir die Angehörigen des Joh. And. 


Nybelius, aufgehängt 1658. 
Memorial tablet (No. l) for members of Joh. And. 

Nybelius' family, erected 1658. 

DETTA BETHEL TROLIGEN HAR l PREDIKAT GVDZ H. ORD I 30 ÅHR. SÅ OCH DES GVDFRUCH

TIGE MAKAS MATRONANS l HUSTRU CHRISTINJE ACHRELIJE. l LÅTER DEM LIGGIA INGEN 

RÖRE DERAS BEN. II REG. XXIII V. 17, 18. l HAN ÄR FÖDD I ÖRSUNDA A. 1639 l OCH SAHL: 

AFSOMNAD D 2 6 MARTIJ l 70 4. l HON ÄR FÖDD I ÅKERS PRÄSTGÅRD A: 1642 l OCH SAHL. 

AFSOMNAD D. 15 APRILIS 1704. l GUD FÖRLÄHNE OS MED DEM EN GLAD l OCH SALIG VPSTÅN

DELSE. l - TILL SINE SAHL. K. FÖRÄLDRARS HEDERWÄRDE l ÅMINNELSE ÄR DENNA 

DERAS KIÖPTE GRAF l MED STEN BETÄCKT AF SOHNEN l OLOF F. OLIVESTlERNA. Mått: 
225 x 160.-3. Av grå kalksten, med hörnringar. Inskrift: HÄR UNDER HWIJLAR j 
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Fig. 266. Epitafium (nr 2) över mag. Erasmus Gramatreus, t 1655. 

Foto 1959. S. 284. 


Epitaph (Nr. 2) flir Magister Erasmus Memorialtablet (No. 2)forErasmus 

Gramatreus, t 1655. Gramatreus, t 1655. 


HÄRADZHÖFDINGEN DEN ÄDLE j OCH WÄLBORNE HERRE HERR j OLOFF OLIVESTIERNA,1 j 
SÅ OCH DES FÖRSTA K. FRUU FRUU j ANNA BERG OLIVESTIERNA j HWILCKEN GRAF HAN SIG 

OCH HENE j FÖR CONTANTE PE- INGAR TILL j EWÄRDELIG EGENDOM KIÖPT HAFWER j . 
LÅTER DEM LIGGIA INGEN RÖRE j DERAS BEEN. IV REG: XXIII CAP. V. 18. j HAN ÄR FÖDD 

1 OLOF 0LIVESTIERNA, f. 1669, t 1739, son av kh Nils SundeHus och Kristina Achraelia (s. 279, 
not 2). studerade i Uppsala, kammarskrivare, kallas, häradshövding, adlades 1720.- G. m. ANNA 
BERG, f. 1645, t 1710. 
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Fig. 267. Begravningsvapen (nr 1) Fig. 268. Begravningsvapen (nr 3) 
för Hans Nilson, (lkornsköld), för Johan von Biuren, t 1647, 
Dalbyt 1626. Foto 1951. S. 290. Foto 1951.S. 290. 
Totenwappen (Nr. 1) fO.r Hans Nil- Totenwappen (Nr. 3) fO.r Johan von 

son, Dalby, t 1626. Biuren, t 1647. 
Funeral coat of arms (No. 1) of Hans Funeral coat of a rms (No. 3) of Johan 

Nilson, Dalby, t 1626. von Biuren, t 1647. 

I BÖRRIE PRÄSTGÅRD l D. 24 AUGUSTI A. 1669 OCH SAifLIG l AFSOMNAD D ••• ÅHR 17 ••• 

(ej utfyllt) l HON ÄR FÖDD I FAHLUN D. 24 AUGUSTI l AO 1645 OCH SAHL: AFSOMNAD l D. 

30 APRILIS ÅHR 1710 l GUD FÖRLÄNE OSS ALLOM MED DEM l EN GLAD OCH SALIG UPSTÅN

DELSE. Mått 215 x 145. -4. Av grå kalksten, med hörnringar. Inskrift: HÄR UNDER 

HWILA l KONGL. MAY~ TRO MANN OCH l GENERAL MAJOR AF KONGL. MAy!~ OCK l SWERIGES 

RYKES FÄLTARTILLERI l HERR NICLAS RAPPE1 l TILL SKIÄHLSTA GÅRD l SÅ OCK DESS 

HÖGT ÄLSKELIGE K: HUUSTRU l DHEN HÖG OCH WÄLLBORNE FRU l FRU ELISABETH ANREPP 

l HWILKEN GRAF DHE SIG FÖR CONTANTE PENINIGAR TILL EVÄRDELIG EGENDOM KIÖPT 

HAFWA l OCH BE(GIÄ)RA ENDAST DET AF EFTERKOMMAN l DER DERUTI ROLlGEN FÅ HWILA 

TIL HERRANS STORA DAG l DEN SAHL. HEREN ÄR FÖDD UTI MALMÖ ••• FEB. AO 1668 l 
OCK I HERRANOM AFSOMNAD PÅ SKIÄHLSTA GÅRD 18 FEB. 172 7 l DEN SAHL. FRUN ÄR 

(FÖDD PÅ ••.) ERBY GÅRD 20 NOV. AO 1678 l OCK I HERRANOM AFSOMNAD (PÅ) SKIÄHLSTA 

GÅRD 12 SEPT. A. 1728 l LÅTER DHEM LIGIA l INGEN RÖRE DERAS BEN l 2 CONUNGABOKENs 

23 c. Mått 215 x 147.-5. Av grå kalksten, med hörnringar (fig. 264). I mitten infällt 

1 NrcLAS RAPPE, f. 1668, t 1727. Generalmajor, blev fången vid Perevolotjna den 1.7.1700 och förd 
till Galitj, varifrån han hemkom 1721. Ägde Skälsta gård i Båtuna sn. - G. m. ELJSABET ANREP, 
f. 1678, t 1728. 
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Fig. 269. Begravningsvapen (nr 2) för Herman 
Stolz von Biuren t före 1619. Foto 1951. S. 290. 
Totenwappen (Nr. 2) fiir Herman Stolz von Biuren, 

t vor 1619. 
Funeral coat of arms (No. 2) of Herman Stolz 

von Biuren, t b efore 1619. 

ett friherrligt alliansvapen av röd kalksten med initialerna F B och C S ( = Fabian 
Berendes, Catharina Sparre).l Ovan- och nedanför vapnet inskrift: GENERALEN FRI

HERRE l FABIAN BERENDES l OCH DES HUUSTRU l FRIHERRINNAN l CATHARINA SPARRE l 
SAMT DERAS ARFWINGAR l OCH EFTERKOMMANDE l AF DEN FRIHERRLIGE l CRONSTIERNSKA 

FAMILLEN l ANNO 1738. Mått 205 x 145. Under stenen leder en trappa ned till en grav
kammare under koret (s. 232). 

Förutom dessa gravstenar har det enl. Klingspor (a.a., s. 48) funnits två, som numera 
icke finnas kvar. Den ena hade inskriften: >>Lydekesson från Qvarnnibble 1679>>, den 
andra >>Herunder hvilar domaren, fordom Ereborn och aktad, Mats Ingemundsson i 
Öfver Nibble föd A:o 1602, död i Jesu 1681». 

Epitafier: -l. Av trä (fig. 265), bestående av en rektangulär inskriftstavla inom EPITAFIER 

en enkel profilerad ram i svart, rött och brunt, upptill och nedtill avslutad med brosk
verkskartuscher. I den övre av dessa står: ÅMINNELsE l EFTER, i den nedre: scRIPSIT l 
J OH. A:t\D. NYBELIUS l P . WALLENTUNENSIS l DIE 3 JAN. 1658.2 På inskriftstavlans övre 

1 FABIAN BERENDES, f. 1610, t 1678. Friherre till Liljendal, ägde bl. a. Båtunaholm och Hammarby 
i Båtuna sn. Generalmajor 1657 . ......., G. 1642 m. CATHARINA SPARR~, f. 1618, t 1688, dotter av riksrådet 
Johan Sparre och hans 1:a fru Anna Urne. 

2 JOHANNES ANDRE/E NYBELIUS, f. 1600, t 1664. Domkyrkosyssloman 1632, kh i Vallentuna 1639, 
riksdagsman 1643, kontraktprost 1663. 

7-202753 
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Fig. 270. Huvudbaner (nr 4) för Fabian Berendes, 

t 1678. Foto 1961. S. 290. 


Grof3es Totenwappen (Nr. 4) Funeral coat of arms (No. 4) 

fiir Fabian Berendes, t 1678. of Fabian Berendes, t 1678. 

del uppräknas familjemedlemmarnas namn, åtföljda av födelse- och dödsåret före, 
resp. efter namnet: 1542 S . ANDERS PÅVELS. l QVARNYBLE 1627 l 1580 S . KIRSTIN NILS

DOTT. IFRÅ ÖNESTAD 1647 l HWILKE I SITT 25 ÅHRS ECHTENSKAP AFLADE: l 1600 D: 

HANSNU I 18 ÅR KYRKIOHERDE I WALLENTUNA S: l 1604 KARIN FORDOM BÅRGERSKA I 

STOCKHOLM, 1642 11606 LARS BÅRGARE I WESTERAHRUS, 11609 ANNA FORDOM BÅHGERSKA 

I STOCKHOLM, 1646 l 1612 ELISABETH NU BOENDES I QUARNYBLA.- På tavlans nedre 
del bibelspråk hämtade ur Tob. 4 v. 3, Luc. 14, v . 22, Psal. 90, v. 12 samt Syrac 7. 
Epitafiets H 157, B 67. - 2. Av trä (fig. 266), bestående av en inskriftstavla omfattad 
av kolonnetter med förkroppat bjälklag. Överst ett brutet tympanonfält, på sidorna 
kontursågade vingar. Detaljerna mörkbetsade, i övrigt träfärg. Inskrift: HÄR UNDER 

LIGGIA BEGRAFNE l FRÄLSERMANNENS CHRISTI STORE DAGH OCH YTTERSTA TILL

KOMBST l KIÖTTET MEDH ALLA AFSOMB l NADE SIÄLLAR AT FORWENTA. l THEN FORDOM 
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Fig. 271. Anvapen (nr 1, 
Berendes) för Fabian Beren

des. Foto 1959. S. 290. 
Ahnenwappen (Nr. 1, Berendes) 

fiir Fabian Berendes. 

Ancestral arms (No. 1, Berendes) 


of Fabian Berendes. 


Fig. 274. Anvapen (möderne 
nr 1) för Fabian Berendes. 

Foto 1959. S. 291. 
Ahnenwappen (miitterlicherseits 

Nr. 1) fiir Fabian Berendes. 
Ancestral arms (maternal No. 1) 

of Fabian Berendes. 

Fig. 272. Anvapen (fäderne nr 

4) för Fabian Berendes. Foto 


1959. s. 291. 

Ahnenwappen (väterlicherseits 

Nr. 4) fiir Fabian Berendes. 


Ancestral arms (paternal No. 4) of 

Fabian Berendes. 


Fig. 275. Anvapen (möderne 

nr 4, von Tiesenhausen) för 


Fabian Berendes. 

Foto 1951. S. 291. 


Ahnenwappen (mlitterlicherseits 

Nr. 4) fiir Fabian Berendes. 


Ancestral arms (maternal No. 4, 

von Tiesenhausen) of Fabian 


Berendes. 


Fig. 273. Anvapen (fäderne 
nr 7, Frankenburg) för Fabian 
Berendes. Foto 1959. S. 291. 
Anhenwappen (väterlicherseits 
Nr. 7) fiir Fabia n Berendes. 


Ancestral arms (paternal No. 7, 

Frankenburg) of Fabian Berendes. 


Fig. 276. Anvapen (möderne 
nr 8) för Fabian Berendes. 

Foto 1951. S. 291. 
Ahnenwappen (miitterlicherseits 

Nr. 8) fiir Fabian Berendes. 

Ancestral arms (maternal 


No. 8) of Fabian Berendes. 
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Fig. 277. Huvudbaner (nr 5) för Lars Axel Mörner, 
t 1676. Foto 1959. S. 291. 

GroBes Totenwappen (Nr. 5) fiir Funeral coat of arms (No. 5) of 
La rs Axel Mörner, t 1676. Lars Axel Mörner, t 1676. 

J:iEDERLIGH \YÖRDIGHE OCH WÄLLÄRD MANN l M. ERASMUS GEORGIJ GRAMMATEUS (s. 279, 
not 1), l HWILLKEN SÄDAN SÅSOM HAN UTHI STUDERANDE SÅWÄLL INRÖKS SOM WIDH 

FRÄMANDE l ACADEMIER SÖN UNGDOMSTHÖT ANLAGT HAFWER SÅ WÄLL TITULO MAGI l 
STERIALI HONORERAT, OCH UTH( THET WÖRDIGHE PREDICO EMBETED,T IN l TRÄDD SÅSOM 

JÄMWÄLL ADMINISTRERAT RECTORATUM UTHI STOCKHOLM STADS l SCHOLA, IFRÅN ÅHR 

1618 TILL ÅHR 1625, PÅ HWILKET HAN AF DHE HÖGH l WÖRDIGHE UBSALAE CONSISTORÖ 

FÖRMÅN TILL ETT HUFUDH OCH SIÄÄLARS l HERDE ÖFWER DENNE OCH TIBBLAE SAMPT 

PROFWEST ÖFWER WIDLIGGIANDE l GUDZ FÖRSAMBINGAR TILLFÖRORDNADEs, HWARU

TINNAN NÄR HANN l GUDZ H. ORDZ OCH TRE HÖGHWÄRDIGHE SA,CRAMENTZSENS TROGNE l 
ARBETARE, IN TILL ÅHR 1655 HAFWER WARITT, GUDELI GEN I EEN SANN l TROO OCH 

FÖRTRÖSTAN P Å FRÄLSAREN CHRISTU, DENN 20 SEPT. l EJUSDEM ANNI SAHLIGHEN I HER

RANOM INSOMPNADE . l SAMPT FORDOM GUDHFRUCHTIGE OCH DÖGDESAME MATRONA l 
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Fig. 278. Anvapen för Lars Axel Fig. 279. Anvapen (möderne nr 1, Ribbing) 
Mörner. Foto 1959. för Lars Axel Mörner. Foto 1959. 

Väterliches Wappen fiir Lars Axel Mörner. Ahnenwappen (mutterlicherseits Nr. 1) fur 
Ancestral arms of Lars Axel Mörner. Lars Axel Mörner. 


Ancestral arms (maternal No. 1, Ribbing) of 

Lars Axel Mörner. 


Fig. 280. Anvapen (möderne nr 4, Hand) 

för Lars Axel Mörner. Foto 1959. 


Ahnenwappen (mutterlicherseits Nr. 4) fi.ir 

Lars Axel Mörner. 


Ancestral arms (maternal No. 4, Hand) of 

Lars Axel Mörner. 


Fig. 281. Anvapen (möderne nr 6, Posse) 
för Lars Axel Mörner. Foto 1959. 

Ahnenwappen (miitterlicherseits Nr. 6) fiir 
Lars Axel Mörner. 


Ancestral arms (materna l No. 6, Posse) of 

Lars Axel Mörner. 
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Fig. 282. Huvudbaner (nr 6) för Carl Fabian Mörner, 

t 1688. Foto 1959. S. 292. 


GroJ3es Totenwappen (Nr. 6) fi.ir Funeral coat of a rms (No. 6) of 

Karl Fabian Mörner, t 1688. Karl Fabian Mörner, t 1688. 


HUSTRW KARIN LARZ-DOTTER, l BÄGGE HOOZ GUDH, SAHLIGE l HWILKEN I SÄMIA OCH 

KIÄRLEEK MEDH SIN MANN UTHI 9 1 14 ÅHR l SAMMANLEFDE, OCH 6 BARN TILLSAMMANS 

AFLADE, UTHI EEN SAHLIGH l STUND DÖDHE , ÅHR 1 634 . - Epitafiets H 167, B 125.
3. Inskriftskartusch av målat trä, oval. Förmodligen rest av ett epitafium, förvaras nu
mera }öst i vapenhuset. Inskrift: WAR NU ÅT ER TIL FRIDS MIN SIEL TY HERRAN GIÖR MIG 

GOT, TY TU HAFWER UTTAGIT MIN SIEL UTU(R) DÖDENOM l MIN ÖGON IFRÅN TÅRAR, MIN 

FOOT IFRÅ FALLER l JAG WIL WANDRA FÖR H ERRANOM UTI THE LEFWAN l DES LANDE: 

ANNO 1647. Kartuschens H 21, L 63. 
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Fig. 283. Huvudbaner (nr 7) för N ielas Rappe, 

t 1727. Foto 1959. S. 294. 


Grol3es Totenwappen (Nr. 7) Funeral eoat of arms (No. 7) 

fiir Nielas R appe, t 1727. of Nielas Rappe, t 1727. 

På korets och långhusets väggar samt i vapenhuset äro ett stort antal begravnings BEGRAV

NINGsVAPEN v a p e n upphängda. Dessa hade från början sin plats enbart i koret, vilket även omtalas 
i rNv. 1713: >>Hela Choret är beprydt med Herrskapers wapnar från lång!. tijder till
baka, med alla Herrskapernes namn ther uppå>>. På grund av smakförändringen under 
1700-talets mitt tyckte man då icke längre om dessa >>obehageliga wapen och Anor» (vrs. 
1763), av vilka sedermera endast 6 st huvudbaner fingo hänga kvar i koret; de övriga 
placerades >>hak i kyrkan>> (tNv. 1829). Den nuvarande upphängningen härrör från 1870
talet, resp. 1920 i samband med kyrkans restaureringar. 
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Numera finnas begravningsvapen1 uppsf!.tta i kyrkan över följande personer: 
l. Hans Nilsson [Ikornsköld]. 2 Vapen för adliga ätten nr 283 Ikornsköld målat 

på sköld av trä, med hjälmtäcke av rödmåladeblad av plåt (fig. 267). Hjälm med krans, 
hjälmprydnad saknas. På inskriftsplåten: HANS NILSON l DALBY 1626. H 90. 

2. Herman Stolz von Biuren3 (enligt Klingspor). Sköld av trä (fig. 269) med 
hjälmtäcke av plåtblad i blått och guld. Vapen målat på skölden: inom en grön skulp
terad lagerkrans (som bildar ram och icke hör till vapenbilden) ett hjärta, korsvis genom
stunget av två skäktor, omgivet av fyra kulor i guld, allt i blått fält. Hjälm med krans, 
hjälmprydnad saknas. Inskriftsplåtsaknas. H 72. 

3. J ohan von Biuren4 (enligt Klingspor). Sköld av trä (fig. 268) med hjälmtäcke 
av plåtblad i blått. Vapen målat på skölden: i blått (?)fält ett rött hjärta, korsvis genom
stunget av två skäktor, omgivet av fyra kulor. Hjälm med prydnad av plåtblad. Nederst 
inskriftsplåt med numera oläslig inskrift. H 77. 

4. Generalmajoren, friherre Fabian Berendes (s. 283, not 1). 
A. Huvudbaner av snidat, krederat, målat och förgyllt trä (fig. 270). Vapen för fri

herrliga ätten nr 41 Berendes. Hjälmtäcke av stora, grova akantusblad. Hjälmprydna
der saknas. Inskriftskartusch med broskverksram. Inskriften till största delen utplånad. 
H ca 120. 

B. Anvapen (16 st.) till detta huvudbaner, samtliga av snidat, krederat, målat och 
sparsamt förgyllt trä. Hjälmtäeken och inskriftskartuscher likna huvudbanerets. De 
krönas i de flesta fall av hjälm med hjälmprydnad. H med hjälmprydnad ca 115, utan 
ca 80. Femton hänga på kyrkans N vägg, ett i vapenhuset. 

Fäderneanar: 
FÄDERNE NO 1/v. BERENDEs (inskrift). Vapen för adliga ätten nr 55 Berendes (fig. 

271).- FÄDERNE NO 2 l VON BELO. I blått fält tre turbanförsedda huvuden. Hjälm

1 Av svenska introducerade adelsätters heraldiska vapen lämnas här inga beskrivningar, endast 
hänvisning till ättens introduktionsnummer, varigenom vapnets fastställda utseende lätt kan åter
finnas i C. A. KLINGSPOR, Sveriges ridderskaps och adels vapenbok, Sthlm 1890 eller hos ELGENSTIERNA. 
-Av andra vapen (utländska eller icke introducerade ätters vapen) lämnas, då så erfordras, kortfattade 
heraldiska beskrivningar. Av hjälmtäcken och annan varierande dekorativ utstyrsel omkring vapen
sköldarna lämnas kort beskrivning även vid introducerade ätters vapensköldar. - Inskrifterna under 
vapnen äro ofta målade med bokstavstyper av många olika stilar blandade med varandra. De återgivas 
här med originalens stavning och interpunktering, men med normalisering av bokstavstyperna. 

2 HANS NILssoN, ryttmästare, adlades 1604. Sonen Lennart blev 1642 introducerad på Riddarhuset 
och tog efter vapnet namnet lKORNSKÖLD. 

3 HERMAN SroLz voN BruREN, t före 1619. Inkom från Holstein; Karl IX:s stallmästare och rytt
mästare vid Upplandsfanan. Skrev sig till Markeby i Håtuna sn, som han 1614 fick i förläning- och 
Bjurstad. 

• JoHAN VON BruREN, son av föregående, f. 1613, t 1647. Kornett, bodde på Hacksta i Håtuna sn. 
Han våldtog fru Elisabet Nyhysen, hustru till generalkrigskommissarie Johan Kemnas, ad!. von Liljen
hjelm. Rymde för detta brott och förklarades biltog. När han det oaktat återkom till Sverige, avrättades 
han på Järntorget i Sthlm. 
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prydnad: turkhuvud.- FÄDERNE NO 3. I gyllene fält en diagonalställd murtinne i 
blått. Hjälmprydnad saknas. -FÄDERNE NO 4 l VON ... HELM. Fyrstyckad sköld (fig. 
272). l) och 4) silverfält med två blad på avhuggen gren i guld; 2) och 3) silverfält med 
tre röda bjälkar. Hjälmprydnad: två lurar bandade i rött och silver. -FÄDERNE NO 5 l 
voN BEHR. I grått fält två nycklar i silver. Hjälmprydnad saknas.-FÄDERNE NO 6 l . .. 
I rött fält två lurar i silver. Hjälmprydnad saknas. -FÄDERNE NO 7 l VON FRANKENBURG 
(fig. 273). I rött fält tre böcker med gyllene pärmar och grönt snitt. Hjälmprydnad: 
en röd räv (?).-FÄDERNE NO 8 l V. BRANDORF. Kluven sköld; t. V. halv fransk lilja i 
blått fält, t. h. silversparre i blått fält. Hjälmprydnad saknas. 

M öderneanor: 

MÖDERNE l NO 1. Kvadrerad sköld (fig. 274): l) och 4) i blått fält fem liljor och fyra 
stjärnor i guld; 2) och 3) i gyllene fält ljusröd ros på stjälk med tre gröna blad. Hjälm
prydnad: slingrande rankor i guld mellan två vingar i blått och guld. Vapnet överens
stämmer i stort sett med vapnet för friherrliga ätten v. Ungern-Sternberg, men har 
skiljaktig detaljutformning. - MÖDERNE NO 2 l AVM ••• Kluven sköld, h. fält rött, v. 
fält grönt med bred svart bjälke. Hjälmprydnad: två horn i rött och guld med vardera 
tre löv i silver. - MÖDERNE NO l 3 HAST[FER?]. I svart fält tre krönta tjurhuvuden, de 
övre i profil och vända mot varandra, det nedre en face. Hjälmprydnad: palmblad i 
silver. Avviker från det vanliga vapnet för adliga ätten nr 1845 Hastfer, som har alla 
tre huvudena en face samt hjälmprydnad med krönt tjurhuvud mellan 2 horn.- MÖ
DERNE NO 4 l V TIESENHAUSEN (fig. 275). I gyllene fält svart oxe åt h. Hjälmprydnad 
saknas. - MÖDERNE NO 5 l (v. FRAN)KENBURG. Kvadrerad sköld: l) och 4) i rött fält 
grön lagerkrans; 2) och 3) i gyllene fält murverk och torn i rött. Hjälmprydnad: t. v. 
horn i rött och guld, t. h. vinge med grön lagerkrans. -MÖDERNE NO 6 l ... I rött fält 
en stor triangel i guld, omgiven av tre mindre trianglar, likaledes i guld. Hjälmprydnad: 
triangel. - MÖDERNE NO 7 l (viT)INGHOF. I silverfält svart snedbjälke belagd med tre 
musselskal i silver. Hjälmprydnad: vingar. -MÖDERNE NO 8. I silverfält ett svart 
vildsvinshuvud på lång hals åt h. (fig. 276). Hjälmprydnad: svart sittande vildsvin 
genomborrat av två pilar. 

Till arrvapenserien hör en kvinnofigur i lång klädnad med utslaget hår och händerna 
i sidorna; färger blått och silver. Den har sannolikt utgjort hjälmprydnad till något av 
vapnen med vapenbild i blått och silver. H ca 35. Förvaras jämte en dellösa bladverk 
och smådetaljer på kyrkvinden. 

5. Översten, friherre Lars Axel Mörner.1 

A. Huvudbaner av snidat, krederat, målat och förgyllt trä (fig. 277). Vapen för fri-

LARs AXEL MöRNER, till Tuna och Näs, f. 1642, friherre, överste, stupade i slaget vid Lund den 
4 dec. 1676.- G. 1672 m. friherrinnan EBBA BERENDEs, f . 1648, t 1699, dotter av generalmajoren 
Fabian Berendes och Catharina Sparre, s. 283, not 1. 

1 
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herrliga ätten nr 32 Mörner af Tuna. Överst två krönta hjälmar, nederst kartusch med 
delvis utplånad inskrift (kompl. enl. Palmskiöld): KONGL. MAY: OCH SWERIGES RIJKES 
TROO M(AN) j ÖFWERSTE ÖFWER ETT REGEMENTE WÄSTGÖTAR DEN HÖGW(ÄLBORNE) j 
HERRE H: LARS AX(EL MÖR)NER FRIJHERRE TILL TU(NA, HERRE j TILL NÄXS, MÖRNERE
HOLM OCH LEMMELEBORG) ÄR (FÖDD I NYBORG) j ÅHR EFFTER CHRISTI 1642 DEN 23 
APRIL OCH (sLAGEN) UTI BATAILLEN(wm) LUNDH I SKONE DEN 4 DE-/ SEMBR. ANNO 1676. 

H ca 140. 
B. Anvapen 16 st. till detta huvudbaner, till största delen placerade på långhusets S 

vägg. Alla skurna i furu med omgivande hjälmtäcken av ganska sluten akantus. Samt
liga arrvapens H ca 78. 

Fäderneanor: 

l. MÖRNER. Hjärtvapen: tre gröna blad i guldfält. Inskrift förstörd.- 2. vo(N) BEUTEN. 
I blått fält griphuvud i silver med röd beväring, åt h. Hjälmprydnad: palmblad, belagt 
med en svart sparre. - 3. Borde vara von Marwitz. - 4. Borde vara von Beuten. 
Dessa anors vapensköldar kunna ej med säkerhet fastställas inom det bevarade an
vapenbeståndet. - 5. v.GROUNA (von der Griinau) f FÄDERNE NO 5 (inskrift). Fält 
tredelat medelst diagonalskuror, mittfältet silver, f. ö. rött. - 6. v. MARSCHALK f 
FÄDERNE N 6. Rutverk i rött silverfält.- 7. v. LIPRAD f FÄDERNE N 7. Ett bomärke i 
rött fält. - 8. KÄTZSCHOVEN (Katschauren) f FÄDERNE N 8. I blått fält svart bjälke 
belagd med fyra röda rosor. A v de två inskriftslösa vapen, som icke ha kunnat be
stämmas, visar det ena i rött fält två bjälkar i silver (fig. 278), medan det andra har i 
blått fält bladlös stubbe i guld, möjl. möderneanvapen. 

M öderneanor: 

l. RIBBINGH/MÖDERNE N l (fig. 279). I blått fält tre gyllene sjöblad, två OCh ett ställda. 
-2. GYLTA f MÖDERNE N 2. Kvadrerad sköld; l och 4 i guld, 2 och 3 i blått.- 3. Oxe
hufvud. I gyllene fält oxhuvud i rött. Inskriften förstörd. - 4. HAND f MÖDERNE N 4 

(fig. 280). I rött fält hand i silver. Hjälmprydnad: nyckel och svärd, korslagda. - 5. 
BONDE f MÖDERNE N 5. I gyllene fält båt i rött med tre påfågelfjädrar i för och akter. 
-6. PossE fMÖDERNE N (6) (fig. 281). I silverfält en hel och två halva gavlar i rött.- 7. 
WINSTORP f (M)ÖDERNE N 7 (borde vara Bååt!). Kluven sköld, t. h. blått fält med halv 
lilja i guld, t. v. två snedbjälkar i rött fält.- 8. Lillior af Ökna (Lilja) f möderne N 8. 
Delad sköld, överst i blått fält tre liljor i silver, nederst hav i silver. 

6. Friherre Carl Fabian Mörner: 1 

A. Huvudbaner av snidat, krederat, målat och förgyllt trä (fig. 282), synnerligen 
detalj erat och välgjort arbete. Vapen för friherrliga ätten nr 32 Mörner af Tuna. Två 
hjälmar, den högra krönt av vingar flankerande ett blad (borde vara ett ekblad, men 

CARL FABIAN MöRNER af Tuna, f. 1673, t 1688, son av föregående. Page hos Karl XI. 1 
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Fig. 284. Huvudbaner (nr 8) för Olof Olivestierna, 

t 1739. Foto 1959. S. 294. 


GroBes Totenwappen (Nr. 8) fiir Funeral coat of arms (No. 8) of 

Olof Olivestierna, t 1739. Olof Olivestierna, t 1739. 

liknar mera akantus), den vänstra av en nyckel och ett svärd korslagda, mot en kolonn. 
Omgivande, frodiga och ganska småbladiga akantus i rött, blått och guld. Inskrifts
kartuschen nederst flankeras av två änglabarn, av inskriften återstår endast obetydliga 
fragment. Enligt Palmskiöld stod där att läsa: HÖGWÄLBORNE HR CARL FABIAN MÖRNER, 

FRIHERRE, HERRE TILL HÅTUNA OCH GAMBLINGSBACKA, LARS AXEL MÖRNER OCH FRU 

EBBA BERENDES ENDA SON, ÄR I STOCKHOLM FÖDD 1673 D. 4 OCTOBRIS, OCH ÄR SAMMA
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STÄDES SALIGEN AFSOMNAD DEN 23 DECEMBR. 1688, HADE DOCK I DESSE SINE UNGE ÅHR 

DEN NÅDEN ATT UPWACKTA OCH BETlENA SIN ALLERNÅDIGSTE KONUNG, K. CARL DEN 

ELLOFFTE, OCH SOM HAN SÅ AFF MEDFÖDD DYGD SOM EN RÄTT CHRISTELIG UPFOSTRAN 

WAR MEDH GUDZFRUCHTAN, FÖRSTÅND OCH SKICKELIGHET BEGÅFVAD, TY WART HAN OCH 

SIN ALLERNÅDIGSTE KONUNGS SERDELES NÅDH OCH BEHAGH, SAMPT MÅNGA ANDRAS 

YNNEST, BERÖM OCH LOFFWANDE OMDÖME. H Ca 225. 
B. Huvudvapnet flankeras av två grenar med anvapen, inflätade i omgivande 

akantus och utgående från en rot, som sticker fram nedanför inskriftskartuschen. Två 
av arrvapnen - Ribbingoch Berendes-bäras av änglabarnen nederst. Följande vapen 
finnas: 

Fäderneanor (t. h.): (inre raden nerifrån) Ribbing, Gylta, Siegroth (?), Oxehufvud, 
Hand, Bonde, Posse, Bååt l (yttre raden nerifrån) Mörner, Sparre, Sidau, Marwitz, Gru
nau, Marschalk, Lipradt, Ketsschauen. 

Möderneanor (t. v.): (inre raden nerifrån) Berendes, Lye, Behr, Frankenburg, Ungern, 
Hastfer, Ehrenburg, Wittinghoff l (yttre raden nerifrån) bortfallet, Trolle, Brahe, 
Stenbock, Urne, Trolle, Bergenau, Ulfelt. 

7. General Nielas Rappe (s. 282, not 1): Huvudbaner av snidat, målat, förgyllt och 
krederat trä (fig. 283). Vapen för adliga ätten nr 1259 Rappe. Hjälmprydnad: två horn 
i svart och silver, flankerande en krona (guld) och två korslagda lagerkvistar. Omgi
vande akantus i svart och silver. Inskriftsskölden nederst omges av trofeer. Inskr.: 
KONGL~ MAYttz TRO MAN OCH GENERAL MAJOR AF FÄLT AR- l TILLERIET DEN HÖG OCH 

WÄLBORNE HERRE HERR l NICLAS RAPPE ÄR FÖDD ÅHR 1668 OCH SAHL. l AFSOMNAD D. 

18 FEBR. l AO l 72 7. - H ca 230. 
8. Häradshövding Olof Olivestierna (s. 281, not 1): Huvudbaner av skulpterat, 

målat och förgyllt trä (fig. 284). Vapen för adliga ätten Olivestierna: olivkvist i liksidig 
triangel, inskriven i skölden och uppdelande denna i tre fält, i vart och ett en femuddig 
stjärna på blått fält. Hjälmprydnad: lejon åt h. med olivkvist i ena, stjärna i andra 
tassen. Omgivande hjälmtäcke av frodig akantus i blått, guld och silver. Inskriftssköld 
i form av ett draperi, buret av två putti, den högra med en olivkvist i ena handen, den 
vänstra med en stjärnkrona. Inskr.: KONGL: MAIJTTS TRO TIENARE OCH l HÄRADZ-HÖF

DING UTI JEMPTLAND DEN ÄDLE l WÄLBORNE HERRE HR: OLOF OLIVESTIERNA l FÖDD I 

BÖRIE PRESTGÅRD D. 24 AUGUSTI A. 1669 l OCH I HERRANOM SAHL. AFSOMNAD D .••• AO 

11 (ej utfyllt). Mycket skickligt skuret, kan möjligen vara tillverkat i Burchardt Prechts 
verkstad. H ca 230. 

9. Generalmajoren, friherre Mårten Cronstierna.l Huvudbaner av snidat, hel
förgyllt trä (fig. 285). Vapen för friherrliga ätten nr 51 Cronstierna. Oval vapensköld, 

1 MÅRTEN CRONSTIERNA, f. 1682, t 1753. Friherre, generalmajor, ägde Håtuna och Hammarby i 
Råtuna sn. Han var bl. a. kammarherre hos konung Stanislaus i Polen samt kavalleriöverste i Frank
rike, generalmajor 1746, prisad som oförskräckt och förfaren krigsman.- G. m . MARGARETA ELISABET 
VON STURTZ, t 1756; 
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Fig. 285. Huvudbaner (nr 9) för Mårten Cronstierna, t 1753. Foto 1961. 
Grof3es Totenwappen (Nr. 9) fiir Funeral coat of arms (No. 9) of 


Mårten Cronstierna, t 1753. Mårten Cronstierna, t 1753. 
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omgiven av fanor och trofeer, vilande på en 
rokokomässigt svängd sockelartad kartusch 
försedd med inskrift. Över vapenskölden snett 
lagd en lagerfeston. Nederst lagerfestoner samt 
en lagerkransad dödskalle flankerad av fladder
musvingar. Rocailler ingå bland ornamenten. 
Två hjälmar med t. v. hjort (utan horn) mel
lan fanor och t. h. två armar som hålla en 
krona över en stjärna. Inskr.: KONGL. MAIJT~ 
TRO MAN GENERAL MAJOR AF GAVALLERJET l 
GOMMENDEUREN AF DEN KONGL: SVÄRDS ORDEN l 
HÖGVÄLBORNE FRIHERRE HERR MÅRTEN CRON
STIERNA l HERRE TILL HÅTUNAOCH HAMMARBY l 
FÖDD DEN 20 FEBR: ÅR 1682 DÖD DEN 28 

AuGusTI ÅR 175 3. H ca 230. 
10. Landshövdingen, friherre Peter Thure 

Gerhard Drufwa (s. 211, not 1). Huvudbaner 
av snidat, målat och förgyllt trä (fig. 286). 
Vapen för friherrliga ätten nr 352 Drufwa. 
Sköldhållare t. h . lejon, t. v. hjort (hornen 
bortfallna). Två hjälmar med hjälmprydna
derna: t. v. två röda fanor med gyllene riks
äpplen, flankerande tre liljor, t. h. förstörd. 
Vapen och sköldhållare vila på en konsol under 
ett kymation. Svart bärstång med bevarat 
sorgflor. Oval inskriftsplåt med inskrift målad 
i svart: KONUNGENS TROMAN l LANDSHÖFDINGEN 
ÖFVER WESTMANLANDS LÄN l STÅTHÅLLAREN 
PÅ WESTERÅS SLOTT. l GOMMENDEUREN AF 
KUNGL. NORDSTJERNE-ORDEN l OCH RIDDAREN 
AF KUNGL. SVÄRDS- ORDEN. l HÖGVÄLBORNE FRI

HERRE HERR l PET. THURE GERH. DRUFWA l FÖDD PÅ NYBORG DEN 22 JANNU 1767 l DÖD 
PÅ NYBORG DEN 6 OCTOB. 1822. H. (utan bärstång) 62.- Å sköldens baksida äro några 
handskrivna konvolut rörande den döde infattade under en glasskiva. Huvudbaneret 
representerar den sista fasen i begravningsvapnets utveckling: den klassiska formen 
från 1600-talet är helt övergiven. Vapnets och inskriftsplåtens sammankomponering 
påminner närmast om vanliga minnestavlor från 1700- och 1800-talen. Konserverades 
1933 av Alfred Nilson. 

VÄRJA 	 Dräktvärj a, 1600-talet (fig. 287). Mässingsfäste, päronformad knapp, dekorerade 
med volutformade ornament. Kavel av trä, i övre och nedre delen lindad med mässings-

Fig. 286. Huvudbaner (nr 10) för Peter 
Thure Gerhard Drufwa, t 1822. Foto 1959. 
GroBes Totenwappen (Nr. 10) flir Peter Thure 

Gerhard Drufwa, t 1822. 

Funeral coat of arms (No. 10) of P eter Thure 


Gerhard Drufwa, t 1822. 
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tråd. På klingan stpl: SOLINGE(N). L 103. Torde 
ha tillhört något av de ovan beskrivna begrav
ningsvapnen. 

Gravkammaren under koret (s. 232) innehåller 
19 stora kistor och 4 barnkistor. Bland dessa 
finnas flera praktexemplar, några av koppar, 
några överdragna med brun sammet. Bland dessa 
kunna följande kistor nämnas: Fabian Berendes, 
Catharina Sparres (fig. 288), Lars-Axel och Carl 
Fabian Mörners (fig. 289). Kistorna konserve
rades av konservator H. Gelin och undersöktes 
av fil.dr Eva Bergman år 1948. (Rapport här
om (1949) finnes i ATA). 

Madonna med barnet och Elisabet med 
Johannes döparen; i bakgrunden Josef. Olje
målning på duk (fig. 290). Madonnans mantel 
blå, klännin~en rödbrun, Elisabets klänning brun. 
1700-talskopia efter Rafaels )>Madonna del divino 
amore)> i Neapels Nationalmuseum, målad ca 
1518.l Dagermått 46 x 37,5. Snidad och för
gylld ram. Skänkt till kyrkan 1934 av dr B. 
Montgomery, Håtunaholm. 

Kalvariegrupp av snidat, förgyllt samt vit 
och svartmålat lövträ (fig. 291) bestående av 
Kristus på korset och de sörjande Maria, Johan
nes och Maria Magdalena på en hög, fyrkantig 
sockel. Numera monterad på ett vitmålat skåp. 
1700-talets slutskede. Kalvariegruppens H (med 
sockel) 56, skåpets H 36. 

Bland äldre böcker kunna nämnas: -l. Gustaf II Adolfs bibel 1618, mycket 
defekt (slutar med Apostlagärningarna). - 2. Karl XII:s bibel1703. - 3. Det s. k. 
Gezeliuska Bibelverket i folio, Gamla testamentet i 2 delar (1724-28). - 4. 
Psalmbok 1673.-5. Kyrkohandbok 1693. - 6. Gustaf III: s psalmbok 1774. 
- -7. Magister Halenii Concordantier till Gamla testamentet, 2 delar 1742. 
INV. 1731 upptager )>En Skrifwen Bok med brunt Pergamenb>. Finns ej kvar. 

Möbler i sakristian: -l. Skåp av brunbetsad ek, med två dörrar, På dörrarna 
reliefer, snidade i ek ( H 48, B 24), den högra framställande Herdarnas tillbedjan, den 
vänstra Madonnan med barnet och Elisabeth med Johannes döparen (fig. 292). 1500

1 E. CAMESASCA, Tutta la p ittura di Rafiaello I, Milano 1956, s. 69 pi. 135. 

F ig. 287. Dräktvärja från 1600
talet. Foto 1959. 


K avaliersdegen des 17. Jh. 

Dress sword, 17th century. 


KISTOR 

TAVLA 

KALVARIE


GRUPP 


B ÖCKE R 

MÖBLER 
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Fig. 288. Catharina Sparres (t 1688) kista i Berendes-Sparreska gravkammaren. 

Foto ATA 1948. S. 297. 


Catharina Sparres (t 1688) Sarg in der Catharina Sparre's (t 1688) coffin in the 

Berendes-Sparreschen Grabkammer. Berendes-Sparre sepulchral chamber. 

talet. Själva skåpet är antagligen tillverkat 1850 till friherre Hans Henrik von Essens 
giftermål med Marie Arrekarsvärd (s. 211, not 2). På skåpets sidor snidade vapen för de 
nämnda ätterna; det hela krönes av Guds lamm, kors och två urnor. Skåpet var ur
sprungligen uppsatt i kyrkan vid Signildsbergsbänken och användes av familjen von 
Essen till förvarande av psalmböcker. I samband med kyrkans restaurering under 
1870-talet avlägsnades skåpet och fördes till Signildsberg, tills det omkr. 1950 skänktes 
till Håtuna kyrka av friherre Carl von Essen. H 102, B 71.- Skåp av furu, numera 
vitmålat och använt till el. apparatur. Antagligen det som köptes 1697 (RÄK.). 

Barockstol med rektangulär ryggbricka, vridna ben med tvärslå. Stoppad och 
skinnklädd. 1600-talets slut.- Karmstol med balusterbricka. Stoppad sits med se
kundär klädsel. Skänktes 1823 (rNv.) av änkeprostinnan Sandberg (s. 271, not 1). 

Förvaringskista, grönmålad, med rödmålade järnbeslag. Två utanlås. Antagligen 
den kista, som skänktes 1731 (rNv.). H 60, B 60, L 135. - Kollektkista med samma 
målning som föregående. Järnbeslag, tre offerhål i locket. Skänktes 1731 (rNv.). H 38, 
B 37, L 64. 
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Fig. 289. Carl Fabian Mörners (t 1688) kista i Berendes-Sparreska gravkammaren. 

Foto ATA 1948. S. 297. 


Carl Fabian Möraers (t 1688) Sarg in der Carl Fabian Mörner's (t 1688) coffin in the 

Berendes-Sparreschen Grabkammer. Berendes-Sparre sepulchral chamber. 


Solursplatta (fig. 293) av bränd konst tensmassa. Mittfältet täckt med svart nrvEnsE 

glasyr. lnskr.: SWEN UTTERMAN 1683. 27 X 30. Har enl. INV 1731 varit uppställd på 
kyrkogården. - En balusterkolonett av rödaktig kalksten med spår av hål i övre 
änden har troligen tillhört soluret. H 60. Förvaras på kyrkogården (fig. 233). 

Tennvaser, ett par höga och smala, med rund fot och fyrpass-skål. Stplr: A. KARL

STRÖM, SPÅNGA. 1900-tal. H 25, 5. 

Ett kyrkspö anskaffades 1754 (RÄK.). År 1769 beslöts emellertid: >>kyrkvakt~ skulle 
ej längre använda kyrkspöet men likväl uppmärksamt iakttaga och väcka eventuelt 
sovande så väl i koret som nere i kyrkan>> (sT.PROT.). Spöet finns ej kvar. 

straffstock för >>skalkaktiga gossar>> inköptes 1678 (RÄK.). En ny sådan anskaffades 
1808. Finnas ej kvar. 

Fattigstock av ek, klädd med blågrönmålade furubräder, tak av svartmålad järn
plåt. I stocken en uppåt bågformigt avslutad djup urtagning för en penningsbössa av 
järnplåt, stängd av svartmålad järnslå med hänglås. Ovanför bössan en inskriftstavla 
med enkelt profilerad ram. På tavlan målade ornament i gult och grönt samt t. v. 

8 - 202763 
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Fig. 290. Madonna med barnet och Elisabet med Johannes 
döparen. Oljemålning, kopia efter Rafael. Foto 1959. S. 297. 
Madonna mit dem Kinde und Virgin with Child and Elizabeth 
Elisabeth mit Johannes dem with John the Baptist. OH

Täufer, Ölgemälde, Kopie painting, copy of 
nach Raffael. Raphael. 

en figur i rödbrun dräkt och guldgloria. Målningen är mycket fragmentarisk, inskrif
ten nästan helt utplånad. Själva stocken torde härstamma från 1739 (RÄK.), tavlan 
troligen från 1870-talet. Uppställd Ö om kyrkogårdens N ingång. H 195. 

KLOCKOR Klockorna hänga i stapeln (fig. 192).- storklockan har runt halsen följande in
skrift: GUTEN AF GERH. MEYER I STOCKHOLM.1 ÄRA VARE GUD I HÖGDEN. -På Ö sidan: 
AO 1769. l NÄR ADOLPH FRIEDRICH LANDSENS FAR, l LOYIS: ULRICA MODER VAR, l OCH 

PRINTZAR TRE, PRINZESSOR PAR, l BETYDDE SVERIGE SÄLLA DAR. l NY SKAPNAD DÅ AT 

1 GERHARD MEIJER d. y., f. 1704, t 1784. Kungl. styckgjutare, donator, mecenat. Mästare 1723, 
verksam i Sthlm 1727-73.- L. M. HoLMBÄCK, Klockor och klockringning, Stockholm 1951, s. 93. 
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Fig. 291. Kalvariegrupp i snidat 

trä. 1700-talets slutskede. 


Foto 1961. S. 297. 

Holzgeschnitzte Kreuzigungsgruppe, 


Ende des 18. Jh. 
Calvary group, earved wood. 

Late 18th century. 

lAG MÅND FÅ, l BESÖRGDE DE HÄR EFTER STÅ, l CARL WILH: LEIIONSTEDTIHERRE TILL NY

BORd IOHANNES SCHARIN l PROBST OCH K YRCKOHERDE. 2 - På V sidan: PRED: B. 4: V: 17l 
1 CARL VILHELM LEIJONSTEDT, f. 1725, t 1782. Kammarherre, landshövding i Västerbotten 1781, 

ägde Aske gård i Båtuna sn.- G. 1:0 1750 m. MARGARETA HELENA NORDENSKIÖLD, f. 1729, t 1754; 
2:0 1755 m. friherrinnan FLORENTINA VON KOCIIEN, f. 1723, t 1764. 

2 JoHAN SCHARIN, f. 1707, t 1788. Pvgd 1733, kh i Häggeby 1744, kontraktsprost 1755, kh i Båtuna 
1756. 
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Fig. 292. Reliefer från 1500-talet på ett skåp i sakristian. Foto 1961. S. 297. 
Reliefs des 16. Jh. auf einem Sebran!< in der Sakristei. Reliefs from 16th centm·y on a cupboard in the vestry. 

KOM TILL ATT HÖRA, l HVAD SOM ÄR MITT GÖRA. l LEFVANDE OCH DÖDA, l DERAS TID OCH 

MÖDA l TILL AT PÅMINNA, l MENNISKA BESINNA, l RÄKNA DINA DAGAR, l SÅSOM GUD 

BEHAGAR, l OCH TÄNK PÅ ÄNDAN, l SYR: 7.V: 40. Klockans D 118, H 108.- storklockan 
har haft flera föregångare. Sålunda blev kyrkans storklocka omgjuten 1688 (RÄK.) av 
Jacob Bierman,l medan en beskr. 1763 (E V: 67) anger storklockan som omgjuten av 
Gerhard Meyer 1754. 

HANS JACOB BIERMAN, klackgjutare i Sth!m, mästare 1674, t 1696. - HOLMBÄCK, a.a., S. 91. 1 
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Fig. 293. Solursplatta från 1683. Foto 1959. S. 299. 

Sonnenuhrsockel von 1683. Sun-dial, 1683. 


Mellanklockan har runt halsen inskrift: GLORIA IN EXCELSIS DEO. ET IN TERRA PAX. 

IN HOMINIBVS BONAE VOLVNTATIS. På Ö sidan: F: BEATA OXENSTIERNA. 1 l TILL NYBY 

(därunder Oxenstieruska vapnet). På NV sidan: IOHAN PODOLINVS (därunder ett vapen). 2 

På SV sidan: M:ERASMUS.G.G. (s. 279, not l) l PASTOR HAT: På slagringen: LAVDATE DOM

INVM IN TYMPANO ET CHORO. LAVDATE EVM IN CORDIS ET ORGANO. OMNIS SPIRITVS 

LAVDET DOMINVM. PS.C.M: IVRGEN PVTENSEN3 ME FECIT ANNO 1641. Klockans D 96, 
H 94. 

Lillklockan (användes ej) har runt halsen inskrift: ANNO 1658. På N sidan ett kruci
fix, på S sidan en madonna (?, otydligt gjuten). D 47, H 46. 

1 BEATA OxENsTIERNA, t 1625, dotter till Erik Gabrielsson Oxenstierna till Nyby (Nyborg) i Båtuna 
sn,- G. m. ERIK ULFSPARRE, t 1631. Hon återuppförde säteriet i Nyby före 1636. 

2 Möjligen identisk med JoHANNEs PODOLINUS, f. i Ekeby prästgård ög., t 1640. stud. i Uppsala 
1612, sedan i Rostock, kh i Täby pastorat av Linköpings stift 1629. 

3 JURGEN PUTENSEN, klackgjutare i Sthlm, mästare Ca 1630, t 1660. - HOLMBÄCK, a.a., S. 94. 
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SAMMANFATTNING 

I. Gråstenskyrka med försvarsbetonat V-torn och antagligen smalare kor med absid (fig. 294 A). 

Av denna byggnad finns murpartier kvar endast i nuvarande kyrkans NV hörn. Uppförd omkr. 1200 
som gårdskyrka till den närbelägna kungsgården Håtuna. 
Inv .: Dopfuntsfot av kalksten (fig. 232). 

Il. Under 1200-talets andra hälft förenas tornets bottenvåning med långhuset genom en bred arkad
båge, vars N anfang finns kvar i kyrkorummets NV hörn. 
In v.: Dopfuntscuppa, gotländskt arbete från 1200-talets mitt eller senare hälft (fig. 232). 

III. Strax efter 1311, då kungsgården nära kyrkan såldes till Uppsala domkyrka, utvidgades kyrkan, 
varvid den fick sin nuvarande grundplan och storlek (fig. 294 B). Kyrkorummet med ett tunnvalv 
av trä, vars bärkonstruktion ännu finns kvar på vinden (fig. 204), fönsteröppningar med masverk 
av huggen kalksten, sedan 1870-talet använda i sakristi-fönstren (fig. 199-200). Portalen 
i SV härrör likaledes från denna tid, med kvadermålning kring övre omfattningen (fig. 201). 
Kvadermålning i samma stil förekommer även på den invän
diga bågen över korets urspr. ö fönsteröppning, ändrad i samband 
med kyrkans välvning under 1400-talet (fig. 202). - Samtidigt 
med kyrkans utvidg.1ing efter 1311 uppfördes en sakristia av 
t egel N om koret samt en byggnad V om sakristian som 
kapell, bokkammare el. dyl. Sakristian ombyggdes under 1870
talet och dess V tilibyggnad, som under 1700-talet användes 
som likbod, nedrevs. - I anslutning till kyrkans vidgande 
höjdes tornet och försågs med en gotisk spira (fig. 206). B 
I n v .: Paten av förgyllt silver (fig. 236), svenskt arbete från 
1200-talets slutskede. Krucifix från 1300-talets andra fjärdedel 
(fig. 227). 

IV. Kyrkorummet välves (fig. 294 C) och dekoreras med 
kalkmålningar (fig. 214- 216). Målningarna härröra från ärke
biskop Bengt Jönsson Oxenstiernas tid (1448-67), vilket torde 
datera valven till 1400-talets mitt. - Ett vapenhus i S uppfördes 

cav tegel (fig. 211), med liknande valv och kalkmålningar som i 
kyrkorummet. 
In v.: Träskulpturer från ett altarskåp, omkr. 1450 (fig. 219
226), snidade av en svensk mästare med Liibeckskulpturer 
som förebilder. Kalk av förgyllt silver från 1500-talets första 
fjärdedel (fig. 236). 

V. Under 1600-talets förra hälft bygges under korets golv 
en gravkammare för familjen Berendes-Sparre. Den har kryssvalv 
av tegel. Tornspiran, som blåst ned vid en svår storm 1671, 

Dåteruppfördes. strax efter 1763 överkalkades målningarna 
på valven och väggarna; samtidigt företogos reparationer 
på tak och fönster. År 1795 ämnade man reparera det mycket 
bristfälliga tornet, varvid en ingång i V skulle anordnas och 
klockorna flyttas till tornet (fig. 208). År 1800 revs dock endast 

Fig. 294. Kyrkans tillväxt,
tornets övre del och två strävpelare byggdes vid kyrkans NV 1 : 1 000. A. Tuulse 1961, 
hörn. ritat av J. Nömmik. 

Grundril3entwicklung d er In v.: Altaruppsats, skänkt 1674, utförd av en stockholmsmästare 
Kirche. 

inom Hans Jerlings krets (fig. 217). Av en predikstol från 1680 Devclopmrnl of church. 
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återstår endast Moses med lagens tavlor som sockelstöd (fig. 229). Praktfulla nattvardskärl (fig. 
237- 246), ljusredskap (fig. 248-251), dyrbara textilier (fig. 252- 263), gravstenar (fig. 264), epitafier 
och talrika begravningsvapen med anvapenserier (fig. 265-286). 

VI. Restaurering 1873 och åren därefter under ledning av ark. A. C. Peterson: tornets återstående 
delar revos, ett förrum i V anlades med ingång till kyrkan (fig. 294, D). Singången igensattes och vapen
huset förvandlades till bårhus. sakristian fick sitt nuvarande utseende, byggnaden V om sakristian revs. 
Fönsteröppningarna vidgades samt försågos med bågar av gjutjärn. Yttermurarna fingo cementfogning 
med skär strykning. - Predikstol i nygotisk stil pryddes med senmedeltida skulpturer från ett altar
skåp (fig. 214). Öppen bänkinredning anordnades. 

VII. Restaurering 1919- 20 enligt förslag av prof. Martin Olsson: S ingången återöppnades, V-por
talen igensattes och förrummet i V inredäes till ett begravningskapell (fig. 198). Kalkmålningarna fram
togos, alla viktigare inventarier konserverades. - År 1946 genomfördes grundförstärkning och partiell 
restaurering av sakristian. 

ZUSAMMENFASSUNG 
I. Feldsteinkirche mit festungsartigem W Turm und vermutlieb schmaJerem Chor mit Apsis (Abb. 

294 A), von der sich n ur in der NW Ecke des jetzigen Baus Mauerpartien erhalten haben. U m 1200 als 
Hofkirche des in der Nähe gelegenen königlichen Gehöfts Håtuna aufgefiihrt. 
A u s s t a t t u n g: TaufsteinfuLl aus Kalkstein (Ab b. 232). 

II. In der 2. H. des. 13 Jh. wird das TurmerdgeschoLl mit dem Langhaus mittels einer breiten Bogen
stellung geöffnet, deren N Ansatz sich noch an der NW Ecke des Kircheninneren erhalten hat. 
A u s s t att u n g: Cupp a eines Taufsteins, gotländische Arbeit aus der Mitte oder 2. H. des 13. Jh. 
(Abb. 232). 

III. Gleich nach 1311, als das königliche Gehöft in der Nähe der Kirche an den Dom zu Uppsala 
verkauft wurde, wird die Kirche erweitert, wobei sie den heutigen GrundriLl und die jetzige GröLle 
gewinnt (Abb . 294 B). lm Kirchenraum wird eine Holztonne, deren tragende Konstruktion noch auf 
dem Dachboden vorhanden ist (Abb. 204), eingezogen, die Fenster erhalten MaLlwerk aus Kalkstein, 
das seit den 1870er Jahren in den Sakristeifenstern wieder angewendet ist (Abb. 199- 200). Das Portal 
im SW riihrt ebenfalis aus dieser Zeit her und besitzt Quadermalerei an der oberen Einfassung (Abb. 
201). Dekor im selben Stil komrot auch an dem inneren Bogen iiber der ursprUnglichen O Fenster
öffnung des Chors vor, der bei der Einwölbung der Kirche im 15. Jh. verändert wurde. - Zugleich mit 
der Erweiterung der Kirche nach 1311 wird N vom Chor eine Sakristei acs Backstein und W von dieser 
ein kleiner Anbau errichtet, welcher als Kapelle, Buchkammer oder ähnliches diente. Die Sakristei 
wurde in den 1870er Jahren umgebaut, wobei dieser Anbau, der im 18. Jh. als Leichenkammer ver

wendet worden war, abgerissen wurde. - Im AnschiuLl an die Erweiterung der Kirche wird der Turm 

erhöht und mit einer gotischen Spitze versehen (Abb. 206). 

Ausst a ttung: Patene, silbervergoldet (Abb. 236), schwedische Arbeit vom Ende des 13. Jh. Kruzifix 

aus dem 2. Viertel des 14. Jh. (Abb. 227). 


IV. Der Kirchenraum wird gewölbt (Abb. 294 C) und arrsgemalt (Abb. 214- 216). Die Malereien 
riihren aus der Zeit des Erzbischofs Bengt Jönsson Oxenstierna (1448-67) her, wonach sich die 
Gewölbe in die Mitte des 15. Jh. datieren lassen.- Ein Waffenhaus (Vorhalle) wird im S aus Backstein 
aufgefiihrt (Abb. 211), es enthält Gewölbe und Malereien desselben Stils. 
A u s statt ung: Holzplastik von einem Fliigelaltar u m 1450 (Ab b. 219-226) von einem schwedischen 
Meister, der sich an bedeutenden Liibeckischen Bildwerken orientierte. Kelch, silbervergoldet aus dem 
ersten Viertel des 16. Jh. (Abb. 236). 
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V. In der 1. H. des 17. Jh. wird unter dem Chor eine Grabkammer fiir die Familie Berendes-Sparre 
gebaut, die Kreuzgewölbe aus Backstein besitzt. Die von einem schweren Sturm 1671 umgeworfene 
Turmspitze wird wieder aufgerichtet. Bald nach 1763 wird die Ausmalung iibertiincht, gleichzeitig 
werden Dach und Fenster repariert. 1795 beabsichtigt man, den sehr baufälligen Turm zu reparieren, 
indem ein Eingang im W geöffnet werden und die Gloeken in dem Turm iiberfi.ihrt werden sollten 
(Abb. 208). 1800 wird jedoch nur der obere Teil des Turms abgerissen, wonach zwei Strebepfeiler an 
die NW Ecke der Kirche gesetzt werden. 
Ausstattung: Altar, gestiftet 1674, Arbeit eines Stockholmer Meisters aus dem Kreis Hans Jerlings 
(Abb. 217). Von einer Kanzel von 1680 ist nur Moses mit den Gesetzestafeln als Kanzelfu/3 iibrig (Abb. 
229). Prachtvolles Abendmahlsgerät (Abb. 237-246), Leuchter (Abb. 248- 251), kostbare Textilien 
(Abb. 252- 263), Grabplatten (Abb. 264), Epitaphien und zahlreiche Totenwappenserien (Abb. 
265- 286). 

VI. Restaurierung 1873 und in den folgenden Jahren unter Leitung von Architekt A. C. Peterson. 
Die von Turm noch vorhandene Teile werden abgerissen und im W ein Vorraum mit Eingang zur 
Kirche angelegt (Abb. 294, D). Das S Portal wird vermauert und das Waffenhaus zur Leichenhalle 
verwandelt. Die Sakristei erhält ihr jetziges Aussehen, der Anbau wird abgerissen. Die Fenster werden 
erweitert und mit Rahmenwerk aus Gul3eisen versehen, während die Aul3enmauern mit rosa gefärbtem 
Zement ausgestrichen werden . - Kanzel in neugotischem Stil, verziert mit spätmittelalterlicher Plastik 
aus einem Fliigelalter (Abb. 214). Neues, •>offenes<< Gestiihl. 

VII. Restaurierung 1919- 20 nach Entwurf von Prof. Martin Olsson. Das S Portal wird wieder 
geöffnet, der W Eingang geschlossen und der Vorraum ais Beerdigungskapelle eingerichtet (Abb. 198). 
Die mittelalterliche Ausmalung wird freigelegt und alle wichtigeren Ausstattungsstiicke konserviert. 
- 1946 F undamentverstärkung und teilweise Restaurierung der Sakristei. 

SUMMARY 
l. Granite rubble church with fortress-like W tower, and probably narrower chancel with apse 

(fig. 294 A). Of this building only parts of walls in the NW corner of the present church remain. Built 
ca. 1200 as rnanor church for the nearby royal rnanor of Håtuna. 
Furnishings: Foot of limestone font (fig. 232). 

Il. During the seeond half of 13th century the ground floor of tower was connected with the nave 
by a wide arcade arch, the N impost of which still remains in the NvV corner of the nave. 
F urnishin gs: Font bowl, Gotland work dating from middle or latter half of 13th century (fig. 232). 

III. Immediately after 1311, when the royal rnanor was sold to Uppsala Cathedra!, the church was 
enlarged to its present size and plan (fig. 294 B). The nave, with a wooden tunnel vault-the hearing 
construction is still in the attic-(fig. 204), the windows with earved limestone tracery, since the 1870s 
in the vestry (figs. 199- 200). The SW door alsofrom this period, with imitation ashlar painting round 
the upper surround (fig. 201). Imitation ashlar painting of the same type also on the inner arch over the 
original E window, altered when the church was vaulted during 15th century (fig. 202). A brick vestry 
N of chancel and a building W of vestry- a chapel or library or the Jike-were built at the same time 
as the church was enlarged after 1311. Vestry rebuilt during 1870s and the W building, which had 
been used as a mortuary during 18th century, was demolished. In conjunction with enlargement of 
church, the tower was made higher and crowned with a Gothic spire (fig. 207). 
Furnishings : Silver-gilt paten (fig. 236), Swedish, end of 13th century. Crucifix, ca. 1330 (fig. 227). 

IV. Nave vaulted (fig. 294, C) and decorated with paintings (figs. 214-216). The paintings are from 
the time of Archbishop Bengt Jönsson Oxenstierna (1448- 67), which probably dates the vaulting 
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tomid-15th century. A brick S porch (fig. 211) built, with vaulting and paintings like those in the nave. 
Furnishings: Wooden figures from triptych, ca. 1450 (figs. 219-226), executed by Swedish master 
on pattern of outstanding Liibeck sculptures. Silver-gilt chalice, first quarter of 16th century (fig. 236).. 

V. During first half of 17th century a sepulchral chamber, with brick cross vault, built under floor 
of chancel for the Berendes-Sparre family. The spire, blown down in 1671, rebuilt. Just after 1673, 
paintings on vaulting and walls were covered with limewash; repairs to roof and windows at same time. 
The very dilapidated tower was to be repaired in 1795, a W portal made and the bells moved into the 
tower (fig. 208). In 1800 only the upper part of tower demolished and two buttresses. built at NW 

corner of church. 
Furnishings: Retable, presented 1675, school of Hans Jerling, Stockholm (fig. 217). Only Moses with 
the Tables of the Laws remains of a pulpit made in 1680 (fig. 229). Magnificent chalice (figs. 237-246), 
lighting units (figs. 248- 251), costly textiles (figs. 259-263), grave monuments (fig. 264), memorial 
tablets and many funeral coats of arms (figs. 265-286). 

VI. Restored 1873 and following years by architect A. C. Peterson: remains of tower demolished and 
an anteroom built at W leading into church (fig. 294, D). S entrance closed and porch converted into 
mortuary. Vestry given its present appearance, and building W of vestry demolished. Windows enlarged 
and equipped with east-iron frames. Outer walls pointed with reddish cement. Neo-Gothic pulpit, 
decorated with late medieval figures from a triptych (fig. 214). Open pews installed. 

VII. Restored 1919- 20 by Professor Martin Olsson: S entrance rcopened, W portal closed and W 
anteroom, turned into a funeral chapel. Paintings uneovered and all more important furnishings pre
served. In 1946 vestry partly restored and foundations strcngthened. 



Fig. 295. Klockstapeln från 1700-talet. Foto 1960. 

Der Glockenturm aus dem 18. Jh. Bell tower, 18th century. 


HÅBO-TIBBLE I(YRI(A 

UPPLAND, UPPSALA LÄN, HÅBO HÄRAD, 


UPPSALA ÄRKESTIFT, HÅBO KONTRAKT 


Beskrivningen utarbetad av ARMIN TuuLsE, avslutad i april 1962. 

TRYCKTA KÄLLOR: AFRITNINGAR, pl. 143, 154 (kyrkan från SO, 1682).- KLINGSPOR 1, S. 66.
THAM, s. 104. - A. TuuLsE, Håbo-Tibble kyrka. Upplands kyrkor nr 87, Uppsala 1957.- CoRNELL

WALLIN, s. 33. 
HANDSKR. KÄLLOR OCH AVB.-SAML.: RA: ÖIÄ skr. till K. M:t 24/3 1835 (ritn. till ny orgel) OCh 

19/12 1853 (kollekt till reparation), samt K. Br. 1915 24/3 och 1917 23/11 med godkännande av detta 
förslag. KB: AscHANEUS, lnvestigatae antiquitates (F.b. 12).- ATA: lHRFORS l, s. 225 f (med 4 akva



309 HÅBO-TIBBLE KYRKA 

Fig. 296. Kyrkan från V. Foto A. Tuulse 1951. 
Die Kirche von W. Church from W. 

reller); INV. 1829; arbetsbeskrivning och restaureringsförslag från 1915 av SIGURD CuRMAN samt K. B r 
1915 2413 och 1917 23111 med godkännande av detta förslag; brev angående inv. m. m.- BSt: Res
taureringsförslag av SIGURD CuRMAN 1915 (plan, sektioner mot N, Ö och V; begravningskapellets V 
fasad och sektion); skisser av FILIP MÅNssoN 1917 till målningar i begravningskapellet; förslag till glas
målning i koret av YNGVE LUNDSTRÖM 1916; plan av el. värmeledning 1946 av Älvkarleby kraftverk. 
- LSt: Karta över Tibble by 1708 av CARL ENBERGH (B. 30, 141). - UUB: Nordinska saml., vol. 39: 
Upbörden 1531,1 

K YRKANS ARKIVALIER (i ULA): RÄK. 1674- 1709, 1758- 1797 (uppgifter bl. a. om byggnadsverk
samheten 1759 och 1797), 1797- 1869; ST.PROT. 1793, 1794, 1796 (beslut om kyrkans reparation och 

Från Tibble lämnades: •En klocka vogh I skp 1111 lisp. l penningar pr. deciis XXI marc. l pen
ningar agrarium XII marc l penningar de cista L marc.• 

1 
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Fig. 297. situationsplan, l : 2000. Uppm. J . Söderberg 1951. 
Lageplan. General plan. 

V vapenhusets uppförande), 1804, 1814, 1816- 1819, 1823- 1825, 1835, 1841- 1845; viS.PROT. 1763, 
1790, 1814, 1838, 1849, 1880, 1891, 1899; I NV. 1681 (uppgifter om numera försvunna textilier), 1705 
(med detaljerade uppgifter om flera numera försvunna inventarier), 1713, 1731, 1743, 1763, 1785, 1790, 
1794, 1804, 1805, 1814, 1849, 1876; brev och handlingar 1617- 1784 angående klockarborden i Håtuna 
och Håbo-Tibble (N: l, E V: 671); beskrivning av kyrkan 1737 (E V:671). 

Kyrkan är belägen vid gamlahäradsvägen Stockholm- Skokloster (fig. 298). Parochia thigibili omtalas 
första gängen år 1295 (SD nr 1127), åren 1303 och 1316 visiterades Thigbili (SD nr 2218). Sockennam
net Tibble skulle kunna översättas med tjock eller tät skog (jfr Skogs-Tibble). - Kyrkan är numera 
(sedan reformationen?) annex till Hätuna. Kaplanslängden går tillbaka till 1593. 

Följande i texten omnämnda gårdar och byar ligga i Håbo-Tibble socken: Lövsta, N egelstena, Svarsta, 
Täljeby, Val/by, Väst-Tibble. 

KYRKOGÅRD OCH KLOCKSTAPEL 
MUR Kyrkogården (fig. 297), som har fått sin nuvarande utsträckning genom flera ut

vidgningar, är omgärdad av en kallmur av kluven, vald och delvis sprängd gråsten. 
Mur omtalas tidigast år 1675 (RÄK.), då den var täckt av ett trätak; år 1699 verkställdes 
en större reparation, varvid Carl Matson fick betalt för murningsarbete. A v denna äldre 
mur finns nu endast mindre partier bevarade; dess sträckning framgår av en karta från 
1708 (fig. 298). I V delen ombyggdes muren av dalkarlar 1796-97 (RÄK.), varvid kyrko
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Fig. 298. Karta över Tibble by 1708. LSt. 
Plan des Darfes Tibble 1708. Map of Tibble in 1708. 

gården vidgades något åt V. Under åren 1842-43 genomgick inhägnaden en genom
gripande reparation. Vid samma tillfälle påfördes kyrkogården sand och jord. Efter
som jorden inom kyrkogården var så grund, att man vid grävning ofta stötte på berg, 
påmindes redan 1763 (viS.PROT.) om påfyllning, så att gravarna finge ett lagenligt djup 
av 3 alnar. 

Runt kyrkogården växa gamla lönnar, askar och kastanjer, en del av dessa möjligen PLANTERrNa 

från 1880, då plantering verkställdes och grus till gångarna köptes (vis.). -1843 
anskaffades 4 bänkar till kyrkogården. 

Kyrkogården har ingångar i V och S (fig. 295), bägge försedda med vitrappade 
tegelstolpar, täckta med tak av svarttjärad järnplåt. Smidda järngrindar, vilka i V 
bära årtalet 1796, i S 1859, syftande på ingångarnas tillkomsttid, resp. kyrkogårdens 
utvidgning. Grindarna i V gjordes av smeden Falk (RÄK.). 

Innan de nuvarande ingångarna byggdes, hade kyrkogården två stigluckor, be- sTIGLucKoR 

lägna i S och N. År 1701 fick Carl Matson betalt för murningsarbete på en av stig-
luckorna; 1703 omtalas spånslagning (RÄK.); 1760 gjorde snickaren Bornelin från Sig
tuna (jfr s. 349) portar till stigluckorna och 1788 betalades till muraren Rydberg för in
sättning av gånghake i N stigluckan. Närmare uppgifter om stigluckornas utseende 
fattas, deras läge framgår av kartan från 1708 (fig. 298). 

Klockstapeln ligger på en kulle strax S om kyrkogården (fig. 296). Brädfodrad, KLocK

täckt av karnissvängt spåntak, lanternin och spira. På lanterninens alla fyra sidor sTAPEL 
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Fig. 299. KyrkogårdensSingång med klockstapeln i fonden. Foto 1960. 
Der S Eingang des Kirchhofs S entrance of churchya rd with bell 

mit d em Glockenturm tower in the background.
im Hintergrund. 

stjärnformade, vitmålade träskivor. Luckor, hörnstolpar och strävor svarttjärade, 
väggarna rödfärgade. Vindflöjeln drakhuvudformad, med årtalet 1787. - Stapeln upp
fördes 1704 (RÄK.) som öppen kloekbock (fig. 298), brädfodrades något senare och anges 
1763 i >>bygnads facon» likna Håtuna klockstapel från 1736 (vis.). Årtalet 1787 på vind
flöjeln åsyftar en stor reparation. Även under 1800-talet genomgick stapeln flera repara
tioner samt iordningställdes senast 1951.- En äldre klockstapel omtalas 1678 (RÄK.) 
i samband med spånslagning. Om dess utseende och läge saknas uppgifter. 
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Fig. 300. Kyrkan från SÖ. Fot o 1960. 
Die Kirche von SO. Church from SE. 

KYRKOBYGGNADEN 

Kyrkan (fig. 300- 303) består av ett kor med murar från en romansk kärnkyrka och KYRKANs 

valv från 1300-talets början, ett något bredare långhus från 1200-talet (valven 1450- HuvuDDELAR 

talet) samt sakristia i N (1200-talet) och vapenhus i S (1490-talet).- Kormurarna 
och Ö gavelröstet höjdes 1759 (RÄK.); 1797 uppfördes ett vapenhus i V (RÄK.), ombyggt 
till begravningskapell1915. 

Kyrkans medeltida murar äro byggda av gråsten. Tegel förekommer i omfattningar, MATERIAL 

i valvsystem samt i Ö gavelröstet (fig. 300). Det sistnämnda är byggt i munkförband 
samt på yttersidan försett med blinderingar, senare delvis ändrade i samband med 
korets höjning 1759. Begravningskapellet i V är uppfört i korsvirke med tegelfyllnad. 
-Murarna äro utvändigt spritputsade samt bengult avfärgade med vita, släta om
fattningar. Spritputsen torde härröra från 1759 (RÄK.), dessförinnan voro yttermurarna 
slätputsade. Ytterputsen förnyades delvis senast l 938. 



HÅBO HÅRAD314 

FÖNsTER Kyrkans fönsteröppningar ha efter medeltiden genomgått flera ändringar. Så
lunda förstorades korets Ö-fönster 1694 (RÄK.) med bidrag av rådmannen Axel Aul::e
vill, 1 som bl. a. skänkte järn till fönstergaller. Gallret borttogs 1794, och korfönstret 
förstorades ytterligare 1824 och 1836 (jfr s. 342). I samband med kyrkans reparation 
1759 (RÄK.) vidgades även fönsteröppningarna i S muren, dock med bibehållande av 
innersmygarna. Fönsteröppningarnas utseende före dessa ändringar framgår av AFRIT
NINGAR (fig. 301). Av fönstren åt N tillkom det östligaste 1697 och försågs samma år 
med en glasmålning (s. 342). Det västligaste N-fönstret upphöggs 1797 (sT.PROT.). - Vid 
restaureringen 1915 upptäcktes på innerväggen Ö och V om korets S-fönster spår av 
äldre igensatta fönsteröppningar, numera markerade med en rits i putsen (fig. 302). 
Närmare om dessa fönster å s. 318. 

Innan vapenhuset i V uppfördes 1797, fanns i V gaveln en stickbågig fönsteröppning 
från 1691, omändrad till läktardörr 1797, igensatt 1915 (konturerna markerade i putsen). 
-År 1915 fingo fönstren nya brunmålade träkarmar med dubbla bågar. Ytterbågarna 
försågas med antikglas i blyspröjsar med undantag av Ö korfönstret, vars karmar och 
bågar utbyttes mot smidda järnkarmar. Vid samma tillfälle anskaffades en glasmålning 
till Ö-fönstret (s. 344). Alla fönster ha solbänkar av svartmålad järnplåt. 

INGÅNGAR I n g å n g e n i S mellan vapenhus och långhus är rundbågigt avslutad; omfatt
ningen i murens ytterliv är av tegel (fig. 322). Denna dörröppning torde ha tillkommit 
samtidigt med det nuvarande långhusets uppförande under 1200-talet, jfr s. 319. Dörr 
av furu, klädd med svartmålad kopparplåt samt järnbeslagen, tillkommen 1915, då S 
ingången återöppnades, efter att ha varit igensatt sedan 1797. - I samband med uppfö
rande av ett nytt vapenhus i V 1797 upptogs en ny dörröppning i V. När V vapen
huset 1915 omändrades till begravningskapell, igensattes V ingången och dess inre 
konturer markerades i putsytan. 

INTEmöR Interiörens valv och kalkmålningar ge en viss monumentalitet åt det relativt lilla 
kyrkorummet (fig. 304-305); den sekundärt vidgade breda triumfbågen förenar kor 
och långhus till en enda rumsenhet, som påminner om de sengotiska salkyrkorna. - Golv 
av plansten i koret och i mittgången, inlagda 1797 (RÄK.) . Vid samma tillfälle höjdes 
korgolvet ett steg. Enligt ett beslut 1796 (sT.PROT.) skulle som material till golvet köpas 
gravstenar från Stockholm, vilka skulle kunna erhållas för billigt pris. Trägolv i bänk
kvarteren och inom altarringen från 1853. Före 1797 hade kyrkan tegelgolv. - Kalk
stensgolvet omlades och kompletterades 1915. 

Koret är täckt av tegelkryssvalv med ribbor av päronformad genomskärning och 
kupiga kappor (fig. 309). Valven vila på flersprångiga hörnpilastrar och sköldbågar. 

1 AxEL AuLJEVILL, f. 1652, t 1728, rådman, handelsborgmästare i Sthlm. Ägde Hallunda säteri i 
Botkyrka sn samt Ålbo i Ålands sn, Haglunda hd. - G. 1:o 1676 m . ANNA KARKMAN, f. 1661, t 1709, 
2:o 1709 m. HELENA SwEBILIA (adlad Adlerberg) i hennes 2:a gifte, f. 1666, t 1743. 
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Fig. 301. Kyrkan 1682 enl. AFRITNINGAR. 

Die Kirche 1682. The church as it appeared in 1682. 

Långhusets kryssvalv med helstensribbor äro olikartat konstruerade i Ö och V traven: Ö 
traven är något smalare än den V och har kupiga kappor, V traven är flatare i hjäss
linjen och dessutom försedd med en transversalribba (fig. 317). Även långhusets valv 
vila på flersprångiga väggpilastrar samt på svagt spetsbågiga sköldbågar. I motsats till 
korets tvåsprångiga sköldbågar äro sköldbågarna i långhuset enklare utformade; även 
i övrigt saknar långhusvalven den precision, som utmärker korvalven, vilket torde 
bero på tidsskillnaden (s. 318). 

Både korets och långhusets valv äro sekundärt inslagna. Om deras datering och kyr
kans äldre innertak se nedan. Triumfbågen har troligen haft en ansenlig breddredannär 
valven inslogos, men dess nuvarande form torde härröra från 1700-talet. -Valven och 
delvis även väggarna äro täckta med kalkmålningar, se s. 324. Om markering av gamla 
muröppningar på korets S vägg och på långhusets V gavelsida se s. 314. 

Putsrester på långmurarna ovanför valven bekräfta, att långhuset ursprungligen 
saknat valv. Eftersom V gavelröstets innersida saknar spår av slät puts, torde lång
huset ursprungligen varit täckt av ett plant innertak. På korvinden kan säkra obser ÄLDRE 

I NNERTAKvationer ej göras, då långmurarna därstädes ha blivit påbyggda år 1759 (s. 317). - In
gången till vinden utgöres av en stickbågig, tvåsprångig dörröppning i Ö gavelröstets 

9 - 202753 
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Fig. 302. Plan och längdsektion mot N, 1 : 300. Uppm. J. Söderberg 1951. 
GrundriB und Längsselmitt nach N. Plan and longitudinal seetian Jooking N. 
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Fig. 303. Tvärsektioner mot Ö och V, 1 : 300. Uppm. J. Söderberg 1951. 
Querschnitte nach O und W. Cross sections Jooking E and W. 

mitt (fig. 300). Denna öppning är samtida med gavelröstets medeltida delar. Den svart
tjärade furudörren tillkom möjligen 1695, då Carl Matson fick betalt för en dörr på Ö 

kyrkogaveln. 
Den nuvarande takkonstruktionen härstammar från 1759, då kormurarna påbyggdes, YTTERTAK 

Ö gavelröstet höjdes och korets yttertak fick samma nockhöjd som långhusets. År 
1760 betalades till Carl Andersson i Frötuna m. fl. för taklaget å >>den opphögda>> kyrkans 
del (RÄK.). Helt avslutat var arbetet dock först 1761, då vindflöjlar på gavlarna med 
årtalet 1759 och svarttjärade vindskidor uppsattes. Kormurens takkant har profilerad 
list av dragen puts, i övrigt äro takkanterna inklädda med vitstrukna, resp. svarttjärad\' 
bräder. Hammarbanden på långhus och vapenhus äro synliga.- Begravningskapellets V 
gavelröste krönes av ett litet träkors med årtalet 1915.- Yttertaket belades med tegel 
1813 (sT.PROT.). Dessförinnan hade kyrkan spåntak, tidigast omnämnt 1676 (RÄK.). 
Takens utseende före den genomgripande ändringen 1759 framgår av AFRITNINGAR (fig. 
301). Denna äldre takkonstruktion genomgick en stor renovering 1698, då Carl Matson 
satte in nya sparrar och bjälkar under kyrktaket (RÄK.). I den nuvarande takstolen 
ingår en del virke från denna tid. 
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KÄRN

KYRKAN 

SAKRISTIA 

Kyrkan s äldsta del torde vara koret, med undantag för valv och gavelröste (fig. 
302). På grund av den tjocka ytterputsen kan man numera icke iakttaga några syn
liga skarvar i murverket, men planen visar tydligt, att kyrkans långhus har fogats till 
ett redan befintligt kor. Detta kor är en avlång byggnad, med urspr. planmått 9,7 X 

8,3 m. Måtten tyda på, att byggnaden ej varit tänkt som ett kor för en romansk kyrka, 
utan sannolikt som ett litet kapell. Ungefär samma proportioner har t. ex. S. Marire 
kapell i Kållands härad, Västergötland (Sv K, V g. I, s. 35 f). De två igensatta fönster
öppningarna på korets S sida torde härröra från tiden för kapellets uppförande medan 
korets nuvarande S-fönster kan dateras till senast 1490-talet (jfr s. 314). Ö-fönstrets 
ursprungliga form är okänd. Ingången torde ha legat i V. Byggnaden hade antingen 
plant innertak eller öppen takstol; dess gavelrösten voro måhända av trä. 

Det finns inga närmare hållpunkter för byggnadens datering. Den romanska dop
funtscupparr (fig. 344) tyder på, att en kyrkobyggnad har funnits på platsen redan vid 
1100-talets slut (se s. 352). Kapellet kan ha blivit uppfört på privat initiativ, såsom 
ett gårdskapelL 

Under nästa byggnadsskede uppfördes det nuvarande långhuset, varvid det gamla 
kapellet förvandlades till kor i en sockenkyrka med för Uppsverige traditionell grund
plan. Långhusets S portal (fig. 322) med sin smala öppning och rundbågiga avslutning 
har romansk karaktär med motsvarigheter bl. a. i Frötuna och Markims kyrkor från 
1100-talets slut (SvK, Up. II, s. 251; IV, fig. 317). Teglets förekomst i Håbo-Tibble 
portalomfattning rycker dateringen något framåt i tiden, till tidigast 1240-talet. Såsom 
ovan nämnts, hade långhuset ursprungligen sannolikt plant trätak. En liknande bygg
nadshistoria uppvisa bl. a. Össebygarns och Fresta kyrkor (SvK, Up. V, s. 10 och 153). 

sakristian i N synes ej ligga i förband med koret (fig. 302). Dörröppningen från 
koret ensprångig, stickbågigt avslutad, skodd med tegel (fig. 310). Dörr av furuplankor, 
beklädd med järnplåt. Nyckelskylt med numera avbrutna hörnornament, medeltida. 
En ingång genom muren till predikstolen uppbröts 1759, men kom ur funktion 1915, 
då predikstolen flyttades och öppningen ändrades tilllufthål för varmluftsuppvärmning. 
Sedan 1947 är denna försedd med en lucka på N sidan. 

Det smala sakristirummet täckes av ett halvt tunnvalv, som med sin hjässa stöder 
mot korets N vägg (fig. 307). Valvet är numera helt överputsat, och även på vinden täckes 
det av putslager, vilket gör, att dess material ej kan fastställas. Även väggarna äro put
sade. En tegelskodd nisch i N väggen (H 55, B 57, Dj 42) försågs 1818 med järndörr 
för att användas som förvaringsplats för kyrksilvret. I Ö väggen finns även en liten 
n i s c h (H 33, B 30, D j 30). Fönster åt Ö gallerförsett, antagligen vidgat under 1700
talet. - Go l v av bräder, ett steg lägre än korets. Innan brädgolvet tillkom 1854 hade 
sakristian golv av tegel. 

Den långsmala sakristian har sin motsvarighet i Össebygarns kyrka (SvK, Up. V, 
s. 8); dessutom har en liknande sakristia funnits i Frötuna kyrka, av Ingeborg Wilcke



319HÅBO-TIBBLE KYRKA 

Lindqvist daterad till 1100-talets slut.l Eftersom tegel förekommer som byggnadsmate
rial i Håbo-Tibble sakristia, kan den icke ha tillkommit förrän tidigast under 1200
talets förra hälft. 

Korets valv med gotiska ribbor och kupiga kappor har sina motsvarigheter i 1300
talets valvarkitektur (fig. 309), t. ex. valven i Riddarholmskyrkan jämte korvalven i 
Ärentuna och Össebygarns kyrkor (SvK, Up. V, s. 11 f), de sistnämnda från 1300-talets 
början. Från samma tid torde även korvalvet i Håbo-Tibble härröra, en datering som 
bekräftas av korets Ö gavelröste (fig. 300). De fönsterliknande blinderingarna i stigande 
linje efter varandra ha från början varit spetsbågiga och ha troligen fått sina raka 
avslutningar i samband med gavelröstets höjning år 1759 (jfr AFRITNINGAR, fig. 301). 
Liknande blinderingar finnas bl. a. på Arboga franciskanerkyrkas V fasad (från tornet 
synliga delar); dess mellersta nisch genombrytes av en öppning till vinden, nederst ett 
horisontalt blände2 • De båda sistnämnda detaljerna förekomma även i Håbo-Tibble. 
Franciskanerkyrkan i Arboga stod färdig i början av 1300-talet, vilket torde ge date
ringen även till Håbo-Tibble kyrkas gavelrös te, resp. dess korvalv. 

Långhusets valv äro betydligt yngre än korets. Kalkmålningarnas äldre skikt 
(s. 325) daterar valven i långhuset till 1400-talets mitt, vilket också bekräftas av själva 
konstruktionen (helstensribbor, avtrappade enkla väggpilastrar). ~ I långhusets SV hörn 
har funnits en inbyggd trappa till vinden, av allt att döma uppförd samtidigt med val
ven i långhuset. Trappan togs antagligen bort under 1700-talet. 

Vapenhuset i S (fig. 300) står ej i förband med långhusets yttervägg. Dörröpp
ningen rundbågigt avslutad, tegelskodd. Dörr av furuplankor, svarttjärad, på ytter
sidan försedd med panel från 1700-talet. Rosformad nyckelskylt och stor ring av smi
desjärn från medeltiden. -Kryssvalvet av tegel med halvstensribbor vilar på sköld
bågar, utom på S sidan. Ribborna äro försedda med tvärplattor nära hjässan, som mar
keras med en rund slutsten (fig. 319). I alla svicklar avlånga, rektangulära dropphåL 
Dylika hål förekomma även i korets och långhusets valv, doek ej i alla svicklarna. I Ö 
väggen en nisch med triangelformad överliggare (H 100, B 76, Dj 43), möjligen avsedd 
för en skulptur. Tegelgolv inlades 1793, då även en grav i vapenhuset igenfylldes. Golvet 
omlades 1915. - Valv och väggar äro täckta med kalkmålningar från 1490-talet (s. 327), 
vilka torde ge dateringen även till vapenhuset. 

Ovanför vapenhusets ingång sitter på ytterväggen ett brandförsäkringsmärke av 
gjutet tenn (fig. 306). På dess mittfält fågel Fenix i relief, däröver inristat: BRANFÖR
SEKRAT. Det hela krönes av en kunglig krona. H 23. Märket torde ha uppsatts 1817, då 
kyrk~n brandförsäkrades (sT .PROT.). 

Åren 1674-1680 verkställdes en allmän reparation (RÄK.) genomförd successivt 
under ledning av kyrkabyggaren Marcus Hindrichsson (Hindersson). Några djupare 

1 l. WILCKE-LINDQVIST, Spår av cisterciensernas verksamhet i Uppland, i: Fornvännen 1961, s. 27. 

2 G. Bo:ETHIUs, De tegelornerade gråstenskyrkorna i norra Svealand, Sthlm 1921, s. 96. 
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Fig. 304. Interiör mot Ö. Foto 1951. 

Kircheninneres nach O. Interior looldng E. 


ingrepp i kyrkans arkitektur gjordes icke; mest gällde det mindre arbeten, tak- och 
fönsterlagningar. Kyrkans utseende efter dessa arbeten framgår av AFRITNINGAR (fig. 
301).- År 1697 upptogs en fönsteröppning (den östligare) åt N; innan dess var N sidan 
fönsterlös . 

År 1759 (RÄK.) genomgick kyrkan en omfattande reparation och modernisering 
under murmästarna Petter och Eric Roas ledning (om E. Roas se även Västra Ryds och 
stockholms-Näs kyrkor, s. 100, 166). Såsom ovan omtalats, höjdes korets långmurar 
och Ö gavelröstet påbyggdes, så att korets tak fick samma nockhöjd som långhusets. 
Även fönstren åt S vidgades något, golven omlades, ytterväggarna rappades och interiö
rens kalkmålningar överströkos. Vid samma tillfälle torde även triumfbågen ha vidgats 



321 HÅBO-TIBBLE KYRKA 

Fig. 305. Interiör mot V. Foto 1951. 

Kircheninneres nach W. Interior Jooking W. 


och korvalvets V kappa som följd därav ommurats. Möjligen borttogs 1759 också trap
pan i långhusets SV hörn, se s. 319. 

Nästa stora byggnadsföretag verkställdes 1797 (RÄK.) under ledning av byggmäs
taren Neosander. Ett nytt vapenhus i V (1915 ändrat till begravningskapell) uppfördes 
av korsvirke med tegelfyllnad, på hög stenfot (fig. 295). Trappa åt V av gotländsk 
sandsten, dörr av svartmålat trä. Vapenhuset hade två våningar, så att man genom 
detta kunde nå även läktaren i V. Initiativtagare och organisatör för arbetet var sekrete
raren Samuel Riben på Lövsta. 1 Timmerarbetet utfördes av Jan Olsson.- Samtidigt 

1 SAMUEL EvALD RIDEN, f. 1749, t ogift 1827 på Lövsta i Håbo-Tibble sn. Tjänstgjorde först i 
Riksens ständers kontor och kallades sekreterare, var sedan lantbrukare. 
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Fig. 306. Brandförsäkringsmärke från 1817 ovanför vapen
husets ingång. Foto 1960. S. 319. 

Feuerversicherungsplakette von Fire insurance mark, 1817, above 
1817 \iber dem Eingang zum porch entrance. 

Waffenhaus. 

med dessa arbeten igensattes kyrkans S ingång och det medeltida vapenhuset förvand
lades till begravningskapell. Ett nytt fönster (det västligaste) upptogs i Nlånghusmuren, 
kyrkan rappades utvändigt och i inredningen företogs vissa mindre ändringar. 

RESTAURE År 1915 restaurerades kyrkan grundligt under ledning av dåvarande professorn, 
RING 1915 sedermera riksantikvarien Sigurd Curman med C. L. Lundin som konservator. V vapen

husets övre våning togs bort och byggnaden omändrades till begravningskapell. Ett 
nytt gavelröste uppfördes i korsvirke; för yttertaket användes gamla takstolar och 
tegelpannor. V gavelröstet kröntes med ett litet kors med årtalet 1915. Ytterdörren 
från 1797 justerades.- Kapellet försågs med ett tunnvalv av trä; dörröppningen åt 
kyrkorummet igenmurades och utformades till en liten absid med ett altare. I absiden 
anordnades en smal ljudöppning till kyrkan. Trätunnvalvet och absiden pryddes med 
dekorativa målningar av Filip Månsson.1 

1 FILIP MÅNssoN, f. 1864, t 1933, dekorationsmålare. Han utförc.e, främst efter förebilder från 
medeltiden och barocken men även under inflytande från jugendstilen, ornamental utsmyckning i 
Stockholms rådhus (bl. a. vigselrummet) och i stadshuset samt i ett flertal kyrkor (Engelbrektskyrkan 
i Sthlm, Caroli kyrka i Borås). Han var på sitt sätt en förnyare av sven~kt dekorationsmåleri och åter
upptog bl. a. äldre målningsteknik. 
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Fig. 307. sakristians inre mot ö. Foto 1960. 

Der Sakristeiraum nach O. Interior of vestry, Jooking E. 


Som följd av V vapenhusets omändring togs S vapenhuset åter i bruk och S dörr
öppningen öppnades. Kalkmålningarna i koret, långhuset och vapenhuset framknackades 
och konserverades av konservator C. L. Lundin (s. 325). Ytterväggarna vattenrevos. 
Vad inredningen beträffar företogas stora omändringar: orgelläktaren togs bort och 
orgeln placerades på ett podium i V, predikstolen flyttades till S muren, bänkarna 
gjordes bekvämare, alla viktigare inventarier konserverades. 

Senast restaurerades kyrkan utvändigt 1938. Kalkmålningarna rengjordes 1952 av 
konservator Sven Dalen. 
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v ö 

v 

Fig. 308. Schema över kalkmålningarna, nederst 
t. v. vapenhuset. A. Tuulse 1961, ritat av J. Nömmik. 

Ikonographische 	Dbersicht Sketch of p a intings. 
der Ausmalung. 

l 

?b3 ö 

UPPVÄRM Enligt VIS.PROT. anskaffades 1880 en gurneysk ugn. Denna ersattes 1915 med varm
NING luftsanordning, varvid förra öppningen till predikstolen användes som varmluftskanaL 

En värmekammare uppfördes V om sakristian (s. 318). Denna uppvärmningsanordning 
borttogs år 1947, då kyrkan fick el. värmeledning. 

MEDELTIDA KALKMÅLNINGAR 
Kyrkorummet och vapenhuset prydas av medeltida kalkmålningar med figurala 

framställningar jämte en rik ornamental dekoration. Dessa målningar ha tillkommit 
under två olika perioder. Det första målningslagret blev senare överkalkat och på detta 
nya kalklager målade en ny mästare. I samband med kyrkans restaurering 1759 (s. 320) 
vitkalkades hela interiören, vilket hängde samman med tidens allmänna förkärlek för 
ljusa och vita kyrkorum.- När kyrkan restaurerades 1915, visade det sig oerhört 
svårt att avlägsna den sista överkalkningen med bibehållande av det senare målnings
lagret. Detta lossnade vid renknackningen på stora ytor. Man måste därför besluta sig 
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Fig. 309. Kalkmålningar från 1450-talet i korvalvets S kappa. Efter Cornell-Wallin. 
Die S Kappe des Chorgewölbes mit Malerei der 1450er Paintings from the 1450s, S section chancel vaulting. 

Jahre. 

för att finna ett utförbart system för målningarnas framtagande. Man tvingades offra 
det senare, löst sittande målningsskiktet utom på några få ställen, där det av olika skäl 
hade fäst bättre vid det äldre skiktet. På dessa ställen nedlades mycken möda att 
bevara det senare målningskiktet. På övriga delar blottades de äldre målningarna, som 
utförts på tämligen färsk putsgrund, särskilt i valven. På väggarna sutto även dessa 
äldre målningar ganska löst. 

Målningarnas framknackning och konservering genomfördes l 915 av konservator 
C. L. Lundin i samråd med restaureringsarbetets ledare professor Sigurd Curman (s. 323). 
Vid samma tillfälle försågas målningarna på olika platser med inskrifter, som omtala 
vilket målningslager (period) de resp. partierna tillhöra.- År 1952 rengjordes målning
arna av konservator Sven Dalen. 

Till den första perioden hör korets och långhusets samtliga valvj}illnihgar, från
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Fig. 310. Korets N vägg. Foto 1960. 

N V\'and des Chores. Cha ncel, N wall. 


sett några fragmentariska ansikten i Ö och ornament i V långhusvalvet. Större delen 
av väggmålningarna i koret samt vissa partier av väggmålningarna i långhusets båda 
traveer tillhöra också den första perioden. Ornamentiken består av spröda rankor med 
rosor eller vinlöv, båda med små korkskruvsklängen, jämte stora stiliserade blommor i 
valvhjässan (fig. 309). Målningarna tillhöra den s. k. Strängnäs-skolan, eller snarare en 
av de många skolor som sammanfattas i denna grupp (CoRNELL-WALLIN, s. 33). Draperi
behandlingen, med betydande rester av de stildrag, som äro typiska för den s. k. sköna 
stilen, visar också att dessa målningar tillhöra tiden omkr. eller strax efter 1450, senast 
1460-talet.- Målningarnas ikonografiska program överensstämmer med traditionerna 
från 1400-talets mitt i Uppsverige: i korvalvet framställas de fyra stora kyrkofäderna 
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Fig. 311. Kalkmålningar frän 1450-talet på korets N vägg. Efter Cornell-Wallin. 
N W and des Chores mit Malerei der 1450er Jahre. Paintings on N wall of chancel, 1450s. 

(fig. 309), i långhusets Ö trave evengelistsymbolerna (fig. 313), på väggarna credoserie 
samt scener ur Kristi liv (fig. 311). 

Till den andra perioden hör målningarna i och kring S korfönstret (fig. 314), stora 
delar av väggmålningarna i långhusets båda traveer och samtliga vapenhusets mål
ningar (fig. 319- 323). Även långhusets Ö och V valv ha haft målningar från denna 
andra period (jfr ovan). Figurstilen och ornamentiken i dessa målningar tyder på ett 
visst samband med Albertus Pictor (s. 399, not l) och hans atelje, varför denna målnings
serie torde kunna dateras till 1400-talets sista årtionden. Ikonografiskt ansluta sig dessa 
målningar delvis till det äldre lagret; dessutom förekomma helgonfigurer och folkliga 
scener, de sistnämnda på sedvanligt sätt koncentrerade till vapenhuset. 
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De dominerande färgerna äro rödbrunt (ca p ut mortuum), gult, bleknat grönt, blått 
och svartnat rött ( cinober). 

Förteckning över målningarna 
Siffrorna hänvisa till schema fig. 308. 

Vid beskrivningen av målningarna anmärkes i det följande när något parti tillhör 
den andra perioden. 

TRAVE I TRAVE I 

v AL VET: (fig. 309). -l. S. Ambrosius sittande på en tronstol. På språkbandet: SANGTus 

AMBROSIUS ORA PRO NOBIS. - 2. Nymurad kappa med rankor OCh inskrift: GUD TILL ÄRA 

PRYDDE FÄDERNA l TVENNE GÅNGER UNDER MEDELTIDEN l DENNA KYRKA MED MÅL

NINGAR. l ÅR 1915 FRAMKALLADES DESSA ÅTER l DÅ ÄFVEN DENNA I SENARE TID OM- l 
BYGGDA HVALFKAPPA MÅLADES.- 3. S. Augustinus sittande på en tronstol. På språk
bandet: SANCTUS AUGUSTINUS ORA PRO NOBIS. - 4. S. Gregorius sittande på en tronstol. 
På språkbandet: SANCTUS GREGORIUS ORA PRO NOBIS. 

N VÄGGEN: (fig. 310-312).- 5. Endast svaga spår av figurer. Säkert har här Bebådelsen 
framställts. - 6. Kristi födelse. Endast den knäböjande Maria, strålkransen kring bar
net och Josef återstå.- 7. Omskärelsen.- 8. Profet. Språkbandets inskrift oläslig.
9. Jakob d. y. med tygvalkarstav. På språkbandet credotexten, endast fragmentariskt 
bibehållen: ASCENDIT AD c[o ]ELos [sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis] (= Upp
stigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida).- 10. Två präster 
(?) i alba och stola, bärande en monstrans. - 11. Profelen Daniel. Över honom inskrift 
DANIEL PR(OPHE]TE, på språkbandet fragmentarisk inskrift: QUINTA DIES OCCIDETUR •.. 

RITUS. - 12. Aposteln Johannes med kalk. Inskriften på hans språkband mycket frag
mentarisk, endast orden MARIA och PONZIO PYLATO kunna urskiljas. Antagligen har där 
stått följande passus ur credo-utläggningen: >>Natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio 
Pilato>> (Född av Jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus). Om så är fallet, bära 
apostlarna tydligen icke sina normala avsnitt av trosbekännelsen.1 - På N väggen 
finnas dessutom två konsekrationskors, möjligen äldre än målningarna i övrigt. 

ö VÄGGEN: (fig. 328).- 13. På kanten av sköldbågen en starkt fragmentarisk inskrift, 
av vilken man nu med säkerhet endast kan läsa ANO DOMI[NI] M[r]LL [ESIM]o QUATR

[INGENTESIMO] (=I Herrens år 14 ..). -14. Större delen skymmes av altaruppsatsen. 
Man skymtar

l 

dock en korsgloria samt två änglar, som flankera denna, möjligen en 
Veronikas svetteduk buren av änglar, eller också en bröstbild av Gud Fader adorerad 
av änglar. - 15. Herodes ger befallning om barnamordet. - 16. Flykten till Egypten. 

Endast Josef och större delen av åsnan bevarade.- 17. David med krona och harpa, 
vid hans huvud står DAVID PRTA (fig. 329). Inskriften på hans språkband oläslig. - 18. 

1 Jfr B. I. KtLSTRÖM, Den kateketiska undervisningen i Sverige under medeltiden, Uppsala 1958, 
s. 164 f. 
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Fig. 312. Kalkmålningar från 1450-talet p å korets N vägg. Foto 1960. 
N W and des Chores mit Malerei der 1450er P aintings on N wall of chancel, 1450s. 

J a hre. 

Jeremias. Överst står JEREMIA, inskriften på hans språkband svårläslig (fig. 330). De 
två sistnämnda figurerna ha tillhört en credoserie. Två konsekrationskors vid deras 
fötter kunna möjligen tillhöra en äldre period (jfr N väggen). 

s VÄGGEN: (fig. 314).- 19. Endast bladrankor. - 20. Spejarna som vänder åter från 
Kanaans land med druvklasen. (Andra lagret).- 21. Jakob d. ä. med pilgrimsmössa 
och stav. Språkbandets inskrift oläslig. Konsekrationskors. - 22. Rester av en inhäg
nad av spetsade trästockar (Andra lagret). - 23. Profet (?) med ett nu tomt språkband 
(Andra lagret). - 24. Apostel som pekar på sitt nu tomma språkband (Andra lagret). 
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Fig. 313. Långhusets Ö valv mot V. Foto 1960. 
·O Gewölbe des Langhanses nach W. E vault of nave, looking W. 

- 25. Profet med språkband, nu utan inskrift (Andra lagret). - 26. Apostel med lans 
(?) i vänster hand, möjligen Tomas. Mycket fragmentariskt bevarad.- Det senare, 
andra lagret, har således också omfattat en credoserie, av vilken nr 21- 26 samt Andreas 
med sitt kors i Ö fönstersmygen utgöra de bevarade resterna. Den V fönstersmygen har 
endast rankornamentik. Ovanför fönstret rester av lågor och brinnande ved. Måhända 
har där Abrahams offer framställts. 

Ar 1915 anbragdes på koretsNÖ och SÖ hörnpilastrar följande inskrift: MÅLNINGARNE 

Å KORETS HVALF OCH VÄGGAR TILLHÖRA DET ÄLDRE j MEDELTIDA MÅLNINGSLAGRET 

UTOM DE KRING OCH UTI SÖDRA FÖNSTRET. - l bården under S fönstret en inskrift från 
1915: MÅLNINGEN I OCH NÄRMAST KRING DETTA FÖNSTER TILLHÖR DET SENARE MÅL

NINGSLAGRET. - Det yngre lagrets målningar kring S fönstret begränsas i Ö och V 
av de skarvar ROm markera de gamla igensatta S-fönstrens innersmygar (jfr s. 314). 
Detta skulle innebära, att de gamla fönstren kom ur funktion under 1400-talets slut
skede, då k:Jret fick sitt nuvarande S-fönster. 
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Fig. 314. Korets S vägg. Foto 1960. S. 327. 
S Wand des Chores. Chancel, S wall. 

TRAVE II 

Val vet: (fig. 313). - 27. Lukas-oxen. På språkbandet: s. LUCAS EVANGELISTE.- 28. TRAVE n 
Matteus-ängeln. På språkbandet: s. MATTEos EVANGELISTE.- 29. Alarkus-lejonet. På 
språkbandet: s. MARcus EVANGELISTE. I kappans Ö del finnas mindre delar av det 
andra målningslagret med några små ansikten bland det äldre lagrets slingor. - 30. 
Johannes-örnen. På språkbandet: S. JOHANNES EVANGELISTE. 

N VÄGGEN: (fig. 315). - 31. Kristi bön i Getsemane (Andra lagret).- 32. Judaskyssen 
(Andra lagret). - 33. Hånande knektar från en passionsscen. Nederst lägereld. Möj
ligen Petri förnekelse (Andra lagret). - 34. Kristus inför Pilatus. Bakom den senare 
står hans hustru och viskar varnande (>>Befatta dig icke med denne rättfärdige mani>>) 
(Andra lagret). 

I bården under fönstret en inskrift från 1915: MÅLNINGAR Å HVALF OCH SKÖLDBÅGAR 

TILLHÖRA DET ÄLDRE MÅLNINGS- j LAGRET RESTER AV DET YNGRE SITTA KVAR I NORRA 

KAPPAN. 

10- 202753 
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Fig. 315. N väggen i långhusets ö trave. Foto 1960. 

N Wand im O J och des Langhauses. N wall of E bay of nave. 
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Fig. 316. S väggen i långhusets ö trave. Foto 1960. 

S Wand im O Joch des Langhauses. S wall of E bay of nave. 




334 HÅBO HÄRAD 

Fig. 317. Långhusets V valv, mot V. Foto 1960. 

W Gewölbe des Langhanses nach W. W vault of nave, Jooking W. 


s VÄGGEN: (fig. 316).- 35. S. Franciscus' stigmatisering (Andra lagret.) - 36. Helgon 
med svärd.- 37. Längst i Ö två samtalande personer (allmoge), för övrigt utplånat 
{Andra lagret). - 38. Endast rester av en mantel (Andra lagret). -Å fönstersmygens 
båda sidor helgon, omöjliga att identifiera (Andra lagret). 

J bården under fönstret en inskrift från 1915: VÄGGAR OCH FÖNSTER UNDER DETTA 

HVALF BÄRA MÅLNING j TILLHÖRANDE DET SENARE MEDELTIDA MÅLNINGSLAGRET. 



335 HÅBO-TIBBLE KYRKA 

Fig. 318. S väggen i långhusets V trave med kyrkans huvudingång. Foto 1960. 
S Wand im W Joch des Langhanses mit S wa ll of W bay of nave, with church portal. 

Haupteingang der Kirche. 
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TRAVE III TRAVE III 
VALVET: (fig. 317). -39-42. Endast vinranksornament. Ribban rakt i V har en dekore

ring av fet akantus, tillhörande andra målningslagret.- 43-44. Vardera kappan med 
ett troll, som klänger bland rankorna. Trollet i S kappan har en kniv (?) i höger hand 
(Andra perioden). 

Utom transversalribban i V är även N sköldbågen delvis dekorerad med en fet akan
tusranka av Albertustyp. I övrigt består dekoren på ribborna av magra akantusrankar 
från första perioden. Fotografier tagna efter framknackningen men före restaureringen 
1915 visa, att hela detta valv haft målningar tillhörande period 2. 

N VÄGGEN:- 45-47. Målningarna helt utplånade. - 48. Obetydliga spår av figurer 
(Andra lagret?). 

I bården under fönstret en inskrift från 1915: MÅLNINGARNE Å DENNA VÄGG TILL- l 
HÖRA DET YNGRE MÅLNINGSLAGRET. 

s VÄGGEN: (fig. 318). - 49. Skvaller i kyrkan. I stort sett återstår endast två djävlar, 
sysselsatta med ett pergament, på vilket skvallret upptecknas. - 50. Fragment av två 
figurer.- 51. Inskrift från 1915 inom målad ram: TIBBLE KYRKA l UPPFÖRDES MED 
STARKA GRÅSTENSMURAR l I TIDIGARE MEDELTID l UTVIDGADES ÅT ÖSTER,1 FÖRSÅGS 
MED SAKRISTIA l OCH VAPENHUS OCHTÄCKTESMED TEGELHVALF l UNDER SENARE MEDEL
TID l PRYDDES TVENNE GÅNGER UNDER SAMMA TID l MED MÅLNINGAR PÅ HVALF OCH 
VÄGGAR l I SENARE TID l TILLBYGGDEs VID VÄSTRA GAFVELN l ETT VAPENHUS I TVÅ 
VÅNINGAR l DE GAMLA MÅLNINGARNE l ÖFVERKALKADES. - ÅR l 1915 l DÅ KONUNG 
GUSTAF V STYRDE LANDET l GREFVE KNUT HAMILTON LÄNET l ÄRKEBISKOP NATHAN 
SÖDERBLOM STIFTET l RESTAURERADES KYRKAN OCH FÖRÄNDRADES l MED VÄRMEKAM
MARE, GRAFKAPELL OCH ANNAT l TILL STÖRRE BEKVÄMLIGHET l OCH PRYDNAD l KYRKO
HERDE VAR DÅ OLOF BÄCKSTRÖM l KYRKOVÄRDAR l JOHAN ARVID BARTHELSSON l JOEL 
NYBERG l ÅT KOMMANDE SLÄKTEN l BEVARE GUD OSKADD l FÄDERNASURGAMLA l KYRKA. 
-Nederst ett 1915 målat konsekrationskors med inskrift: KYRKAN INVIGDEs ÅNYO AF 
ÄRKEBISKOPEN DEN 21 DECEMBER ÅR 1915. 

På väggpilastern i S mellan de två traveerna (Ö sidan) en inskrift: PA[TER] PEcc[Avi] 
( = Fader, jag har syndat - den förlorade sonens uttryck för ånger och syndabekän
nelse i Luk. 15: 18 och 21). 

v VÄGGEN:- 52. Endast ytterst obetydliga, otolkbara rester. - 53. Några figurer, ett 
träd samt några bjälkar (?).-54. Tomt fält.- 55. Manlig figur med gloria, möjligen 
en korsgloria. Han intar en orantliknande ställning (Andra lagret). 

I SV hörnet inskrifter från 1915: MÅLNINGARNE I DETTA HVALF TILLHÖRA DET ÄLDRE 
MÅLNINGSLAGRET DOCK KVARSITTA RESTER l AF DET YNGRE I DE ÖSTRA HVALFKAPPORNA, 
PÅ DEN VÄSTRA STRÅLEN OCH I DEN NORRA SKÖLDBÅGEN (jfr ovan). - I DETTA HÖRN 
HARFUNNITSEN INBYGGD TRAPPA TILL HVALFEN I SE- 1 NARE TID BORTRTFVEN (jfr S. 319). 

1 En senare undersökning har visat, att kyrkan ej utvidgades åt Ö, utan att koret utgör byggnadens 
äldsta del, se s. 318. 
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Fig. 319. Kalkmålningar från 1490-talet i vapenhusets valv. Foto 1960. S. 339. 

Gewölbe des Waffenhauses mit Malerei der 1490er Jahre Paintings on porch vaulting, 1490s. 


MÅLNINGEN DÄR KOMPLETTERAD.- I NV hörnet inskrift från 1915: PÅ DENNA VÄGG 

TILLHÖRA ÖFRE MÅLNINGSRESTEN j DET ÄLDRE LAGRET UNDRE DELEN YNGRE LAGRET. 

I V traveen finnes också tre konsekrationskors av samma typ som i koret (se ovan). 
Enligt ASCHANEUS (Invest.ant.) stod det >>på muren in i Kyrkian, på Hualfuett ... 

skrifuit med gamal stijl, Pro V Pater noster et pro V A ve Maria sunt [in purgatario] 
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Fig. 320. Syndafallet. K alkmåning från 1490-talet i vapenhusvalvets N kappa. Foto 1951. 
Silndenfall, Malerei der 1490erJahre in der N Kappe des The Fall, painting on N section of porch v a ultin g; 1490s . 

Waffenhauses. 

XX milia (= milium) annorum et [in terra] VII et XXXIII dierum indulgentiae 
donandae. ( = För fem Fader vår och fem Ave Maria skall avlat givas för 20 000 år 
[i skärselden] och 7 och 33 dagar [på jorden].!- Det är svårt att fastställa, i vilken 
del av kyrkan denna inskrift stod. 

1 Avlat av denna storleksordning omnämnes bl. a. av ALANus DE R uPE (1428-75) i hans »Jungfru 
Marie psaltare (rosenkrans)•>, i: Samlingar utgivna av Svenska Fornskriftsällskapet nr 48, Uppsala 1923
25, s. 156 f. Av de två tal , som tillsammans ge den vanliga 40-dagarsavlaten, torde det förra åsyfta 
Fader vårs 7 böner, det senare det lilla radbandets 33 pärlor (efter Jesu levnadsår). -Utredning av 
fil. kand. SVANTE NYBERG. 
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Fig. 321. !sak välsignar Jakob, t. h. Rebecka och Esau. Kalkmålning från 1490-talet i vapenhusvalvets 
ö kappa. Foto 1951. 

Isaak segnet Jakob, rechts Rebekka und Esau. Malerei Isaac blessing Jacob, right, Rebecca and Esau. Painting 
der 1490er Jahre in der O Kappe des Waffenhauses. on E section of porch vaulting; 1490s. 

VAPENHUSETVAPENHUSET 

VALVET: (fig. 319). - 56. Syndafallet (fig. 320). - 57. Adams och Evas utdrivande ur 
paradiset. - 58. Adam gräver och Eva spinner.- 59. !sak, en blind man stödd på en 
käpp, välsignar Jakob, utrustad med pilbåge och pilar (fig. 321). Rebecka ställer sig 
framför Esau, som kommer med sin skål med mat åt Isak, och skymmer på så sätt · 
l sak och Jakob för Esau. 

N VÄGGEN: (fig. 322). -60. Endast ett konsekrationskors återstår. -61. En bröstbild 
av Gud Fader, välsignande kyrkobesökarna. - 62. En höviskt klädd yngling stående 
i ett träd, livsträdet. Döden, som sågar av trädet med sin såg, utplånad. En liknande 
scen finns bl. a. i Tensta kyrkas vapenhus. 1 

F. NoRDsTRÖM, Tensta kyrka, Upplands kyrkor nr 42, Uppsala 1951. 1 
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Fig. 322. Vapenhusets N vägg med kyrkans huvudingång. Foto 1960. 
N Wand des Waffenhauses mit dem Haupteingang der N wall of porch, with church portal. 

Kirche. 

ö VÄGGEN: - 63. De världsliga och den fromme. I centrum ett altare med Kristus som 
smärtoman. T. v. en manlig figur, vars böner i form av streck icke äro riktade mot Kris
tus, utan böja av bakåt, mot några föremål, som nu äro totalt utplånade. T. h. om 
altaret främst en man i himmelsblå klädedräkt (färgsymbolik?), vars böner gå till Kristi 
sår. Språkbandets inskrift utplånad (bör ha varit >>miserere mei domine>> = Herre, var 
mig nådig!). Bakom honom en tredje man i grön rock, vars tankar gå dels till hans 
vackra spetsiga skor, dels till hans hus, där tjänaren stjäl ur hans vinkällare och en tjuv 
huserar i förrådskammaren med dess kistor och klädstänger. - Om denna målning 
lämnar Aschaneus (a. a.) följande beskrivning: >>lbid in i Vapenhuset se på the tuå som 
gå til herrans Nattward, thett ena haffr tankar på christi pino och dyra utgutna blodh 
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Fig. 323. Vapenhusets V vägg, med fragment av en kalkmålning frän 1490-talet, framställande den 
syndiga jakten på söndagar. Foto 1960. 

W W and des Waffenhauses mit dem Bruchstiick einer W wall of porch, with fragment of painting from 1490s, 
Malerei d er 1490er Jahre, mit Darst ellung der sundigen depicting a sinful hunt on Sunday. 

Sonntagsjagd. 

på korset, honom flyter blodeth af christi sijda in i hans mun etc. Then andre faller på 
knä högfärdig håller en hand i darten, seer tilbaka, hans tanke strömmar löp then ena, 
ått hans penninge skrijn, ther tjufven står och rörer i hans penning..!., then andre trijma 
löp åt hans källare, ther en står och tappar vijn af hans åm etc: han anammar orätt 
Christi Nattward>>.- Scenen förekommer ofta i Mellansveriges kyrkor, bl. a. i Ytter
gran, Härnevi och Sollentuna (SvK, Up. VI, s. 620). 

s VÄGGEN:- 64. En liggande figur, som blåser säckpipa.- 65. En djävul, delvis ut
plånad. 

v VÄGGEN: (fig. 323). - 66. En jägare på jakt i skogen. Han blåser i sitt horn och hans 
hundar komma springande efter honom. - 67. Samme jägare, men nu bunden till 
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Fig. 324. Målade rutor från ett fönster 1697, Fig. 325. Abrahams gästabud, glasmålning 
numera i Nord. Mus. Foto Nord. Mus. från 1696, numera i Nord. Mus. Foto Nord. 

Gemalte Seheiben eines Stained glass from a win Mus. 
Fensters von 1697, jet zt dow dated 1697, now in Gastmahl Abrah ams, Abraham'sFeast,stain

im Nord. Museum. Nordie Museum. Gla smalerei von 1696, ed glass dated 1696, 
jetzt im Nord. Museum. n ow in Nordie Museum. 

händer och fötter och upphängd på en stång som skjutet storvilt. Stången har sannolikt 
burits av två harar, nu totalt utplånade. Målningarna på V väggen illustrera således. 
legenden om jakten på söndagar. 

Vapenhusets utsmyckning tillhör helt och hållet den andra målningsperioden från 
1490-talet. Bevaringstillståndet är ganska gott, särskilt gäller detta valvmålningarna. 
Valvribborna orneras med veckband. Färgerna, rödbrunt, grönt, gult, blått och svart
nat rött, äro de normala för typen. 

MÅLADE GLASFÖNSTER 
I Nordiska museet förvaras sedan 1884 som deposition från Håbo-Tibble följande 

glasmålningar: - l. Sju st. fyrkantiga rutor (inv. nr 51431, a- g), på vilka är målat den 
adliga släkten Palmstruchs vapen samt därunder inskriften: REINHOLT TOBIAS f PALM

STRVCK1 AO 1697 (fig. 324). Dominerande färger: rött, gult, grönt, brunt. Rutornaäro delvis. 

1 REINHOLD ToBIAS PALMSTRUCH, f. 1646, t 1700 på Svarsta, son av den bekante grundaren av det 
svenska bankväsendet Johan (Hans) Wittmacher, adlad Palmstruch (jfr SvK, Up I, s. 123). Levde 
utan tjänst.- G. 1699 m ed sin kusin MARIA PALMSTRUCII, f. 1671, t 1709. 
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Fig. 326. Abrahams bön, glasmålning såsom fig. F ig. 327. Abrahams offer, glasmålning såsom 
325. Foto Nord. Mus. fig. 325. Foto Nord. Mus. 

Abrahams Gebet, Glas- Abraham's Prayer, stain- Abrahams Opfer, Glas- Abraham's Sacrifice,
malerei wie Abb. 325. ed glass, as fig. 325. malerei, wie Abb. 325. stainedglass,asfig.325. 

söndriga, infattade i sekundära (?) blyramar. H 15,5, B 13.- 2. Tre st. ovala rutor 
(nr 51432, a-c) med följande framställningar: - a) Abrahams gästabud (fig. 325). Nederst: 
GENESis xvm CAP. l ANNO 1696. - b) Abrahams bön (fig. 326). Från himmelenkomma 
ord: ABRAHAM OPFERE DEINEN SOHN ISAAC. Inskrift nederst: GENESIS XXII CAP. l 1696. 
-c) Abrahams offer (fig. 327). Nederst: GENESis xxii CAP. l ANNO 1696. Dominerande fär
ger: grönt, brunt, gult. Rutorna delvis söndriga, infattade i sekundära (?) blyramar. 
H 22,5, B 17. 

Målningarna torde vara utförda i någon verkstad i Stockholm. INV. 1829 uppger, 
att Tobias Palmstruch själv har utfört målningarna, vilket dock knappast kan vara 
riktigt. Emellertid har han bekostat målningarna, vilka fördes från Stockholm till 
Håbo-Tibble 1697 av en ryttare Markman och hans kamrat (RÄK.). Samma år insattes 
målningarna i långhusets N fönster, varvid de fyrkantiga rutorna med vapnet och in
skriften (fig. 324) placerades i fönstrets övre del. Målningarna borttogas från fönstret 
på 1870-talet och förvarades under en viss tid i en materialbod, sedan i sakristian, tills 
depositionen 1884 ägde rum. 
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Glasmålning i korets Ö fönster, framställande Kristus på korset (fig. 328). Signerad: 
YNGVE LUNDSTRÖM INV. N. P. RINGSTRÖM FECIT G. R. PINX. STOCKHOLM 1916. Mål
ningen tillkom i anslutning till kyrkarestaureringen 1915. 

INREDNING OCH LÖSA INVENTARIER 

Altare av furu, med enkla fyllningar, blåmarmorerat. Tillkom 1915.- Altarring, 
rektangulär, med enkla fyllningar och förgyllda lister. Blågrå med marmorering. Knä
fallspallen skinnklädd. Antagligen från 1771 (RÄK.), men sänktes genom borttagning 
av dess nedre steg 1915. 

A l t a r u p p s a t s (fig. 328) bestående av ett ramverk av snidat, blåmarmorerat och 
förgyllt trä, nu infattande korets Ö-fönster med dess glasmålning, tidigare en målning 
framställande Korsfästelsen, se nedan. Ramen är sammansatt av två sidavoluter med 
akantus- och bandverk, överst två eldurnor och Jehovahsol. På vardera sidan en pro
filör - till vänster Tron med kalk och korsstav (fig. 329), till höger Hoppet med ankare 
(fig. 330). - Anskaffades troligen samtidigt med den gamla altartavlan strax före 1763 
(vis.). Av stilen att döma kan altaruppsatsen vara ett arbete av Olof Gerdman,1 som 
vid denna tid hade kontakt med Håbo-Tibble kyrka (s. 348). Ramen kring fönstret del
vis omändrad 1824, då Ö-fönstret vidgades och den gamla altartavlan togs bort (INv.). 
År 1836 ersattes altartavlan med ett kors, skänkt av änkefru Riben, f. Voltemat på 
Lövsta. 2 Korset togs bort 1916, då glasmålningen i korfönstret kom till. 

Den gamla altartavlan (fig. 331) framställer Kristus på korset med sörjande Maria, 
Maria Magdalena och Johannes. Mörk fond, dräkter i grönt, rött, blått och gulvitt. 
Olja på duk. Dagermått 150 x 110. Snidad och förgylld ram krönt av moln och ett 
liggande lamm mellan två bevingade kerubhuvuden. Anskaffades strax före 1763 (vis.), 
flyttades 1824 {INv.) till högra sidan om altaret och är sedan 1915 upphängd på triumf
bågens N sida. 

Medeltida träskulpturer av krederad och målad ek: - l. Aposteln Johannes 
med kalk i vänster hand (fig. 332). - 2. Aposteln Paulus (?) med bok i vänster hand 
(fig. 333); av attributet i höger hand återstår endast rester av något som kan vara ett 
svärdfäste. - 3. Apostel med bokpåse i vänster hand, attributet i höger hand försvun
net (fig. 334). Numera uppställd på predikstolens korgfält.- Figurerna (H 51) kunna 
dateras till tiden omkr. 1450 och torde från början ha tillhört ett numera försvunnet 
altarskåp. Svenskt arbete. 

l Enligt benäget meddelande av antikvarien ÅKE NISBETH. - Om Gerdman se SvK, Up. II, s. 592, 
not 1. 

2 HEDVIG MARIA VoLTEMAT, f. 1767, t 1839.- G. 1786 med ADOLF VILHELM RIBEN, f. 1750, t 1829, 
ryttmästare, ägde Lövsta i Håbo-Tibble sn. 
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Fig. 328. Altaruppsats från omkr. 1763, delvis förändrad 1824. Glasmålning i korfönstret frän 
1916 av Yngve Lundström. Foto 1960. 

Altar von 1763, teilweise verändert 1824, Glasmalerei Retable, ca. 1763, part!y altered in 1824. Stained 
im Chorfenster von Yngve Lundström 1916. glass in chancel windo w by Yngve Lundström, 1916. 
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Fig. 329. Detalj av altaruppsatsen fig. 328 samt Fig. 330. Detalj av altaruppsatsen fig. 328 samt 
kalkmåningar nr 17. Foto 1960. kalkmålningar nr 18. Foto 1960. 

Teilstiick des Altars Abb. Detail of retable fig. 328, Teilstiick des Altars Abb. D etail of r etable fig. 328, 
328 sowie Wandmalerei and paintings No. 17. 328 sowie Wandmalerei and paintings No. 18. 

Nr.17 Nr.18. 

KRONA FÖR Krona för en Mariabild, av silver med sentida utvändig förgyllning, fragmenta
MARIABILD risk (fig. 341). Inre D 7, kronringens största H 2, l. Endast sju fragment äro bevarade 

av kronan, svarande mot något mer än hälften av dess omkrets. Gjuten i form av en 
bladkrans, sluttande utåt i ca 45° vinkel från lodlinjen. Själva kronringen är enmycket 
smal list, som endast har till uppgift att bilda bas för bladen, som växa på tudelade, 
smala, kälade stjälkar, bågformigt svängda åt ömse håll. Insidan är slät. Fragmenten 
äro delvis sammansatta av flera delar, i sen tid hopnitade och hoplödda med silverplåt 
på insidan. Dessa lagningar visa, att kronan ännu i relativt sen tid förefunnits i fullstän
digt skick. 1400-talet. Påträffades på skolhusets vind i Håbo-Tibble; tillvaratogs av 
prosten R. Littmarck (kh i Båtuna 1924-52) och deponerades 1953 till SMH (inv.nr 
24934). Vid samma tillfälle fick kyrkan av museet en rekonstruerad kopia av kronan 
(fig. 341). 
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Fig. 331. Den gamla altartavlan från omkr. 1763. 

Foto 1960. S. 344. 


Der friihere Altar von 1763. Old altarpiece ca. 1763. 


Al tarkrucifix (fig. 335- 340). Figuren, titulus samt korsändarna av förgylld mässing, KRUCIFIX 

korset och foten av svartmålat trä. Korsändarna äro dekorerade med skickligt graverade 
ornament och figurer på fram- och baksidan. Sålunda framställes på översta avslut
ningens framsida en lejoninna med sina ungar jämte fåglar (fig. 337); i mittfältets övre 
del står OBEN. På samma avslutnings baksida framställes en Pelikan med sina ungar 
jämte Fågel Fenix (fig. 338). Tvärarmens ändar ha på framsidan blomornament, ett bi 
och en fågel (fig. 339- 340), på baksidan en enhörning, en dubbelörn, ett bi, fåglar 
samt blomornament. På nedersta avslutningens framsida en örn och blommor, på bak
sidan en hermfigur med utsträckta händer, dessutom fåglar och ornament. 

1.1- 202753 
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Fig. 332. Aposteln Johan Fig. 333. Aposteln Paulus 
nes, träskulptur från omkr. (?),träskulptur från omkr. 

1450. Foto 1960. S. 344. 1450. Foto 1960. S. 344. 
Apostel Johannes, Holzplastik Apostel P aulus ( ?), 

um 1450. Holzplastik um 1450. 
The Apostle John, wooden St. P aul (?), wooden figure 

figure ca . 1450. ca . 1450. 

Krucifixet torde vara identiskt med )>ltt lijtet Chri Crucifix aff Messingh, giffwit aff 
Sal: Hackij arffwingar i Thälby (= nuv. Teljeby) ... står på Altartaflau (INV. 1681). 
Sydtyskt arbete från omkr. 1600. Foten troligen från 1757 (RÄK.), då mäster Gerdman i 
Stockholm fick betalt för reparation av ett )>metallcrucifix vid Altartaflam. Figurens 
H 15, korsets H 40 (med foten 48). 

PREDIKsToL Predikstol av snidat, blåmarmorerat (på grönblå botten) och förgyllt trä (fig. 342), 
bestående av korg, ljudtak och trappa. På korgens sidor enkla rektangulära nischer 
med var sin skulptur: de fyra evangelisterna samt i fältet närmast S väggen en apostel 
från ett senmedeltida altarskåp, se ovan. Bokbrädet uppbäres av en förgylld rocaille. 

Ljudtaket har förgyllda bladornament kring den karnissvängda kanten samt krönes 
av en stjärnbeströdd glob jämte ett lamm vilande på en bok med sju insegel (Lammet 
enl. Johannes' uppenbarelser). Under taket hänger en förgylld duva. Enkel trappa utan 
dörr. 

Predikstolen köptes 1706 (RÄK.) i Stockholm för 800 daler kopparmynt och uppställ
des samma år på korets S sida. Under den stora kyrkoreparationen 1759 (s. 320) flytta
des den till N sidan och en uppgång från sakristian genom N muren anordnades. Den 
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Fig. 334. Apostel, träskulptur från omkr. 1450, 
numera uppställd på predikstolens korgfält. 

Foto 1951. S. 344. 
Apostel, Holzplastik Apostle, wooden figure 

um 1450, jetzt an ca. 1450, now on pulpit. 
einem Feld des 
Kanzellwrbs. 

gamla predikstolstrappan kom således ur funktion och förvarades i sakristian ända till 
1915. Några snidade ornament, dels förvarade lösa i kyrkan (fig. 343), dels spikade på 
en dörr från 1700-talet i klockstapeln, torde från början ha tillhört predikstolstrappan. 
I samband med flyttningen 1759 blev predikstolen >>förbättrad till förgyllning och mål
ning>> (INV. 1763). För dessa arbeten jämte vissa ändringar i korgens konstruktion beta
lades snickaren Bornelin från Sigtuna och målaren Netsche 1759 (RÄK.). Möjligen här
röra korgens enkla fyllningar från denna tid, eller också från en senare ändring. - Figu
rerna på korgens fält och dekorationen i övrigt visar en viss likhet med Burchardt 
Prechts verkstadstraditioner. - År 1915 flyttades predikstolen tillbaka till S sidan; 
den gamla trappbarriären uppsattes och kompletterades, korgen och ljudtaket konser
verades. 
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Fig. 335. Altarkrucifix av förgylld mässing, korset av svartmålat 
trä, sydtyskt arbete frän omkr. 1600. Foto 1960. S. 347 

Altarkruzifix, Messing vergoldet, Altar crucifix of gilt brass, cross of 
d a s Kreuz a ns schwarzbem altem wood, paint ed b lack, south German 
Holz, suddeutsche Arbeit um 1600. work, ca. 1600. 

Timglas med fyra glas i ett ställ av snidat, målat och förgyllt trä. Ställningen 
består av en förgylld obelisk, krönt av en bevingad kula och ett musselskal med en pärla, 
vilande på en rund sockel med akantusblad. H 71. Samtida med predikstolen (?). Repa
rerades 1793 (RÄK.). 

BÄNKAR Bänkinredningen är sluten (fig. 305). Dörrar med enkla rektangulära fyllningar, 
marmorerade i blågrönt. Tillverkades 1760 (RÄK.) av snickaren Bomelin, Sigtuna. Bänk
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Fig. 336. Baksidan av altarkrucifixets kors. Foto 1951. 
Ri.ickseite des Kreuzes Abb. 335. Reverse side of cross of altar crucifix. 

kvarteren reglerades 1915, bänkarna gjordes samtidigt bekvämare och den gamla färgen, 
som varit övermålad, framtogs. 

Nummertavlor: -l. I förgylld ram, krönt av en volutgaveL 1700-talet. H 67. NUMMER
TAVLORHänger i begravningskapellet. - 2. Enkel, i blåmarmorerad ram, stående på en fot. 

H (utan fot) 76. Anskaffades 1853. 
Orgeln (fig. 305), som har 6 stämmor, en manual och pedal, byggdes år 1915 av ORGEL 
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Fig. 337. Översta avslutningens framsida på 
altarkrucifixets kors fig. 336. Foto 1951. 
Vorderseite des oberen Abschlusses auf dem 

Altarkreuz Abb. 336. 
Detail of crucifix fig. 336. Front of upper end. 

orgelhyggarfirman Åkerman & Lund, Sundbyberg. Fasaden med grågrön marmorering 
och förgyllda ornament samt en stämma äro bevarade från kyrkans första orgel, byggd 
år 1835 av P. Z. Strand, Stockholm enl. ritningar av C. G. Blom Carlsson (s. 396, not 2). 
- Orgeln är sedan 1915 uppställd på ett 30 cm högt podium i kyrkans V del, försett 
med en barriär av enkla rektangulära fyllningar, marmorerade i blågrönt. Denna barriär 
har tillhört en orgelläktare från 1760, som revs 1915 för att återställa kyrkorummets 
rymdverkan och för att göra västtravens målningar synliga. 

noPREDSKAP Dopfunt av grov sandsten (fig. 344). Endast den ursprungliga, helt släta cuppan 
finns kvar, cylindrisk, med konisk underdel. UttömningshåL H 47, D 73. Härstammar 
antagligen från 1100-talets slutskede, tillverkad med gotländska funtar som närmaste 
förebilder. Jfr en liknande dopfunt i Österåkers kyrka (SvK, Up. l, s. 592).- År 1915 
uppställdes funten på ett understycke av trä. Sedan 1954 står den på en fragmentarisk 
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Fig. 338. Översta avslutningens baksida på altar

krucifixets kors fig. 336. Foto 1951. 


Riickseite des oberen Abschlusses auf dem Altarkreuz 

Abb. 336. 


Detail of crucifix fig. 336. Reverse of upper end. 


Fig. 339. Vänstra tvärarmens avslutning på 
altarkrucifixets kors, fig. 336. Foto 1951. 

Fig. 340. Högra tvärarmens avslutning på altar
krucifixets kors, fig. 336. Foto 1951. 

AbschluiJ des !inken Arms am Altarkreuz Abb. 336. AbschluiJ des rechten Arms am Altarkreuz Abb. 336. 
Left end of transverse arm of crucifix fig. 336. Right end of transverse arm of crucifix fig. 336. 
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Fig. 341. Fragment av en h elgonkrona av silver från 1400-talet samt en rekonstruerad kopia av kronan. 

Foto SHM 1953. S. 346. 


Bruchstiick einer silbernen Heiligenkrone des 15. Jh., Fragment of a silver saint's crown, 15th century, and a 

sowie eine rekonstruierte Kopie d er Krone. reconstruction of the crown. 

stenfot, som hämtades från Håtuna kyrka. Denna fot är tillverkad av grov marmorlik
nande kalksten, utformad som en fyrkopplad pelarbas. Med stor sannolikhet har den 
ursprungligen tillhört den nuvarande dopfuntscupparr i Håtuna kyrka från 1200-talets 
mitt eller senare hälft (s. 251). På Håtuna kyrkogård förvaras mellanstycket av en dop
funtsfot i form av en stympad kon, med en vulst upptill, tillverkad av kalksten (fig. 233). 
Detta mellanstycke torde härstamma från Håbo-Tibble kyrka.- År 1763 (vrs.) före
slogs, att den gamla funten skulle borttagas. Man borde vid dop begagna sig av en fäll
skiva innanför altardisken, där dopfatet kunde sättas (jfr Håtuna, s. 252). 

Dopfat av mässing: -l. Drivet och graverat arbete (fig. 345, Upps. utst. kat. nr 
53). I botten visas Bebådelsen, omgiven av dekorativa minuskler och blomranka. Å 
brättet instansade franska liljor och >>krabb>>-liknande blommor. Antagligen Niirn

bergarbete från 1500-talet.l D 57. Omtalas tidigast 1681 (rNv.) som >>mullöga>> (s. 252) 
i funten. Användes senare som sandfat vid jordfästningar och kallas i rNv. 1876 för 
>>Messingsfat med runinskrift». - 2. Drivet och punsat arbete (fig. 346, Upps. utst. kat. 
nr 48). I bottnens mitt en rosett, på brättet uppdrivna runda och ovala bucklor alter
nerande med granatäpplen. Omkr. 1700. D 48. Begagnades 1876 som kollekttallrik, 
numera upphängd på korets Ö vägg. 

Dopskål av tenn i >>kallskålsform>> (fig. 347). Två volutformade handtag, tre fötter. 
På livet ingraverade lagerkvistar jämte inskrift: DENNE SKÅHL l ÄR GIFWEN TILL l TIBLE 
KYRKIA l A16 89. Enl. INV. given av rådmannen Axel Aulrevill på Svarsta (s. 314, not 1). 
Inga stplr. D 22, H 11. 

1 Jfr CARL R. AF UGGLAs, Ett par Niirnberger-fat , i: Utställningen af äldre kyrklig konst i Strängnäs 
1910. Studier II, Sthlm 1913, s. 48 f. 
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Fig. 342. Predikstol, köpt 1708, delvis ändrad 1759. 
Foto 1951. S. 348. 

Kanzel, erworben 1708, teilweise Pulpit, bought 1708, partly altered 1759. 
verändert 1759. 
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Fig. 343. Snidade ornament från predikstolen 

fig. 342. Foto 1951. 


Schnitzwerk von der Kanzel Abb. 342. 

Carved ornament from pulpit fig. 342. 


NATTVARDs Kalk av förgyllt silver (fig. 348-349, Upps. utst. kat. nr 447). Fot och skaft med 
KÄRL nod medeltida. Foten sexpassformad. Dess kant har genombrutet fyrpassmönster. De 

sex passen, som övergå i ett spiralvridet skaft, fyllas av ingraverade växtornament och 
figurer: S. Barbara med torn och palmkvist, S. Dorotea med svärd och blomsterkorg, 
S. Margareta med drake och kors samt en helig biskop med bok och kräkla. Över de 
två återstående fälten hava fastnitats runda plattor, den ena med Kristus som smärta
man, den andra med initialerna G.I.H (= Gustaf Hjulhammar) och C. B ( = Christina 
Bure)1 samt årtalet 1661. Noden har sex rutformiga utsprång med ingraverade minusk
ler: r H E c u s. Däremellan rosetter och bladmotiv. 1400-talets senare del, möjligen 
svenskt arbete. Cuppan är enl. stplr tillverkad av guldsmeden L. Lundqvist i Sigtuna 
1770 (UPMARK, s. 612). H 22,5. 

Tillhörande p a ten av förgyllt silver (Up ps. utst. kat. nr 448). Som enda ornering är 
ett Kristushuvud ingraverat å brättet (fig. 360). 1400-talets senare del. Å undersidan 
initialerna G.I.H.IC.B., se kalken. D 16,5. 

Kanna av silver, inuti förgylld (fig. 351). Päronformad, med lock, snås och handtag. 
På livet ett ingraverat fält med inskrift: TIBLE KIÖRKIO KA(N) l NA, ÄR BESTELT AFF l 

1 GusTAF HJULHAMMAR, f. 1630, t 1712, wn av Bertil Staffansson, adlad Hjulhammar. Drabant 
vid Karl X Gustavs livgarde, överstelöjtnant. Ägde Väst-Tibble.- G.1:o 1660 med CHRISTINA BuRE, 
f. 1644, t 1698. Är 1661 föddes deras förste son Johan.- 2:o 1699 m. CHRisTINA WrJNBLADH, dp 
1652, t 1727. 
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Fig. 344. Dopfunt. Cuppan från 1100-talets slutskede, 
foten från 1200-talets mitt har troligen från början tillhört 
den nuvarande dopfuntscuppan i Råtuna kyrka, jfr fig. 

232. Foto 1960. S. 352. 
Taufstein, Cuppa vom Ende Font. Bowl, end of 12th cen
des 12. Jh., Ful3 aus der Mitte tury, foot, mid-13th century, 
des 13. Jh., welcher wahrsch probably belonged originally 
einlich anfa ngs der jetzt in to the bowl of the font at 
der Kirche von Råtuna befind present in R å tuna church, 
lichen Cuppa zugehört hat. cf. fig. 232. 

Vgl. Abb. 232. 

R YRKIOHERDEN NICOILAO SUNDELI01 FÖR l KYRKIONES EGNE l MEDEL l AO 1682. 

Därunder: KYRKIOWERDERNA l PEDER ANDERSON FRÖMA(N) l PEDER JOHANSON I Ö(N)STA. 

Inga stplr. H 29. Enligt INV. 1681 användes som material till kannan bl. a. en liten kalk, 
en stor silverkrona och ett litet gammalt silverbälte. 

Oblatask av silver, inuti samt delvis utvändigt förgylld (fig. 350). Oval, på 4 volut
fötter. På locket framställes i relief Guds lamm med korsfana, kring kanten ingraverade 
band- och akantusornament. I botten initialer IS samt åldermansranka, åsyftande guld
smeden i Stockholm Isak Sauter, ålderman 1770, t 1779 (UPMARK, s. 118). H 10, L 14, 

1 NICOLAUS ER. SuNDF.Lms, f. 1632, t 1704. Pvgd 1660, kh i Tibble 1674, riksdagsman. - G. med 
CnRISTINA JoHANSDOTTER, dotter av kh i Åker och Dalby Joh. P. Skeptunensis. 
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Fig. 345. Dopfat av mässing från 1500-talet. 

Foto 1960. S. 354. 


Taufschale aus Messing, 16. Jh. Brass christening bowl, 

16th century. 

B 10.- År 1681 (n-<v.) fanns en oblatask i >>drifwit arbete af mässing>>, given av fru 
Sneckenfelt på Lövsta.1 

Sockenbudstyg, se Håtuna kyrka, s. 256. 
LJusREDsKAP Ljuskronor av mässing resp. klockmetall: - l. Åtta ljusarmar med spiror i en krans, 

mellan armarna prydnader med maskaroner. Ovanligt kort, profilerad stam, krönt av 
lutspelande kvinnofigur; nederst stor kula. Överst en sköld med inskrift: JOHAN JOHANs
SON j WIGG2 j MARGRETA ANDjERSDOTTER, HAFV =/ER FÖRÄRAT TILL j CRONA 65 j 
DALER. Inskrift på kulan: ANNO (bomärke) 1670 j JOHAN. JOHANSON. j WIGG. j MARGRETA. 
ANDERs. J DOTTER. Runt inskriften en graverad blomranka. H 72. - 2. Tolv ljusarmar 
i två kransar, de nedre med spiror. Mellan kransarna samt överst prydnadsarmar. Pro
filerad stam, krönt av dubbelörn, avslutad av stor kula. 1600-talet. H 90.- 3. Åtta 

1 KARIN (CATHARINA) SNECKENFELT till Lövsta, t 1692. -G. m. JOHAN WESTERMAN, adlad 
LILLIECRANTZ, t 1653. Bodde under sin långa änketid på Lövsta och lät bruka jorden med eget folk. 

2 JoHAN JoHANSSO!'I WIGG var kronofogde, t 1673. 



359 HÅBO-TIBBLE KYRKA 

Fig. 346. Dopfat av mässing frän omkr. 1700. 

Foto 1951. S. 354. 


Taufschale aus Messing, Brass christening bowl, 

um 1700. ca. 1700. 

Fig. 347. Dopskäl av tenn, skänkt 1689. Foto 1951. S. 354. 

Taufschale aus Zinn, gestiftet 1689. Pewter christening bowl, presented 1689. 
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ljusarmar i en krans, mellan varje arm en reflexblomma. Profilerad stam, krönt av 
dubbelörn, avslutad av kula. Enl. INV. 1731 gåva från Svarsta. H 55. 

År 1798 skänktes en försilvrad ljuskrona med 6 ljusarmar av sekreteraren hos 
borgerskapets äldste i Sthlm (LV A) Edvard Run(n)eberg på Vallby. Finns ej kvar. 

Ljusarmar av driven och punsad mässing: - l. Ett par, med tre pipor (fig. 352). 
Vridna armar med skaftringar, väggplatta och en sköld mellan armarna med blom
ornament. 1600-talet, antagligen en av de ljusarmar som i INV. 1681 upptagas som skänk
ta av fru Catharina Sneckenfelt på Lövsta (se ovan). L 34.- 2. För tre ljus. Skaft och 
ljusarmar med skaftringar, droppskålar och väggplatta, dekorerade med bucklor. 1600
talet, antagligen skänkta av samma givarinna som nr l. L 40. - 3. Enarmad, med vridet 
skaft och bucklor. 1600-talet. L 40. 

L j u sarmar av gjuten brons, ett par, för tre ljus. Växtornamentik samt putti som 
armhållare. 1830-talet. På orgelfasadens sidoväggar. L 38. 

Ljusstakar:- l. Ett par, av mässing, för ett ljus. Kort enkelt skaft. 1700-talet (?). 
H 14.- 2. Ett par (fig. 354), empirestakar av mässing med kvinnofigur av brons som 

Fig. 348. Detalj av kalken fig. 349. Foto SHM 1953. 

Teilaufnahme des Kelchs Abb. 349. Deta il of chalice fig. 349. 
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Fig. 349. Kalk av silver från 1400-talets senare del. 
Foto SHM 1953. S. 356. 

Silberner Kelch vom Ende des 15. Jh. Silver chalice, late 15th century. 



362 HÅBO HÄRAD 

Fig. 350. Oblatask av silver, tillverkad av stockholmsguldsmeden 
Isak Santer (t 1779). Foto 1951. S. 357. 

Silberne Oblatendose des Stock- Silver wafer box, by !sak Sauter 
holmer Goldschmieds Isak Sauter (t 1779), goldsmith, Stockholm. 

(t 1779). 

håller tre ljuspipor i form av ymnighetshorn. H 58. - 3. Ett par, av mässing och svart
målad plåt, pelarformiga, 1800-talet. H 52. - 4. Ett par, av tenn (fig. 355). Enl. stpl 
på foten tillverkade av Olof Eriksson, kanngjutare i Sthlm (1618-1674 (LöFGREN I: 2, 
s. 60 f). H 25. - 5. Tre st. lika, av tenn. Profilerat skaft, fyrkantig fotplatta med av
fasade hörn. Stplr av Daniel Larsson Björkman, kanngjutare i Sthlm 1734- 1783 (LöF
GREN I: 3, s. 357) samt årsbokstav Y ( = 1740). H 18. - 6. Av smidesjärn (fig. 353), 
med mittstav och fyra ljusarmar. På mittstavens övre del en tvärarm med genombrutet 
årtal 1861 samt nederst initialerna N B. H 67. 

L y k t a av plåt och glas, fyrkantig. Mycket enkel. Hänger i vapenhuset. 1800-talet (?). 
H 50. 

TEXTILIER Antependier:1 - l. Av röd, numera urblekt sammet. Dekorerat med guldband, 
broderat bibelspråk samt inskrift K. SNECKENBERG 1716.2 Lärftfoder. Illa medfaret. 

1 Textilbeskrivningen bearbetad av fil. lic. ANNE-MARIE FRANZE N. 

2 CATHARINA SNECKENBERG, t 1730. -- G. m. GEORG \VALLRAVE på Lövsta, t 1714. Han titule
rades estatscommissarie. 
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Fig. 351. Kanna av silver från 1682. Foto 1951. S. 356. 
Silberkanne von 1682. Silver ewer, 1682. 

H 103, L 180.-2. Av svart, numera urblekt sammet. Guldband samt inskrift: IHS 

ANNO 1793. I övre hörnen kronor i guld samt pärlor. Lärftfoder. H 97, L 192. Anskaf
fades 1793 tillsammans med en mässhake, ett kalkkläde och en håv av samma material 
och uppsättning, se nedan. 

Mässhakar: - l. Av klarblå sammet med granatäpplemönster (rapporthöjd 38,5, 
B 30) från Italien, 1400-talets senare hälft (fig. 356). På ryggstycket ett applicerat kors 
av vävda guldband, 1400-talet, av synnerligen vacker kvalitet. Mässhaken är hopsydd 
under senare tid, troligen på 1700-talet. Foder av grov, gul lärft. Konserverad 1915 
och 1957 (Pietas). H 115, resp. 86. - 2. Av svart sammet med guldbroderier: IHS på 
framsidan, kors på baksid"an. Anskaffades 1793 (jfr antependiet nr 2). - 3. Av svart 

12- 202753 
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Fig. 352. Ljusarm av driven och punsad mässing, 1600-talet. Foto 1960. S. 360. 
Leuchterarm aus getriebenem und gepunztem Messing, Candie braeket of chased and embossed brass, 17th 

17. Jh. century. 

sammet med ornering i silver: Jehovahsol på framsidan, kors på baksidan. Köptes 1866 
(RÄK.).- 4. Av rött ylletyg med applicerat kors på ryggen, dessutom broderier i guld, 
rött och blått. Komponerad av Sofia Widen,1 utförd av Licium 1948. 

Kalkkläden: -l. Av blå sidentaft med broderi i silver. I hörnen små buketter; 
på mitten inom krans följande inskrift: GIFWIT AF HEDWIG OCK WILHELMINA WESTMAN 

DEN 2s JULII ÅR 1765. Kring kanten knypplad silverspets. Foder av vitt, numera gulnat 
sidentyg. Mått 43 x 44 (utan spets). Konserverat 1916 (Pietas).- 2. Av svart, numera 
urblekt sammet. I mitten sol med IHS, i hörnen kronor, allt i guld. Kring kanten knypp
lad guldspets. Anskaffades 1793 (jfr antependiet nr 2 och mässhaken nr 2 från samma 
tid). Mått 49 x 47. 

SoFIA Wm.EN, f. 1900, t 1961, textilkonstnärinna. Föreståndarinna och konstnärlig ledare för 
LicruM 1930-51, innehade sedan 1952 egen firma- Sofia Widens textilier- i Rytting nära Borlänge. 
För kyrkligt ändamål har hon lanserat svenska material såsom ull och linne och över huvud taget 
arbetat i förnyande anda. Hennes verk utmärkas av formdisciplin, kraftfullt tecknade, grafiskt beto
nade mönster och förnämt återhållen färg. - LEXIKON FÖR KONST III, s. 1702. 

1 
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Fig. 353. Ljusstake av smidesjärn, 1861. 
Foto 1960. S. 362. 

Schmiedeeiserner Chandlestick, wrought 
Leuchter, 1861. iron, 1861. 

Bokdyna av röd sammet, kantad med breda guldband. På mitten ett broderat IHS 
i silver inom en törnekrona i gult silke. På baksidan med korsstygn: GÅFVA TILL TIBBLE 

KYRKA 1885. Mått 38 X 38. 
Håvar: -l. Av svart, numera urblekt sammet med dekor av galoner, fransar och 

tofs i guld. Vitt skinnfoder. Förgylld hylsa med klocka, brunt svarvat skaft. Anskaf
fades 1793 tillsammans med ovan beskrivna textilier av samma material. - 2. A v röd 
sammet med guldband. Mässingshylsa, grått skaft. Modern. 

INV. 1681 upptager flera numera försvunna textilier, såsom ett antependium av FÖRSVUNNA 

TEXTILIER>>tryk lerffb> och en brudpäll av röd och grön taft med fransar omkring, given av >>H. 
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L 

Fig. 354. Ljusstake av mässing och 

brons frän 1800-talets början. 


Foto 1960. S. 360. 

Leuchter aus Messing und Bronze vom 


Anfang des 19. Jh. 

Candlestick, brass and bronze, early 


19th century. 


Karin Simons dotter i Kyrkiobyn efter sin Sal. Son Mons..': Simon Kraffb>. År 1763 (INv.) 
fanns >>Ett st. hwit slingat Band at bruka till gördel» ( = cingulum, jfr s. 278), 1743 {INv.) 
en kyrkvaktarrock förfärdigad 1727. 

BEGRAV Begravningsvapen:- l. Vapensköld av trä med omgivande hjälmtäcke av 
NINGsVAPEN akantusblad av plåt (fig. 357). Vapnet: i rött fält ett halvt lejon i guld från vänster med 

ett hjul i guld i framtassarna. De omgivande plåtbladen i guld och rött. Bärstång och 
inskriftsplåt saknas, men enl. KLINGSPOR torde vapnet tillhöra Bertil Staffanson, adlad 
Hjulhammar, t 1643.1 H ca 70. 

1 BERTIL STAFFANSSON frän Väst-Tibble, ryttmästare, adlad 1642 HJULHAMMAR, jfr s. 356, not 
1.- G. 1620 m. BRITA !KORN till Torsätra, dotter av Erik Alfsson Ikorn och Ingeborg Tott. 
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Fig. 355. Ljusstake av tenn 

från 1600-talet. 


Foto 1951. S. 362. 

Zinnleuchter des 17. Jh. 


Pewter candlestick, 

17th century. 

2. Av krederat och målat trä (fig. 357). Vapnet: i blått fält en krans av franska liljor 
silver, buren av en hand som sträckes fram ur ett moln från vänster. Hjälmtäckets 

snidade akantusblad i rött och blått. Inskriftskartusch omgiven av bladornament 
med följ ande inskrift: KONGL. MAY(TTZ) TROO TIENARE OCH CAPITEIN WIDH l DETT 

KONGL. AMMIRALITETET DHEN EDLE OCH WÄLLB: HERRE H. l LARS LILLIECRANTZ1 TILL 

LÖFSTADH OCH RÅCKSTADH FÖDD ÅHR 16(42?) OCH l DÖDH 1690 D. 5 JUNIJ. H 145. 

LARS LILLIECRANTZ, dp 1642 i Sthlm, t ogift 1690. Son av JoHAN WESTERliiAN, adlad Lilliecrantz, 
se s. 358 not 1. 

1 
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Fig. 356. Mässhake (nr l) av italiensk sammet från 1400
talets senare hälft. Foto ATA 1961. S. 363. 

MeBgewand (Nr. l) aus ita Chasuble (No. l) of Italian 
lienischem Samt aus der 2. H. velvet, latter half of 15th 

d es 15. Jh. century. 

MÖBLER Sakramentskåp av gulbetsad ek med järnbeslag (fig. 359). Två dörrar, överst tre 
rundlar med genombrutna fyrpass. Senmedeltida. Starkt restaurerat och kompletterat. 
H 185, B 76, Dj 45. Förvaras i koret. 

Stolar, 3 st. lika, brunmålade, med hög rygg, avslutad med voluter. Svarvade ben 
med tvärslå och profilerad hög framslå. stoppade och klädda med rött tyg (modernt). 
Köpta 1817 (RÄK.). 

Bockbord med två enkelståndare och en regelbom. Svartmålat. Antagligen det, 
som inköptes 1817. Förvaras i sakristian. 

Penningkista av trä, järnbeslagen och plåtklädd. Kupigt lock, två offerhål, tre 
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Fig. 357. Begravningsvapen för Bertil Hjulhammar, 
t 1643 (överst) och Lars Lilliecrantz, t 1690. 

Foto 1960. S. 366. 
Totenwappen, fiir Bertil Funeral coat of arms of 

Hjulhammar, t 1643 Bertil Hjulhammar,
(oben) und Lars t 1643 (above) and Lars 

Lilliecrantz, t 1690. Lilliecrantz, t 1690. 

utanlås. Står på fyra tassliknande järnfötter. H 63, B 47, L 85. Sannolikt identisk med 
den kista, som anskaffades 1786 (INv.). Förvaras i sakristian. 

Bland böcker märkas särskilt: - l. Psalterium daviticum, Upsala, Paul Grijs BöcKER 

offic. 1510. Defekt, de två första arken saknas, endast bakre träpärmen finns i behåll. 
Torde vara identisk med en av de tre gamla böcker, som upptagas i INV. 1763 som >>onyt
tige med munk och föga läslig stijh>. - 2. Karl XII:s bibel 1703 i originalband, inköpt 
1707. 

E ni. KLINGSPOR fanns i kyrkan en t a v l a, som framställde en patriark eller prelat DIVERsE 

sittande i en hög karmstol, hållande framför sig en bok med ryska bokstäver. På tavlan 
var följande inskrift anbragt: >>Anno 1615 den 30 Juli blef den mechtige staden Pläsko 
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Fig. 358. Stånka av omålad furu, möjligen en 

medeltida gillesstånka. Foto 1951. 


Humpen aus unbemaltem Fichtenholz, vielleicht 

von einer mittelalterlichen Kalandsgesellschaft. 

Tankard of unpainted pinewood, possible a 


medieval guild tankard. 


( = Pleskau) belägrat aff konung Gustaf Adolf och denna tafla tagen ur Bohadilne 
klåster och hiit förärat aff Engelbrecht Lyfknecht i Nägelsta ( = Negelstena).l Tydligen 
rörde det sig om en rysk ikon. Finns ej kvar. 

Stånka av omålad furu (fig. 358). Möjligen en medeltida gillesstånka (?). H 49, 
D 20 resp. 23. 

KLOCKOR Kyrkklockorna hänga i stapeln. - l. storklockan har runt halsen följande 
inskrift: PRISEN, I FOLK, .VÅR GUD OCH LÅTEN HANS LOF LJUDA HÖGT. DAV. PS. 66:8. 

På N sidan: ÅR 1907, l KONUNG OSCAR II::_ TRETTIOFEMTE REGERINGSÅR, l DÅ J. A. EK

MAN VAR ERKEBISKOP, l A. TH. MOSTRÖM KYRKOHERDE, l JOEL NYBERG Å FRÖTUNA OCH 

J. A. BARTHELSSON I BÄLBY KYRKOVÄRDAR l SAMT G. O. OLSSON KLOCKARE, l BLEF DENNA 

TIBBLE FÖRSAMLINGS KYRKKLOCKA OMGJUTEN I STOCKHOLM l AF JOH. A. BECKMAN & 
C~.- På S sidan: VID KLANGEN AF MIN RÖST l MÅ SÄKRA HJERTAN RÖRAS, l BETRYCKTA 

FINNA TRÖST, l FÖRFÖRDA ÅTERFÖRAS. l SIG SAMLE VID MITT LJUD l TILL SENSTA EFTER

TID l ETT FOLK, SOM T ACKAR GUD l FÖR FRIHET, BRÖD OCH FRID. - Klockans D 103, 
H 93. 

1 ENGELBREKT SvENssoN (t 1673), slottsfogde i Uppsala, fick 1615 Negelstena på livstid. 
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Fig. 359. Sakramentskåp från senmedeltiden, starkt restaurerat och 

kompletterat. F oto 1960. S. 368. 


Sakramentsschrank des Spätmittelalters, Late medieval comrnunion cupboard, much 

star!< restauriert und ergänzt. restored and complemented. 
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2. Lillklockan har på S sidan följande inskrift: ÄRA: VARE: GUD I HÖIDEN: FRID l PÅ 

lORDEN: MÅNNISKAN (sic!): GOD VILlA l ARCHE: BISKOP U.V:TROIL l KYRKOHERDE: C. M. 

RUNNEBERG l COMMINISTER C. T. WERNER l KYRKO: WÄRD. ERIC: HINDRICSSON.- På 
N sidan: KONUNG. GUSTAF ADOLPH l LANDSHÖFDING E L SCHRÖDERHErM l OMGJUTEN I 

STOCKHOLM AV GERH. MEYER 1794.1 - Klockans D 76, H 68. 

1 G. S. MEIJER, kungl. styckgjutare, verksam 1772-97, son till GERH. MEIJER n. v. 

Fig. 360. Detalj av en paten från 1400-talets 

senare del. Foto SHM 1953. S. 356. 


Teilaufnahme einer Patene Detail of a paten, late 

aus der 2. H. des 15. Jh. 15th century. 
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SAMMANFATTNING 

l. Ett litet kapell av gråsten, med plant innertak och gavlar av trä (fig. 361, A). På S sidan två 

numera igensatta fönsteröppningar. Kapellet torde ha blivit uppfört på privat initiativ under 1100
talets slutskede och användes sedan på 1200-talet som den nuvarande kyrkans kor. 
In v.: Dopfuntscuppa från 1100-talets slutskede (fig. 344). 

Il. Nuvarande långhus av gråsten uppfördes under 1200-talets förra hälft (fig. 361, B). Sydingång 
med rundbågig, tegelskodd omfattning (fig. 322). Plant innertak av trä. 

III. Sakristia av gråsten uppfördes i N (fig. 361, C), täckt med ett halvt tunnvalv(fig. 307).1200-talet. 
IV. Koret täckes med tegelkryssvalv med gotiska ribbor och kupiga kappor, vilande på inbyggda 

hörnpilastrar och sköldbågar (fig. 361, D). ö gavelröstet uppföres av tegel i munkförband, fö rsett med 
fönsterlika blinderingar i stigande linje, nederst ett horisontalt band (tig. 300). 1300-talets början. 

V. Långhuset förses med t egelvalv med helstensribbor, vilande på väggpilastrar och sköldbågar 
(fig. 361, E ). Valv och väggar dekoreras med kalkmålningar, tillhörande den s. k. Strängnäs-skolan 
(första perioden). Omkr. 1450 (fig. 309). 
In v.: Träskulpturer från ett altarskåp (fig. 332- 334), nattvardskalk (fig. 349) jämte tillhörande paten, 
fragment av en helgonkrona (fig. 341). Sakramentskåp (fig. 359). 

VI. Vapenhus i S av gråsten, täckt med tegelvalv (fig. 361, F). Valvet har halvstensribbor, försedda 
med tvärplattor nära hjässpunkten. Kyrkorummets äldre målningar överkalkas och nya kalkmål
ningar tillhörande Albertus Pietors krets, utföres på 1490-talet. Även vapenhuset dekoreras samtidigt 
(fig. 319- 323) . 

VII. 1674- 80: allmän reparation, utförd successivt under ledning av 
kyrkobyggaren Marcus Hindrichsson. - 1697 ett nytt fönster åt N, försett 
med glasmålningar från 1696 (fig. 324- 327). A 
In v.: Begravningsvapen (fig. 357), mässhake nr 1 (fig. 356). Predikstol 
1706 (fig. 342). 

VIII. 1759: omfattande reparation under murmästarna Petter och Eric 
Roos' ledning. Korets yttermurar höjdes och ö gavelröstet påbyggdes, så 
att korets tak fick samma nockhöjd som långhusets. Fönstren vidgades, 
golven omlades, ytterväggarna rappades och interiörens kalkmålningar 
överputsades. Vid samma tillfälle torde även triumfbågen ha vidgats och 
korvalvets V kappa ommurats. Valvtrappan i SV togs bort. 
In v.: Altaruppsats anskaffas strax före 1763 (fig. 328- 330), predikstolen 
flyttas till N sidan. 

IX. Byggnadsarbeten 1797 under ledning av byggmästaren Neosander. 
V vapenhuset (nuvarande begravningskapellet) av korsvirke med tegel
fyllnad anlades (fig. 295 o. 302). Kyrkans S ingång igensattes, och det 
medeltida vapenhuset ändrades till begravningskaptll. Ett nytt fönster åt 
N (det västligaste) upptogs i kyrkorummet. 

X. Restaurering 1915 under ledning av prof. Sigurd Curman. V vapen
husets övre våning borttogs och byggnaden ändrades till begravningskapell. 
Långhusets S ingång återöppnades och det medeltida vapenhuset återställ-

Fig. 361. 	Kyrkans tillväxt, 1 : 1000. A. Tuulse 1961, ritat av J. Nömmik. 
Grundrif3entwicklung der Kirche. Development of church. 
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des. Kalkmålningarna framtogos och konserverades av C. L. Lundin. Glasmålning i korfönstret av 
konstnären Y. Lundström insattes. Predikstolen flyttades till S långsidan, bänkarna gjordes be
kvämare, orgeln placerades på ett podium i långhusets V del. Varmluftsanordning installerades. 
Kyrkan restaurerades utvändigt 1938. El. värmeledning infördes 1947. Kalkmålningarna rengjordes 
av konservator S. Dalen 1952. 

ZUSAMMENFASSUNG 
l. Kleine Feldsteinkapelle mit Holzgiebeln und flacher Decke (Abb . 361 A). An der S Seite zwei 

nun zugemauerte Fenster. Die Kapelle dlirfte auf private Initiative zu Ende des 12. Jh. zurlickgehen 
und wurde seit dem 13. Jh. als Chor der jetzigen Kirche benutzt. 
Ausstattung: Cuppa eines Taufsteins vom Ende des 12. Jh. (Abb. 344). 

Il. Das jetzige Langhans aus FeJdstein wirdin der l. H. des 13. Jh. aufgeflihrt (Abb. 361 B). S Ein
gang mit rundbogiger Backsteineinfassung (Abb. 322). Flachdecke. 

III. Eine Sakristei aus FeJdstein mit einem halbierten Tonnengewölbe wird im N angehaut (Abb. 
307 u. 361, C). 13. Jh. 

IV. Im Chor werden Kreuzgewölbe mit gotischen Rippen und erhöhten Kappen auf nachträglich 
eingebauten Eckpilastern und Schildbogen (Abb. 361, D) eingezogen. Das O Giebelfeld wird aus Back
stein im Mönchsverband mit fensterartigen, in gestaffelter Ordnung ansteigenden Bienden und einem 
unteren Horizontalband aufgeflihrt (Abb. 300). Anfang des 14. Jh. 

V. Das Langhans erhält Backsteingewölbe auf Wandvorlagen und Schildbogen (Abb. 361, E), und 
wird von einem Meister der sog. Strängnäs-Schule (erste Periode) ausgemalt. Um 1450 (Abb. 309). 
A u s s t att u n g: Holzplastik aus einem Filigelaltar (Abb. 332- 334), Abendmalskelch (Abb . 348) 
mit zugehöriger Patene, Bruchstlick einer Heiligenkrone (Abb. 341). Sakramentshäuschen (Abb. 359). 

VI. Waffenhaus (Vorhalle) im S aus FeJdstein mit Backsteingewölbe (Abb . 361, F). Die Gewölbe
rippen bestehen aus einem halben Stein, der in Nähe des Scheitels mit Zwischenplatten versehen ist. 
Die ältere Ansmalung des Kirchenraums wird libertlincht und mit neuen Malereien liberzogen, die 
dem Kreis des Albertus Pictor angehören und aus den 1490er Jahren stammen. Gleichzeitig wird das 
Waffenhaus ansgemalt (Abb. 319-323). 

VII. 1674-80: allgemeine Reparatur, die etappenweise unter Leitung des Kirchenbaumeisters Marcus 
Hindrichsson durchgeflihrt wird. - 1697: nach N wird ein neues Fenster geöffnet, das mit Glasmale
reien von 1696 versehen ist (Abb. 324- 327). 
A u s s t a t t u n g: Totenwappen (Abb. 357), MeJ3gewand Nr. 1 (Abb. 356), Kanzel von 1706 (Abb. 342). 

VIII. 1759: umfassende Reparatur unter Leitung der Maurermeister Patter und Eric Roos. Die 
AuJ3enmauern des Chors werden erhöht und die O Giebelmauer hochgezogen, so daJ3 Chor und Lang
hans dieselbe Dachhöhe erhalten. Die Fenster werden erweitert, die FuJ3böden umgelegt, die AuJ3en
wände verputzt und die Ansmalung des Inneren libertlincht. Bei gleicher Gelegenheit dlirfte auch der 
Triumphbogen erweitert und die W Kappe des Chorgewölbes erneuert worden sein. Die Gewölbetreppe 
im SW wird entfernt. 
A u s s t att u n g: Kurz vor 1763 wird ein Altar angeschafft (Abb. 328- 330) und die Kanzel an die N 
Seite verlegt. 

IX. Bauarbeiten unter Leitung des Eaurueisters Neosander. Das W Waffenhaus (Vorhalle), die 
heutige Beerdigungskapelle, wird aus backsteingeflilltem Fachwerk errichtet (Abb. 295 u. 302). 
Der S Eingang der Kirche wird vermauert und das mittelalterliche Waffenhaus in eine Beerdigungs
kapelle verwandelt. Im Kirchenraum wird ein neues Fenster nach N (das westliche) eingebrochen. 

X. Restaurierung unter Leitung von Prof. Sigurd Curman 1915. Das ObergeschoJ3 des W Waffen
hauses wird entfernt und der Bau dadurch in eine Beerdigungskapelle verändert. Der S Eingang des 
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L anghauses wird erneut geöffnet und das mittelalterliche Waffenhaus wiederhergestellt. Die Ausma
lung wird freigelegt und von C. L. Lundin konserviert. Das Chorfenster erhält Glasmalerei von Y. 
Lundström. Die Kanzel wird an die S Seite verlegt, das Gestiihl verbessert und die Orgel auf einem 
Podium im W Teil des Langhauses aufgestellt. Warmluftheizung. - 1938 wird die Kirche auch aufJen 
restauriert. Elektroheizung 1947. 1952 wird die Ausmalung von S. Dalen gereinigt. 

SUMMARY 
l. A small ch apel of granite rubble, with flat wooden ceiling and wooden gables (fig. 361 A). Two 

windows, now closed, on S side. Ch apel probably built on private initialive towards end of 13th century, 
and used since 13th century as chancel of present church. 
Furnishings: Font bowl, late 12th century (fig. 344). 

Il. Present nave built of granite rubble during first h alf of 13th century (fig. 361 B). S entrance with 
round-arehed brick surround (fig. 322). Flat wooden ceiling. 

III. Granile rubble vestry built in N (fig. 361, C), with half tunnel-vaulting (fig. 307); 13th century . 
IV. Chancel roofed with brick cross-vaulting with Gothic ribs and convex vault sections, resting on 

corner pilasters (fig. 361, D). E gable of brick in monk bond, with window-like externa! ornamenta
tion; at bottom an horizontal course (fig. 300); early 14th century. 

V. Brick vaulting in nave with stout stone ribs, supporled on wall pilasters (fig. 361, E). Vaulting 
and walls decorated with paintings belonging to the first period of the Strängnäs school. Ca. 1450 
(fig. 309). 
Furnishings: Wooden figures from a triptych (figs. 332- 334), chalice (fig. 349) and paten, 
fragment of saint's crown (fig. 341). Communion cupboard (fig. 359). 

VI. S porch of granile rubble, with brickwork vaulting (fig. 361, F). Slender stone ribs with transverse 
slabs near apex. The older paintings limewashed, and new ones, school of Albertus Pictor, executed in 
the 1490s. Poreh decorated at same time (figs. 319- 323). 

VII. 1674- 80: general restoration under leadership of Marcus Hindrichsson, church builder. - 1697 
new window in N, with stained glass dating from 1696 (figs. 324-327). 
Furnishings: Funeral coat of arms (fig. 357), chausuble, No. 1 (fig. 356). Pulpit 1706 (fig. 342). 

VIII. 1759: extensive restoration under the supervision of Petter and Eric Roos, master masons. 
The outer walls of the chancel were raised and E gable built, to m ake the chancel and nave roof the 
same height. Windows enlarged, floors re-laid, outer walls rough-cast and the paintings in the interior 
covered with plaster. The rood arch probably widened at same time, and the W section of chancel 
vault rebuilt. Vault steps in SW removed. 
Furnishings: Retable acquired just before 1763 (figs. 328- 330), pulpit moved to N side. 

IX. Building work in 1797 by master rnason Neosander. W porch (present funeral chapel), timber
framed filled with brickwork, erected (figs. 295 and 302). S door of church closed, and medieval porch 
transformed into funeral chapel. A new N window opened (the one to the west) in n ave. 

X. Restoration 1915 under supervision of Professor Sigurd Curman. Upper floor of W porch removed, 
and building converted into a funeral chapel. S entrance to nave reopened and medieval porch restored. 
Paintings uneovered and preserved by C. L. Lundin. Stained glass in window of chancel by Y. Lund
ström. P ulpit moved to S side, benehes made more comfortable, organ p laced on a podium i W part 
<1f nave. Hot-air heating installed. In 1938 the exterior of church restored. Electric heating installed 
1947. Paintings cleaned by S. Dalen 1952. 



Fig. 362. Kyrkan från S, 1748 enl. GRAU. 

Die Kirche von S 1748. Church from S, 1748. 


!(ALMAR I(YRI(A 

UPPLAND, UPPSALA LÄN, HÅBO HÄRAD 


UPPSALA ÄRKESTIFT, HÅBO KONTRAKT 


Beskrivningen utförd av ARMIN TuuLsE, avslutad i januari 1962. 

TRYCKTA KÄLLOR: AFRITNINGAR, pl. 146 (kyrkan 1682 från SO jämte 5 st. vapen). - J. SCHEF
FERUS, De ant iqvis verisqve Regni Sveciae insignibus, Holmiae 1678 (riksvapnet, s. 314 samt pl. efter 
PERINGSKIÖLD).- GRAu, s. 226 (kyrkan 1748 från SO).- CoRNELL-WALLIN, s. 114 f (kalkmålningar
na).- D. EKBLAD, Sägner och sanning om Kallmar kyrka, i: Enköpings Posten 14/12 1948. 

HANDSKR. KÄLLOR OCH AVB.-SAML.: KB: PER. MoN.li, s. 210 (F.h.2, beskr. av måln. samt avb. 
av riksvapnet).- RA: ASCHANEUS' VAPENBOK (beskr. av vapen). -ATA: IHRFORS, s. 257 f (med 2 
akvareller); INV. 1829; beskrivning av viktigaste inv.; Snabbinv. Up. 1917 av G. Boethius; brev och 
tjänstememorial angående kyrkans restaurering 1931, 1934, restaureringsförslag av ark. JöRGEN FÅK 
1956, redogörelser för konservering av inv. - BSt.: >>Ritning till nytt Torn i Kalmar Kyrka•> av C. G. 
BLOM CARLssoN 1826, akvarell på papper (S fasaden och plan); •>Profil Ritningar å Kalmar Kyrka•>, 
sign. som föreg., består av tvärsektioner mot Ö och V; restaureringsritningar av ark. S. ERANDEL 1928 
(plan, sektioner mot N, Ö och V S9mt bänkdetaljer); förslag till el. värmeledning 1929; ritningar till 
likbod av ark. K. M. WEsTERBERG 1936 (plan, fasader och sektion); utbyggnad av orgeln (fasad, plan, 
sektioner och detaljer) av ark. K. M. WEsTERBERG 1949; restaureringsförs.Iag av ark. J. FÅK 1956. 
LSt.: Karta 1766 av FRANTZ GIROLLA över Frössunda bys ägor; karta 1845 av NrLs PrLo över Frössun
da by.- UUB: Nordinska saml., vol. 39: Upbörden 1531, bl. 90 (endast en klocka och penningar läm
nades) . 
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Fig. 363. Kalmar kyrka från SV. Foto 1960. 

Die Kirche von Kalmar von SW. Kalmar church from SW. 


KYRKANS ARKIVALIER (i ULA}: RÄK. 1620-1861, ST.PROT. 1763- 1767,1773-1796,1802,1813 
ff., VIS.PROT. 1689, 1717, 1720, 1727, 1763, 1770, 1790, 1804, 1855, 1878, 1886, INV. 1671, 1713, 1717, 
1790, 1799, 1855, 1874, 1878; KYRKOBESKRIVNING 1825 (E V: 752} i samband med tillämnad ansökan 
om kollektmedel för äterställande av Kalmar kyrka efter en eldsvåda 1813; 1831 -redogörelse för 

reparation. 
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Fig. 364. Situationspl.m, 1 : 2000. Uppm. J. 

Söderberg 1951. 


Lageplan. General plan. 


Kyrkan omnämnes tidigast 1284 (SD nr 782), då prästen Johannes, sacerdos de Kalmar erhåller 2 
mark i testamente; år 1291 fick kyrkan 5 mark i lån från Uppsala domkyrkas byggnadskassa (SD nr 
1032). Namnet stavas sedan omväxlande Kalmare och Kalmari (SD nr 918, 1946). Kyrkan ligger V om 
Kalmarsviken, en under forna tider viktig farled i Mälaren. På klockargårdens tomt, SV om kyrkan, 
ha flera förhistoriska brandgravar påträffats. 

KYRKOGÅRDEN 
MUR Kyrkogården (fig. 364) har fått sin nuvarande utsträckning genom flera utvidg

ningar; nuvarande plan fanns redan 1766 (fig. 365). Inhägnaden består numera av 
en gråstenskallmur, utom i Ö murens mellersta del, där valda och kluvna gråstenar äro 
lagda i murbruk. Den sistnämnda delen torde härstamma från en äldre mur, som varit 
rappad, vitlimmad och täckt med spåntak (fig. 362). Takets reparation omtalas mycket 
ofta, tidigast 1684 (RÄK.). År 1779 (sT.PROT.) betecknas muren som ytterst bristfällig 
och samtidigt beslöts att en ny b o g å r d s m u r utan bruk och kalk skulle byggas av dal
karlar, som voro vana vid dylikt arbete. Allt trävirke, som fanns på den gamla muren, 
skulle försäljas. Arbetet genomfördes successivt och tog ganska lång tid i anspråk. Under 
1800-talet kompletterades och reparerades muren delvis. I NV delen är kyrkogården 
påfylld, inhägnaden har där karaktären av en terrassmur. - Längs muren växa gamla 
lövträd, till övervägande delen lindar och lönnar. 
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Fig. 365. Kalmar kyrka med omgivning. Karta av Frantz Girolla 1766. LSt. 

Die Kirche von Kalmar mit Umgebung, 1766. Kalmar church and surroundings, 1766. 


Två stigluckor ha funnits, en i SV och en i NÖ. Av Graus teckning från 1748 att sTIGLucKoR 

döma voro stigluckorna täckta med höga tak (fig. 362). År 1622 (RÄK.) betalades kyrka-
byggaren Peder Larsson, som spånslog en stiglucka. 1635 (RÄK.) upptages lön för mur-
mästare, som byggde en stiglucka - vilken av de ovannämnda, vet man ej. Åven se
nare noteras i RÄK. lön till murare samt inköp av tegel, kalk, bräder och spån i samband 
med stigluckornas reparation. År 1802 (sT.PROT.) beslöts att nedtaga stigluckorna och i 
stället bygga vanliga ingångar med stolpar och grindar. Samma år tillkom den nuvarande 
SV ingången med huggna granitstolpar. Grindarna voro ursprungligen av trä. Först 
långt senare anskaffades grindar av smidesjärn (obefintliga 1960).- En ingång i kyrko
gårdens NÖ hörn har enkla granitstolpar; inga grindar. 

Likbod av putsat tegel, vid kyrkogårdens NV hörn, uppfördes 1937 enl. ritningar av nooAR 

ark. K. M. Westerberg. Ingång i S med gråbrunmålade furuportar, sadeltak täckt med 
svartmålad plåt.- En materialbod fanns 1748 (fig. 362) vid kyrkogårdens SÖ hörn. 
Den var uppförd av trä, täckt av sadeltak och betecknas 1786 som mycket förfallen. 
Den reparerades något senare och brann upp 1813. 

13- 202753 
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Fig. 366. Kyrkan från SÖ. Foto 1960. 
Die Kirche von SO. Church from SE. 

KLocKsTAPEL Klockstapel har legat på en kulle SV om kyrkan, där numera klockargården är 
belägen. Tidigast omtalas en klockstapel 1622 (RÄK.), då Peder Larsson fick betalt för 
spånslagning. År 1719 restes en ny stapel av byggmästaren Anders Siöman. Denna klock
stapel anges 1763 (sT.PROT.) vara öppen och hög; den inbyggdes 1767 av Sven Dahlin. 
stapelns läge och utseende framgår av en skiss på en karta från 1766 (fig. 365). Senast 
omtalas klockstapelns reparation 1813; när klockorna 1831 flyttats till det nya tornet 
(s. 397), revs stapeln. 
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Fig. 367. Kyrkan frän SV. Foto 1960. 
Die Kirche von SW. Clmrch from SW. 

KYRKOBYGGNADEN 

Den nuvarande kyrkan (fig. 366-369) består av ett romanskt kärnparti i lång- PLAN 

husets V del, medan långhusets Ö hälft jämte ett därmed jämnbrett kor i Ö samt 
sakristian i N härröra från tiden omkr. 1300. Ett vapenhus i S revs efter en för
ödande eldsvåda 1813 (s. 394), då även ett torn i V fick så stora skador, att det ersattes 
av ett nytt torn- det nuvarande- färdigt 1830. 

Kyrkan är uppförd av gråsten, med tegel i omfattningar och valvsystem. Sockel MATERIAL 

saknas. Tornet har synliga grundförstärkningar av gråsten och betong. Yttermurarna 
äro spritputsade och gulaktigt avfärgade, med slät, vit puts kring fönsteröppningarna. 
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Tidigast omtalas rappning 1828. Senast rappades kyrkan 1934. På de ställen, där putsen 
är avflagnad, visar det medeltida murverket bredstrukna fogar. 

FöNsTER Av fönstren åt N tillkom det östligare (vid predikstolen) 1695, det västligare 1792 
(RÄK.). Dessa -liksom fönstren åt S- fingo sin nuvarande storlek vid en reparation 
efter den stora eldsvådan 1813. Korfönstret åt Ö har på ytterväggen en spetsbågig 

sdR.NING c-c SKARN/NG 8 -B 
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Fig. 368. Tvärsektioner mot Ö och V, 1 : 300. Uppm. J . Söderberg 1951. 
Querschnitte gegen O und W. Cross seetians Jooking E and W. 

nisch ovanför dageröppningen (fig. 366). 1695 (RÄK.) och åren därefter undergick altar
fönstret stora förändringar, varvid det bl. a. vidgades nedtill och försågs med nytt 
spröjsverk. Dessförinnan var östfönstret troligen försett med ett masverk av kalk
sten; fragment av dess övre del finnas kvar (fig. 373). Masverket är sammansatt av tre
pass och klöverbladsbågar. Det har sina närmaste motsvarigheter i stockholms-Näs 
och Håtuna kyrkor (s. 167, 215). Närmare härom nedan (s. 390).- Alla fönster äro 
numera försedda med karmar och dubbla bågar av gulbrunmålat trä; solbänkar av 
svartmålad järnplåt från 1828, kompletterade 1931. 

INGÅNGAR Kyrkans nuvarande i ng å ng i tornets V fasad anordnades 1830. D ö r r av furu sam
tida med ingången, beklädd med svartmålad järnplåt. Ovanför ingången en kopparplåt 
med inskrift >>C XIV J 1830>>, tillverkad av kopparslagaren Hybinette i Uppsala (RÄK.). 

Dörrar mellan tornrummet och långhuset gråmålade, tillkomna 1828. 
Sin äldsta ingång hade kyrkan i SV. Framför denna uppfördes senare ett vapenhus. 

När 1830 V ingången anordnades, revs vapenhuset och den S portalen igensattes. Vid 
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Fig. 369. Plan och längdsektion mot N, 1 : 300. Uppm. J. Söderberg 1951. 
Grundri13 und Längsschnitt gegen N. Plan and longitudina l section Jooking N. 



384 HÅBO HÅRAD 

Fig. 370. Tvärsektioner mot Ö och V, byggnadsritningar av C. G. Blom Carlsson 1826. BSt. 
Querschnitte nach O und W, Bauzeichnungen von C. G. Cross seetian Jooking E and W, constructional drawings 

Blom Carlsson 1826. by C. G. Blom Carlsson, 1826. 

en restaurering 1934 framtogs portalens yttre omfattning och dess inre smyg. Själva 
dörröppningen igensattes med en tunn tegelmur (fig. 374). Den yttre omfattningen är 
av fogstruket tegel (tegelformat 8,5-9 x 13-14 x ?), tvåsprångig och rundbågig. 
Innersidans rundbågiga smyg har en framskjutande sten i hjässan såsom säkerhets
anordning, för att dörren ej skulle kunna lyftas av. Gångjärnshakar och låsjärn 
sitta kvar i m urverket, däremot finnas inga spår av hål för dörrbom. 

Vid kyrkans yttre restaurering 1934 framtogs även en dörromfattning i korets S 
mur (fig. 369 vid b). Den markerades i fasaden på samma sätt som långhusets forna 
s-portal (fig. 375). Även denna omfattning är skodd med fogstruket tegel (tegelformat 
7,5-8 x 13- 14 x ?). Innersmygen har varit rundbågig; de två yttre avtrappningarna 
äro däremot spetsbågigt avslutade, bildande två tympanonfält ovanför varandra. An
ordningen påminner om sakristians dörröppning (fig. 388) och Ö korfönstrets yttre om
fattning (fig. 366). Korportalens innersmyg är delvis dold av korets SV valvpilaster 
och måste således vara äldre än kyrkans valv (se s. 386). 
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Fig. 371. Plan och S fasad, byggnadsritningar av C. G. Blom Carlsson 1826. BSt. 
GrundriJ3 und S Passade, Bauzeichnungen von C. G. Plan and S front, constructional drawings by C. G. Blom 

Blom Carlsson 1826. Carlsson, 1826. 
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Fig. 372. Kyrkan 1682 enl. AFRITNINGAR. 

Die Kirche 1682. The church in 1682. 

INTEmön Det salformade kyrkorummet (fig. 376-377) har under senmedeltiden fått sin 
särskilda prägel genom kalkmålningar av Albertus Pictor, numera endast fragmenta
riskt bibehållna. Dessa målningar framtogas och konserverades 1958 (s. 404). Där inga 
målningsrester funnos kvar, vitkalkades därvid väggar och valv. Murindragningar i 
långhusets Ö trave (fig. 369 vid c) markera två olika perioder i kyrkans byggnadshistoria 
(s. 389). IkoretsNÖhörnenmurnisch med triangelformad avslutning (H 102, B 48, Dj 49) 
och med två inmurade bräder i fondens övre del. I korets S vägg en avlång nisch (H 55, 
B 100, Dj 45). 

vALv 	 Kyrkorummet täckes av kryssvalv av tegel, vilande på svagt spetsade sköld- och 
gördelbågar samt kryssribbor. Korvalvets ribbor ha päronformad genomskärning och 
äro avdelade med tvärtegel på mitten; valvet har ett litet hjässkors. Mellanvalvet har 
helstensribbor. Det västra valvet har nederst halvstensribbor, överst ribbor med päron
profil; mellan dem äro tvärtegel insatta. Gördelbågen mellan korvalv och mellanvalv 
upptages av inbyggda tresprångiga väggpilastrar av tegel. Mellan västvalvet och mel
lanvalvet finnas inga väggpilastrar på grund av den olika murtjockleken i kyrkans Ö 
och V del (fig. 369). I deras ställe har man använt konsoler av putsat tegel med en form, 
som visas av fig. 380, framställande den S väggens bevarade konsol. Motsvarande konsol 
i N är troligen senare borthuggen. Västra valvets sköldbågar vila i SV och NV hörnen 
på två klumpigt utformade konsoler, nu starkt överputsade. 
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Fig. 373. Fragment av korfönstrets masverk från 1300-talet. Foto 1951. S. 282. 
Bruchstiick vom MaLlwerk des Chorfensters Fragment of 14th century tracing in 


aus dem 14. Jh. chancel window. 


Golv av tegel i mittgång, kor och tornrum, trägolv i bänkkvarter och inom altarring. GOLV 

1931 höjdes korgolvet två steg och golven i övrigt justerades.- Tegelgolv omtalas 
tidigast 1792 (sT.PROT.); vid samma tillfälle säges stora gångens golv på sina ställen 
vara så nedsjunket att man knappast kunde komma fram. 

Yttertaket är helt nybyggt efter eldsvådan 1813. Således betalades 1826 (RÄK.) YTTERTAK 

byggmästaren Danell för takstolar, 1828 fick samme mästare betalt för kyrkans huv 
och sadelmakaren Wennberg för taklisterna. Taktäckningen bestod av tegel, vilket 
1850 utbyttes mot svarttjärad plåt. Taklister med grågrönmålade profilerade trä
lister, tillkomma samtidigt med de ovan omtalade arbetena. Vid samma tillfälle 
ommurades Ö gavelröstet och den ursprungliga gavelhöjden sänktes betydligt. 
Takets ursprungliga utseende framgår av AFRITNINGAR (fig. 372) och Graus teckning 
(fig. 362). Observeras bör dock, att koret på AFRITNINGAR är felaktigt ritat smalare och 
lägre än långhuset. Det gamla taket var beklätt med spån; spånslagning omtalas ofta 
under 1600- och 1700-talen, tidigast 1642 (RÄK.). 

Kyrkans äldsta bevarade delar återfinnas såsom sagts i långhusets V del (fig. ÄLDSTA 

KYRKAN
369). Murindragningarna i kyrkans inre ange det ursprungliga långhusets gräns mot ö. 
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Fig. 374. Långhusets S portal, yttre omfattningen. 

Foto 1960. S. 384. 


Äu13ere Einfassung des Externa! surround of 

S Portals am Langhaus. S portal of nave. 

Byggnaden har tydligen varit mycket liten och var troligen i Ö försedd med ett smalare 
kor, avslutat med en absid. Detta är tills vidare endast ett antagande, ty inga under
sökningar ha utförts under golvet. Det är möjligt, att resterna av det ursprungliga 
koret blivit helt förstörda genom gravanläggningar (jfr ovan s. 387). Torn fanns icke 
(jfr s. 392). Som närmaste motsvarighet till Kalmar kan nämnas den närbelägna Ytter
grans kyrka, även denna från början utan torn1• En d o p f u n t s c u p p a från 1100-talets 
andra hälft (fig. 399) torde ge dateringen även för Kalmars äldsta kyrka. I så fall kan 
S portalen med dess tegelomfattning (fig. 374) icke härröra från kärnkyrkans tid, utan 

1 A. TuuLsE, Yttergrans kyrka, Upplands kyrkor nr 50, Uppsala 1952. - Jfr även Vada äldsta 
kyrka (SvK, Up. V, s. 56). 
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Fig. 375. Korportalens yttre omfattning från 1300-talet. 

Foto 1960. S. 384. 


ÄuBere Einfassung des Chor- Externa! surround of 14th 

portals aus dem 14. Jh. century chancel door. 

har blivit ombyggd senare, ev. under 1400-talet (jfr vapenhusportalen i Håtuna kyrka, 
s. 230). Den ursprungliga portalen har sannolikt legat på samma plats. Som alla romanska 
kyrkor i Mälardalen, torde även Kalmars kärnkyrka ha haft antingen plant trätak eller 
öppen takstol. 

Såsom muravsatserna i kyrkorummet visa (fig. 369) har kärnkyrkan blivit tillbyggd UTVIDGNING 

å t Ö på ett sätt, som är ganska vanligt i Mellansverige. Genom denna åtgärd fick bygg ÅT Ö 

naden sitt nuvarande utseende, bestående av ett långhus i V och en koravdelning i Ö, 
lika bred och hög som långhuset. Murarna i den utvidgade delen byggdes ej så tjocka 
som i den romanska delen, vilket möjligen kan bero därpå att man önskade uppföra 
tillbyggnaden utan att riva ned det ursprungliga koret förrän tillbyggnaden var färdig. 
Man ämnade tydligen icke slå valv över det nya kyrkorummet. En numera igensatt 
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Fig. 376. Interiör mot ö. Foto 1960. 

Kircheninneres nach O. Interior Jooking E. 


p ort al i korets S mur (fig. 375) är på innersidan delvis dold av en väggpilaster, vilket 
tydligt visar, att de nuvarande valven äro sekundära. Om kyrkans innertak efter ut
vidgningen finnas inga uppgifter. Antingen hade kyrkan plant trätak, eller också ett 
tunnvalv av trä. För den sistnämnda möjligheten talar det forna korfönstret, som hade 
en ansenlig höjd och som troligen var försett med det ovan beskrivna masverket (fig. 
373). Detta masverk, liksom även fönsteröppningens yttre omfattning (fig. 366) med 
en spetsbågig nisch ovanför, ha sina motsvarigheter bl. a. i Riddarholmskyrkan (SvK, 
Sthlm II, s. 111, fig. 87). Masverk med liknande utformning finnas i Håtuna och 
stockholms-Näs kyrkor (s. 167, 215). Alla dessa detaljer synas datera Kalmar kyrkas 
utvidgning till tiden omkr. 1300. Möjligen kan lånet från Uppsala domkyrkas byggnads
kassa år 1291 (s. 378) sättas i samband med dessa byggnadsarbetens början i Kalmar. 
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Fig. 377. Interiör mot V. Foto 1960. 
Kircheninneres nach W. Interior looking W. 

sakristian i NÖ (fig. 369) står i förband med korets N vägg och är således uppförd sAKRisTIA 

samtidigt med kyrkans utvidgning åt Ö. Ingången från koret (fig. 388) är ensprångig, 
rundbågig och med ett spetsbågigt tympanonfält i överensstämmelse med korfönstret 
QCh korets S portal (fig. 366, 375). Omfattningsbågarna äro i övre delen förs~dda med 
kvadermålning i rödbrunt och vitt. Dörr av ekplankor, mot kyrkan täckt med koppar
plåt. Gångjärn, nyckelskylt och ring medeltida (fig. 379). - Kryssvalv av tegel vilar 
mot kyrkan på en sköldbåge. Ribborna med päronformad genomskärning ha 
mittkors i hjässan och växa direkt ut ur murhörnen (fig. 378). Något kupiga valv
kappor. G o l v av breda bräder, två steg lägre än korets nuvarande golv; runt väggarna 
en fris av tegel. Fönsteröppningen åt Ö vidgad, med järngaller på utsidan. År 1824 
(RÄK.) försågs fönstret med luckor av järnplåt, numera borttagna. I S väggens V del 
ett väggskåp med järndörr. H 90, B 55. 



392 HÅBO HÄRAD 

Fig. 378. Sakristians interiör mot N. Foto 1951. 
D er Sal<risteiraum nach N. Interior of vestry Jooking N . 

KYRKAN Såsom redan antytts, äro v a l v e n i kor och långhus sekundära. Korvalvet och valvet 
VÄLVES 

i långhusets V del påminna med sina gotiska ribbor något om valvtyperna under 
1300-talet. Tvärplattorna däremot bli vanliga först under 1400-talets mitt, liksom hel
stensribborna, som finnas i långhusets Ö trave. Formen på valvkonsolen i långhusets S 
mur (fig. 380) förekommer både under 1300- och 1400-talen. Eftersom kyrkan fick sina 
kalkmålningar år 1485 (s. 399), torde det vara sannolikt, att kyrkorummet välvdes någon 
gång under 1400-talets tredje fjärdedel. 

TORN Kyrkans nuvarande torn (fig. 367) är uppfört efter en eldsvåda 1813 (s. 397). Ett äldre 
torn har funnits. Det hade enl. AFRITNINGAR (fig. 372) och Graus teckning 1748 (fig. 362) 
en spetsig spira, dess grundplan var ungefär lika stor som det nuvarande tornets. Möj
ligen äro även vissa delar av äldsta tornets gråstensmurar inbyggda i det nuvarande 
tornets bottenvåning. Murverket visar, att det äldre tornet icke har legat i förband med 
långhuset.- Tornhuven genomgick 1641- 42 och 1679- 80 (RÄK.) stora repara
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Fig. 379. Järnbeslag på sakristians dörr. Foto 1960. S. 391. 

Eisenbeschlag a n d er Sakristeitiir. Ironworl< on door of vestry. 
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tioner; år 1704 inträffade ett ras på tornets S sida, vilket ledde till en långvarig repara
tion under 1700-talets första fjärdedel. Troligen härröra från denna tid de försträv
ningar vid tornets S vägg, som äro synliga på Graus teckning (fig. 362). År 1766 (sT. 
PROT.) överlades åter om en reparation av det >>av ålder bofälliga kyrktornet». Arbetet 
därpå påbörjades samma år under ledning av byggmästaren Sven Dahlin (RÄK.) . Vid 
dessa arbeten tycks även spiran ha genomgått vissa förändringar och ev. fått en öppen 
lanternin, ty RÄK. upptaga bl. a. målning av >>durchsigtem. Senast reparerades det 
gamla tornet strax före eldsvådan 1813. 

Det är svårt att avgöra, när det äldre tornet uppfördes. Dess tämligen breda 
byggnadskropp överensstämmer med tornet i Häggeby kyrka, uppfört i samband med 
denna kyrkas välvning under 1400-talet, varvid tornets bottenvåning förenades med 
kyrkorummet genom en bred arkadbåge. Så har det t ydligen varit även i Kalmar 
kyrka. Mellan det nuvarande tornets bottenvåning och kyrkorummet finns en låg spets
bågig öppning, vilken numera i övre delen skymmes av tornkammarens bjälklag, 
medan den nedre delen igensattes med bräder år 1830. I andra våningen syns mot lång
huset en stickbågig tegelskodd dörröppning, nu igensatt (fig. 370). Öppningen torde 
ha tillkommit 1725, då kyrkan fick en läktare i V (s. 416). Från tredje våningen leder en 
tegelskodd dörröppning upp till kyrkvinden. Denna öppning torde ha funnits redan 
under medeltiden, men ombyggdes delvis 1830. -Av det ovan sagda torde framgå, 
att det gamla tornet sannolikt blivit uppfört samtidigt med kyrkorummets välvning 
under 1400-talets tredje fjärdedel. Om tornets konstruktion i övrigt saknas närmare 
uppgifter. 

VAPENHus Kyrkan har haft ettvapenhus i S. Dess utseende framgår av AFRITNINGAR (fig. 372) 
och Gra:us teckning (fig. 362); dess plan är inritad på en byggnadsritning från 1826 
(fig. 371). Enligt denna plan hade byggnaden en tvåsprångig portal i S samt två
språngiga valvpilastrar i varje hörn. Valvet omtalas 1717 (RÄK.) i samband med en 
reparation: År 1776 beslöts att vapenhusets t r ä g o l v skulle ersättas med golv av tegel. 
Spånta k omtalas 1705. När 1830 V ingången anordnades (s. 282), revs vapenhuset.
Som de flesta vapenhus av sten i Uppland, torde även vapenhuset i Kalmar ha tillkom
mit under 1400-talet, möjligen i samband med kyrkans välvning eller något senare. 
Det är sannolikt, att kyrkans gamla ingång i SV (fig. 374) vid samma tillfälle fick sitt 
nuvarande utseende. 

BYGGNADs- År 1813 härjades kyrkan av vådeld. Elden började i en bondgård, som ej låg särskilt 
vE~:~~~HET nära kyrkan, men eftersom stark storm rådde, spred elden sig till klockargården och 
ELnsvÅnAN fattigstugan, som lågo nära bogårdsmuren. Därifrån blev kyrkan antänd, så att >>hela 

1813 taket, tornet, predikstol, altare, bänkar, alt hvad brinna kunde blifvit lågornes rof. 
Sjelva hvalfvet hade äfven i synnerhet på västra ändan blifvit skadat så att af denna 
förut vackra tempelbyggnad ej mera blef i behåll än blotta murarne>> (BESKR. 1825). 

Kyrkan stod efter eldsvådan ganska länge i ruinerat tillstånd. Endast provisoriska 
tak byggdes för att skydda murar och valv. År 1814 (RÄK.) betalades byggmästaren 
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Fig. 380. Valvkonsol på långhusets S vägg. Foto 1960. S. 386. 

Gewölbekonsole an der S W and des Langhauses. Vault braeket on S wall of nave. 


14- 202753 
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Fig. 381. Riksvapnet målat av Albertus 

Pictor 1485 på kyrkans vägg. En!. Per. Mon. 


Il. KB. S. 402. 

Das schwedische Reichswappen, Malerei von 

Albertus Pictor 1485 an einer W a nd der Kirche, 

nach einer Zeichnung. 
The national coat of arms, painted on church 

wall by Albertus Pictor, 1485. 

Zetterberg för 29 dagars arbete med tornets nedtagande, d. v. s. rivning av dess eld
skadade övre del. Först 1825 gjordes förberedelser till en omfattande reparation, varvid 
kyrkan besiktigades av häradshövding Gyllenhammar1 och konduktör C. G. Blom 
Carlsson2 från Stockholm. År 1826 framlade konduktören Blom Carlsson sina restaure
ringsritningar (fig. 370-371), vilka gillades av K. M:t påföljande år. 1828 igångsattes 
arbetet under byggmästarna Peter Danelis och P. Kihlanders ledning: valven kilades, 
nytt tak byggdes, fönsteröppningarna fingo sitt nuvarande utseende, murarna rappa
des m. m. 

1 AXEL FREDRIK GYLLENHAMMAR, f. 1802, t 1864. Häradshövding 1836. 
2 CARL GusTAF BLoM CARLssoN, arkitekt, f. 1799, t 1868. studerade vid Konstakademien 1811-18, 

blev konduktör vid ÖIÄ 1818 och anställdes 1823 vid Sthlms bro- och hamnbyggnader. Professor 
vid Konstakademien 1841, arkitekt vid ÖIÄ 1844, intendent sammastädes 1862. Han framstod på 
1840-talet som en av de främsta representant erna för senempiren inom svensk byggnadskonst. 
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Fig. 382. Sturevapen målat (sjöblaclsätten) 1485. Aschaneus' Vapenbok. RA. S. 404. 

Sturewappen, Malerei von 1485, nach einer Zeichnung. The Sture coat of arms, painted 1485. 


Som avslutning på dessa omfattande arbeten uppfördes det nuvarande tornet 
enligt konduktören Blom Carlssons ritningar (fig. 371). Arbetet utfördes 1830 under 
ledning av byggmästaren Lager, som tidigare varit verksam vid tornbygget i Övergran. 
Såsom ovan framhävts, har man ev. utnyttjat en del av det gamla tornets murverk i 
bottenvåningen. Liksom därstädes, byggdes tornet i övrigt av gråsten med tegel i om
fattningarna. Bottenvåningen täcktes av b j älktak, arkadbågen mellan torn och lång
hus igensattes med en brädvägg (s. 394); i övre delen försågs tornet med stora ljud
g l u g g a r och klockorna flyttades från stapeln till tornet 1831. Tornet försågs med en 
låg konisk h u v, numera täckt av svarttjärad korrugerad plåt. Huven krönes av ett 
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Fig. 383. Vapen sannol. för riksrådet och riddaren Gustav Karlsson (Gumsehuvud) t H86 och hans 

tredje hustru Ingeborg Filipsdotter (Tott). Målade 1485. Aschaneus' Vapenbok. RA. S. 404. 


Wappen, Malerei von 1485, wie Abb. 382. Coat of arms, painted 1485. 


förgyllt k o r s av trä. Vid samma tillfälle anordnades V ingången (s. 382), S portalen igen
sattes och vapenhuset revs. 

RESTAU
År 1931 restaurerades kyrkans inre enligt ett förslag av kyrkoherde G. Kihlmark, 1 

RERINGAR 
utarbetat i samråd med arkitekt S. Erandel 1928. Golven omlades och lagades, korgolvet 
höjdes; i Ö korfönstret insattes innanfönster med antikglas. Väggarna omkalkades. 
Bänkarna gjordes bekvämare, några inventarier konserverades. - En yttre restaure
ring enligt samma förslag verkställdes under åren 1933-34. Portalomfattningarna i S 
framtogas och markerades, rappningen förnyades. Tornet grundförstärktes. -År 1956 
utarbetades ett restaureringsförslag av arkitekt J. Fåk, enligt vilket de medeltida kalk
målningarna framknackades och konserverades av konservator Sven Carlsson 1958 
(s. 404). Övriga planerade restaureringsåtgärder äro ännu icke verkställda. 

UPP

VÄRMNING En järnkamin uppställdes i sakristian 1874; till kyrkorummet köptes en gurneysk 
ugn 1877. I samband med inre restaurering fick kyrkan 1931 el. värmeledning. 

1 EDVARD KrHLMARK, f. 1868, t 1932; komminister i Rasbokil 1895, där han praktiskt deltog i kyr
kans restaurering 1909-10 under ledning av dåv. arkitekten Sigurd Curman; kh i Edebo 1910-23, i 
vilken kyrka han under samma ledning med intresse och skicklighet framknackade de dolda partierna 
av kyrkans medeltida målningar (SvK, Up. II, s. 828 f); kh i Övergrans, Yttergrans och Kalmars pasto
rat 1924-1932, där han uppgjorde restaureringsförslag till Yttergrans kyrka 1927 och framknackade 
de medeltida kalkmålningarna sammastädes. Kihlmark, som var en praktisk och duglig personlighet, 
ägnade ett mycket stort intresse åt vården av de kyrkor, som stodo under hans omedelbara inseende. 
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Fig. 384. Vapen målat 1485. Aschaneus' Vapenbok. RA. S. 404. 

W appen, M:aler ei von 1485, wie Abb. 382. Coat of arms, painted 1485. 


MEDELTIDA KALKMÅLNINGAR 
Av kyrkorummets medeltid a k a lkmå lni n gar finnas numera endast rester kvar i 

de två östligaste valven, dessutom några spår i vissa fönstersmygar samt på korets N 
vägg. Den ursprungliga färgskalan har mörknat, möjligen på grund av den starka hettan 
vid eldsvådan 1813: gult och brunt dominera, av grönt och rött finnas endast svaga spår. 
Dessa målningar äro enligt en numera försvunnen inskrift (se nedan) utförda av Albertus 
Pictor 1485.1 

ALBERTUS PreTOR, Albert målare, f. omkr. 1440- 45, t omkr. 1509, kyrkornålare och pärlstickare, 
bosatt i Sthlm. Han dekorerade ett stort antal kyrkor i mälarlandskapen, där kalkmålningar av honom 
äro bevarade i bl. a. Sala landsförsamlings kyrka (före 1467), Dingtuna (omkr. 14 75), Floda (omkr. 14 79), 
Kurnia (1482), Härkeberga (1480-t.), Härnevi (1480-t.) och Husby-Sjutolft. För sina målningar använde 
han grafiska verk som förebilder, bl. a. kopparstick av tysken Meister E. S. och enkla träsnitt, särskilt 
ur Biblia pauperum. Som pärlstickare anses A. ha varit ledare för en stor atelje i Sthlm, ur vilken flera 
bevarade, med praktfulla figurbroderier smyckade ,textilier utgått.- Närmare se CoRNELL-WALLIN, 
a.a.; A. GEIJER, Albertus Pictor, Målare och pärlstickare (Riksantikvarieämtetets och S. H. M:s 
utställningar nr 7, 1949); B. SönERBERG, Svenska kyrkornålningar från medeltiden, Stockholm 1951; 
h. LUNDBERG, Albertus Pictor, Sthlm 1961. 



0 

Fig. 385. Korels valv sett mot ö , med kalkmålningar av Albertus Pictor 1485. Foto 1960. S. 406. 
Das Chorgewölbe nach O mit Malercicn von Chancel vaulting, Jooking E, with paintings

Albertus Pictor 1485. by Al bertus Pictor, 1485. 

>1'

o 



Fig. 386. Korets valv sett mot V, med kalkmålningar såsom fig. 385. Foto 1960. S. 406. 
Das Chorgewölbe nach W mit i\falereien Chancel vaulting Jooking 'W, with paintings

wie Abb. 385. as fig. 385. 
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Fig. 387. Schema över kalkmålningarna. 
Ikonographische Ubcrsicht Sketch of paintings. 

der Ansmalung 

Kvadermålningen på sakristidörrens och S korfönstrets omfattningar tillhör tiden 
omkr. 1300, jfr s. 390. 

I Per. Mon. II, s. 210 finns följande beskrivning av kyrkans målningar: >>Kalmare 
Kyrkia äf en illa bygd, men wähl målat kyrkia, som i Erchiebiskop Jacobs tijd med 
många sinbilder och ligate skrefne emblemata förmerader blifwit. Öfwer Sacrestie dörrn 
finnes desse verser som gifwa tilkänna åhrtalet, med dåvarande Richsföreståndz., 
Erchebiskopens samt Kyrkioherdens och Målarens Nampn: Anno milleno c(entum) 
quatvor octuageno, l in q(uin)to christi pictura loco datur isti l discolor, Alberte, sub
tiliter illita perte, l cuj u s in his annis es rector Petre J ohannis; l Tunc viget eciam (fel
läsning för ecla = ecclesia), J acobo solo (felläsning) praesule dia, 1pax Sueciae vernat, 
D( omi)nus quia Steno gubernat, l ergo deo . .. per seeula nescia mete l lau dis in ... 
( = År 1485 målades skickligt av dig, Albert, en mångfärgad bild av Kristus på denna 
plats, vars kyrkoherde under dessa år är du, Petrus Johansson. Guds kyrka är då stark 
under Jakobs episkopat, och fred råder i Sverige, ty herr Sten styr landet. Prisa alltså 
Gud i evighet). 

Under hwalfwet ståår Richzwapnet tre Cronor, hwilket en Riddersman och en bonde 
hålla (fig. 381), med dessa hooskrefne verser: Gentes Scitote vicinae si ve rem o tae l quo d 
ciareat Suecia plebeque militia ( = Må ni, alla folk i när och fjärran, veta att Sverige är 
lysande genom sitt folk och sin krigsmakt).- Fram i gafwelen på högra sijdan står 
Biskopzwapnet, och 3 Cronor på wenstra sidan. Under Biskopzwapnet fins detta: ... 
Sincerus tenet haec insignia ... ( = ärlig håller han detta vapen) l Praesules Upsaliae 
Jacobi virtute (= genom Uppsalabiskopen Jakobs förtjänst). - inunder står en Biskop 
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Fig. 388. Korets N vägg. Foto 1960. S. 406. 

N W and des Chores. N wall of chanccl. 


och kanik, som håller i Biskopz och kyrkiowapnet. Under hwalfwet finnes och ett 
Oxenstierue wapn». 

I ett litet häfte i slutet av samma band av Manumenta återges några av verserna med 
annan lydelse än i den renskrivna texten: >>Tunc viget ecclesia Jacobi (skall vara Jacobo) 
archiepresule (torde vara en ren gissning) dia>> (översättning se ovan)- samt >>Ergo de 
~1~~~ (felaktig gissning) per seeula nescia mete flaudis enim ... >> (översättning se ovan). 
I samma häfte finnes antecknad följande versrad: >>Rore rnadet vellus permansit arida 
tellus>> (= Ullen är våt av dagg, marken har förblivit torr),l vilket visar, att här före

1 De latinska texterna i Peringskiölds beskrivning översatta och kommenterade av prof. DAG NoR
BERG, Sthlm. 
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kommit ämnen, hämtade ur Biblia pauperum, bl. a. Gideon med fällen, till vilken mål
ning denna vers brukar höra (Cornell-Wallin, s. 116). 

Av de vapen och scener som Peringskiöld beskriver finns numera ingenting i behåll. 
Vapenrikedomen i dessa målningar kan betecknas som unik i Uppsveriges kyrkomål
ningar; dessutom utgör det av Peringskiöld avbildade riksvapnet med en riddare och 
en bonde som vapenhållare (fig. 381) ett märkligt exempel på sturetidens syn på sam
hället. 

Aschaneus (a.a.) lämnar följande uppgifter resp. teckningar om vapnen i Kalmar 
kyrka: >>Försth H er Sten Stures vapen, rött, på söder Kyrkopellaren (fig. 382). Spiss
hornenn Rödha [hjärt ]or bruna Fiellet guult och Biertorna bruna.- Sedan, denna 
Wapen öfwer Predikestolen på hwalfwet (fig. 384): Fiellet grönt, Kloorna hwita och 
Lomen Rödbruna. - I Bokstols fönstret stå desse 2 vapn (fig. 383). Huitt hufvudh 
hornen huita och Krokta fiellet blådt». -Det av Aschaneus' beskrivna vapnet med tre 
björnramar förekommer även i AFRITNINGAR (fig. 424). De övriga fyra därstädes av
bildade vapnen överensstämma med Peringskiölds beskrivning, enligt vilken i kyrkan 
fanns bl. a. målade ärkestiftets-, riks-, Sture- och Oxenstiernavapen. Det av honom 
omnämnda prästvapnet kan vara identiskt med fig. 384. 

Bland de bibehållna målningarna i kyrkavalven åt erfinnes Sturevapnet (fig. 389), 
dock ej såsom Aschaneus' anger, på S pilastern, utan i andra traveens NÖ valvsvickel; 
av vapenskölden med tre björnramar finnas rester kvar i samma traves SÖ svickel 
(fig. 389). 

I ST.PROT. 1776 den 5 maj framhäves: >>Som med arbetet af den tilämnade nya altare
taflau kommer i nästinstundande wecka at giöras begynnelse och således förut en del 
af den på muren warande gamla målningen nödwändigt måste med hwitlimning öfwer
strykas, såsom hinderlig w id sielfwa målningen af den zirat, som omkring sielfwa taflan 
kommer at giöres på muren, ty blef beslutet, at hela choret til så wäl gafwelen, som 
sida wäggarna borde, förr än taflan upreses, så wäl den gamla målningen afskrapas, 
som med hwit kalck öfwerstrykas, jemwäl i sielfwa taket til så stor del, at i händelse 
det öfriga skulle framdeles blifwa öfwerstruket, ej något måtte komma at stänkas på 
altaret eller sielfwa taflam. -Arbetet med bortskrapande av kalkmålningarna och vit
limning av valv och väggar påbörjades efter 1776 och tog ganska lång tid i anspråk: 
år 1786 var endast halva kyrkan invändigt vitlimmad (sT.PROT.). Av målningarnas 
nuvarande tillstånd att döma har beslutet om deras bortskrapande verkställts främst i 
fråga om väggarna, medan kalkmålningarna i valven huvudsakligen skadats genom de 
reparationer som företogas därstädes under tiden efter 1776 och av hettan vid eldsvådan 
1813. -Målningarna framtogas och konserverades av konservator Sven Carlsson 1958. 
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Fig. 389. Länghusets Ö valv sett mot Ö, med kalkmålningar såsom fig. 385. Foto 1960. S. 406. 
O Gewölbe des Langhanses nach O mit Malereien wie E vault of nave Jooking E, with paintings as fig. 385. 

Abb. 385. 
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Förteckning över målningarna 

Siffrorna hänvisa till schema fig. 387. 

TRAVE I 

Valvet: (fig. 385- 386).- l. Nådastolen (Gud Fader med den korsfäste Kristus och 
den helige andes duva), flankerad av änglar. - I valvsvicklarna otydbara fragment av 
figurer el. vapensköldar. - 2. Lasarus' uppväckelse. - 3. J{risli förklaring på Tabor 

(fig. 386). - 4. Gästabudet i Simons hus (Lukas 7: 36 f). - De tre sistnämnda framställ
ningarna stå ikonografiskt ganska nära liknande scener i Biblia pauperums 40-bladiga, 
omkr. 1463 utgivna upplaga, som använts till förlaga av Albertus Pictor och hans ge
säller.l- 5. Profelbröslbild. - 6. Simson med Gasas porlar. Återgår på en liknande 
scen i Biblia pauperum. - 7. Simson och lejonet. Enligt Biblia pauperum. - 8. Profet

bröstbild.- 9- 11. Marias död och hennes himmelsfärd. Mycket fragmentariskt bibe
hållet. - I valvsvicklarna spår av figurer (profelbröslbilder?). 

N väggen: (fig. 388). - 1- 2. Kristi födelse. - 3. Nästan helt utplånad scen. - 4. På 
NÖ valvpilasterns V sida fragment av ett kvinnligt helgon med rödgult hår; av attributet 
finns ingenting kvar. - Runt omkring sakristi-ingångens omfattning kvadermålning i 
tegelrött och vitt från tiden omkr. 1300. 

Ö väggen (fig. 385): Endast slingor i fönstersmygen, i övrigt äro målningarna helt 
utplånade. 

S väggen: Kvadermålning i tegelrött och vitt omkring övre delen av en ursprunglig 
fönsteröppning, omkr. 1300. I fönstersmygarna samt på SÖ valvpilasterns V sida svaga 
spår av stående helgonfigurer, tillhörande Albertus Pietors tid. 

TRAV E II TRAVE II 

Valvet: (fig. 389- 391). - 12. sturevapnet (jfr fig. 381). Skölden är nu grågrön, 
sjöbladen svagt rosa. -13. Marie kröning, flankerad av änglafigurer. - 14. Vapensköld, 
mörkviolett, i mitten skadad. De två återstående vapenbilderna i skölden kunna ev. 
tolkas som björnramar (jfr Aschaneus beskrivning ovan samt fig. 384). - 15. Frag
mentariskt bibehållen scen: t. v. en gammal skäggig man, som höjer högra handen 
samtalande; inför honom en figur, varav endast vänstra handen finns kvar. -16. En 
helt utplånad scen. - 17. Fragment av en figur. - 18. Profelbröstbild.- 19. Gossarna 
vid Betel (enl. 2 Kon. 2: 24). I förgrunden syns en av de två björnar som sleto sönder 
fyrtiotvå av barnen, vilka hade hånat Elisa. - Denna framställning förekommer även 
i några upplagor av Biblia pauperum och uppfattades under medeltiden som en parallell 
till Törnekröningen: Kristus hånades av judarna så som Elisa av gossarna, och liksom 
gossarna fingo sitt straff genom två björnar, fingo även judarna det genom Titus och 

1 Jfr facsimileupplagan av denna av A. Erl'iSLE, Wien (1898). 



Fig. 390. Långhusets Ö valv sett mot V, med kalkmålningar såsom fig. 385. Foto 1960. 
O Gewölbe des La nghanses nach W mit E vault of n ave Jooking W, with paintings 

Malereien wie Abb. 385. as fig. 385. 
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TRAV E Il! 

ALTAR

ANORDNI NG 

MEDELTIDA 

TRÄ

sKULPTUR 

Vespasianus.l Bland Albertus' målningar återfinnes samma scen i Floda kyrka (Sö). 
20. Profetbröstbild. - 21. Profetbröstbild. - 22. Elias himmelsfärd. - 23. Kristi himmels
färd. 	- 24. Enoch upptages till himmelen. - 25. Profetbröstbild. 

S väggen: I fönstersmygen svaga spår av stående helgonfigurer, en på vardera sidan. 
TRAVE III 

Valvet:- 26. Fragment av figurer.- 27- 28. Kain och Abels offer. Endast små 
spår finnas kvar. - 29. Fragment av figurer och akantus. - 30. Fragment av en stående 
krigare i mörkblå vapenrock och lans i vänster hand. Han intager nästan samma 
ställning som en vapenbärare på Peringskiölds teckning (fig. 381).- 31. Fragment i 
blått, gult och grönt. 

Målningarnas ornamentik består av rankverk, som följer valvribborna och sköldbå
garna samt fyller ut mellan figurframställningarna. Dessutom schablonerade rosetter. 

INREDNING OCH LÖSA INVENTARIER 
Al t aret är murat och inklätt med gråmålade bräder. Klädseln förfärdigad 1830 av 

snickaren O. J. Selling, Stockholm (RÄK.). - Altarring av enkla vitmarmorerade 
fyllningar med ramstycken, målade i grått och guld; tillkommen samtidigt med altaret, 
utförd av samme snickare. Altarprydnad saknas nu helt (1962). 

Före 1958 stod på altaret ett kors med törnekrona av förgyllt trä, tillverkat 1830 
(RÄK.) av bildhuggaren Uddeli efter ritning av ark. C. G. Blom Carlsson (fig. 370) . På 
korset hängde förr >>ett swepduk av tyll», som förnyades 1886 (RÄK.). Förutom korset 
stodoföre 1958 på altaret tre medeltida träskulpturer, se nedan.- Före eldsvådan 
1813 fanns på altaret en tavla som anskaffades 1775 (RÄK.), jfr även s. 404. Tavlan 
förstördes 1813, närmare uppgifter om dess utseende saknas. Innan denna tavla kom 
till, hängde över altaret ett krucifix, tidigast omtalat 1704 (RÄK.). Möjligen var detta 
medeltida. 

Ett medeltida altarskåp har funnits. Själva skåpet är numera spårlöst försvunnet, 
men en del av de skulpturer av krederat, målat och förgyllt lövträ som numera förvaras 
i kyrkan, torde från början ha tillhört detta altarskåp. skulpturerna äro följande: - l. 
S. Stefan, stående, med två stenar i höger och bok i vänster hand (fig. 392). Röd mantel 
med tvärränder av guld; blått foder. Boken, skorna och fotplattan violetta. 1400-talets 
förra hälft. H 110. - 2. S. Katarina, iförd grönbrun livklädnad och gyllene blåfodrad 
mantel (fig. 393). Urtagningar i hennes krona antyda, att kronan har haft ett krön av 
annat material, sannolikt förgyllt silver eller mässing. Den vänstra handen håller hennes 
attribut- hjulet- den högra handen avslagen. 1400-talets mitt. H 97.- 3. Apostel, 
iförd brun livklädnad och gyllene mantel (fig. 394). Attributet i vänster hand borta. 
Möjligen Paulus med svärd, eller Bartholomeus med kniv. 1400-talets mitt. H 95. - 4. 

1 H. CoRNELL, Biblia Paupcrum, Sthlm 1925, s. 141, 275. 



Fig. 391. L ånghusets Ö valv sett mot N, m ed kalkmålningar såsom fig. 385. Foto 1960. 
O Gewölbe des Langhanses nach N mit E vault of nave Jooking N, with pa intings 

Malereien wie Abb . 385. as fig. 385. 
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Fig. 392. S. Stefan, träskulptur frän Fig. 393. S. Katarina, träskulp- Fig. 394. Apostel, träskulptur 
omkr. 1450. Foto 1960. tur frän omkr. 1450. Foto 1960. frän omkr. 1450. Foto 1960. 

H I. Stephanus, Holzplastik um 1450. 
St. Stephen, wooden figure 

from ca. 1450. 

H I. Katharina, Holzplastik 
um 1450. 

St. Catherine, wooden figure 
from ca. 1450. 

Apostel, Holzplastik um 1450. 
Apostle, wooden figure 

from ca. 1450. 
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Fig. 395. Kvinnligt helgon, träskulptur från omkr. 1500. Foto 1960. 
Weibliche Heilige, Holzplastik um 1500. Female saint, wooden figUI·e from ca. 1500. 

15- 202753 
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Fig. 396. S. Erasmus, träskulptur från omkr. 1450. Foto 1960. 
HI. Erasmus, Holzplastik um 1450. St. Erasmus, wooden figure from 

ca. 1450. 

S. Erasmus, stående i en gryta (fig. 396). Iförd gyllene 
mantel, på huvudet biskopsmitra. 1400-talets mitt. H 97. 
- 5. Kvinnligt helgon med bok i vänster hand (fig. 395). 
Kronan är vid nedre kanten försedd med ett pärlband, 
urtagningarna överst tyda på ett numera försvunnet krön 
av metall. Omkr. 1500. H 96. 

A v stilen att döma bilda skulpturerna nr 2- 4 en grupp 
för sig och torde ha tillhört det ovan omtalade altarskåpet. 
Svenskt arbete från 1400-talets mitt. De övriga två 
figurerna nr l och 5 kan ha haft sin plats på ev. sido
altaren. - Alla skulpturerna konserverades l 959 av kon
servator Sven Carlsson, Gimo. 

PREDIKsToL Predikstolen består av korg, ljudtak och trappa (fig. 
397). I den polygonala korgens fält: lagens tavlor, fackla, 

kors och kalk, fackla samt ankare i snidad relief. Under 
ljudtaket sol och duva, på taket femuddig stjärna. De
korationer förgyllda, ramstycken gråmålade, fyllningar 
grågula. Predikstolen förfärdigades 1831 (RÄK.) av hov
bildhuggaren Ernst Philip Thoman. 1 

Av en äldre predikstol av rikt snidat och målat trä 
återstår korgbröstningens tre fält; under tiden l 934- 1958 
voro dessa uppsatta på korets S vägg (fig. 398). Den poly
gonala korgen har vid hörnen varit försedd med svar
vade kolonetter, varav numera endast två finnas kvar. 
Kolonnetterna stå på lejonmaskprydda hörnkonsoler i 
korgens understycke samt bära ett krönande listverk, 
med hörnkonsoler, prydda med kerubhuvuden. Lister och 
fält äro rikt skulpterade meddrak-och slingornament samt 
grotesker i >>bondbarock». I fältens nischer stå bilder av 
Kristus som Salvator mundi, Lukas med oxe (spik som 

horn!) och Johannes med örn. Polykromi i guld, svart, rött, brunt och blått. - Pre
dikstolar med liknande ornament finnas i Övergran (Up), i Haraker, Sura, Tillberga 

1 ERNST PHILIP THOMAN, f. i Sthlm 1760, t 1833; son av bildhuggaren GEORG GOTTLIEB TROMAN 
från Augsburg. Ernst Philip var ornamentsbildhuggare och har bl. a. gjort predikstolar i Kungsholms 
och Jakobs kyrkor. Predikstolen i JakobE kyrka blev dock ej färdig och avlägsnades senare (SvK, 
Sthlm III, s. 58; IV, s. 326). 
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Fig. 397. Predikstol av hovbildhuggaren Ernst Philip Thoman 

1831. Foto 1960. 


K anzel von Hofbildbauer Ernst Pulpit by E rnst Philip Thoma n, 

Philip Thoman 1831. sculptor to the court, 1831. 

(Vs) samt i Hölö (Sö). Dessa dateras till 1670-talet.l Kalmarpredikstolen torde vara 
identisk med den predikstol som 1695 (INV.) skänktes till kyrkan av majoren Lorentz 

1 H. RAnEN, a. a., s. 106. 
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Fig. 398. Korg till äldre predikstol från 1600-talet. Foto 1960. S. 412. 

Korb einer älteren Kanzel des 17. Jh. Body of older pulpit, 17th century. 


Gustaf Styltenhielm (Stöltenhielm)1 och som under flera år därefter kompletterades av 
snickaren Jacob Nilsson. Sålunda fick han hösten 1695 betalt för predikstolens >>Upp
lagande>> (RÄK.), 1696 för >>festonen> samt 1697 för >>knapparnas insättande>> på predik
stolen (RÄK.). Arbetena avslutades 1699 då RÄK. upptaga lön för samme snickare för 
>>12 st. smålister under apostlarnas fötter ... 6 små lister nere vid kransen ... l list på 
predikstolsdörren ... 2 fästare under himmelen ... kalftender (tandsnitt) på predik
stolsdörren och bildernas uppsättande>>. Tydligen var predikstolen när den donerades 
halvfärdig eller på något sätt skadad, vilket förorsakade de i RÄK. omtalade komplette-

LORENTZ GUSTAF STYLTENHIELM (STÖLTENHIELM), f. 1645, t 1719. Ryttmästare OCh major 1693-96, 
sedan överstelöjtnant. Var möjligen efter 1693 bosatt på Kalmarsnäs gärd i Kalmar sn, som tidigare 
hette Klöv (Klöf) och efter reduktionen blev majorsboställe 1693. 

1 
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Fig. 399. Dopfunt. Cuppa från 1100-talets slut, 
fot av betong 1908. Foto 1960. S. 417. 

Taufstein, Guppa vom Font. Bowl, end of 12th 
Ende d es 12. Jh., Full century, foot, concrete, 

aus Beton 1908. 1908. 

teringarna. Vad de ovan nämnda >>12 st. smålister under apostlarnas fötter» beträffar, 
så torde uppgiften syfta på dubbellisterna på korgens nedre del (fig. 398). Om det för
håller sig så, har korgen varit sexsidig, varav numera endast tre sidor finnas kvar. På de 
förlorade fälten ha säkerligen funnits evangelisterna Matteus och Markus samt möjligen 
en apostel. Dessa fält jämte korgens underrede, ljudtaket och trappan förstördes tyd
ligen vid eldsvådan 1813, se s. 394.- Måhända härrör Kalmarpredikstolen, liksom de 
ovan omtalade besläktade predikstolarna, från 1670-talet. I så fall måste den från början 
haft sin plats i någon annan kyrka, där den sedan kasserades och förvärvades av major 
Styltenhielm för att skänkas till Kalmar. En annan möjlighet är, att predikstolen till
verkades 1695 direkt för Kalmar kyrka och blev uppsatt i halvfärdigt skick. Måhända 
var snickaren Jacob Nilsson en bror till Erick Nilsson, som 1679 levererade den besläk
tade predikstolen till Tillberga kyrka.l 

1 H. RABEN, a. a., s. 106. 



416 HÅBO HÄRAD 

F ig. 400. Dopskål av silver, av stockholmsguldsmeden Mikael Nyberg 1791. 

Foto 1951. S. 418. 


Silberne Taufschale von d em stockholmer Christening b owl, silver, by Mikael Nyberg, 

Goldschmied Mikael Nyberg 1791. goldsmith, Stockholm, 1791. 

Innan den ovan beskrivna predikstolen uppsattes, hade kyrkan en predikstol som 
1694 (INv.) omtalas såsom gammal. Finns ej kvar. Under tiden efter branden 1813 till 
den nuvarande predikstolens tillkomst 1831 användes en predikstol, som 1829 (INv.) 
betecknas som >mtan märkvärdighet». Närmare uppgifter om denna predikstol saknas. 

TIMGLAS Timglas med ståndare av förgyllt trä, krönt av dödskalle och femuddig stjärna. 
1700-talets början. H 90. 

NUMMER

TAVLOR Nummertavlor, ett par, med förgylld ram och snidat överstycke. 1700-talet. H 120. 

BÄNK Sluten bänkinre dning med enkla gråmålade fyllningar. Tillverkades 1830- 31 av 
INREDNING byggmästare Lager; gjordes bekvämare genom bänkarnas breddning 1931. - Kyrkans 

äldre bänkinredning omtalas för första gången 1692 (RÄK.). År 1763 (sT.PROT.) beslöts 
att bygga om hittillsvarande öppna bänkar till slutna. Det är okänt, i vilken utsträck
ning bänkarna voro öppna före 1763. 

ORGEL Orgelläktaren i V (fig. 377) vilar på sex runda träkolonner med enkla kapitäl. 
LÄKTARE Bröstningen har enkla i grått och vitt målade rektangulära fyllningar och två kanne

lerade pilastrar i mellersta delen. Läktaren tillverkades 1843 av byggmästaren Lager 
(RÄK.). Uppgången tillläktaren hade man urspr. genom en dörröppning i långhusets V 
gavelmur (fig. 370), numera igensatt. - En äldre läktare, som brann 1813, hade upp
förts 1725 (RÄK.). 
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Fig. 401. Paten från 1300-talets mitt samt kalk med fot och skaft från samma tid, 

cuppa från 1717. Foto i ATA. S. 418. 


Patcnc aus der Mitte des 14. Jh. und Kelch Paten, mid-14th century, a nd cha lice with 

ans d erselben Zeit mit einer Cuppavon 1717. foot and ste m from same p eriod; bowl1717. 


Den nuvarande orgeln, som har 7 stämmor, en manual och pedal, är byggd år 1931 oRGEL 

av orgelbyggaren J. A. Johnsson, Duvbo. I denna orgel har man använt en stämma 
samt fasaden av en orgel, byggd 1811 av Pehr Strand, Stockholm.1 Denna orgel hade 7 
stämmor och inköptes till Kalmars kyrka år 1874 (RÄK.) från Östhammars kyrka. 
Fasaden är indelad med fyra korintiska pilastrar, uppbärande ett entablement med 
gavelformat överstycke (se fig. 377). I fasadens mellersta del ett arkadfält med lager
kvistar i relief. Målad i grått och vitt, med förgyllda ornament och lister. - Sin första 
orgel fick kyrkan år 1843, då ett verk om 6 stämmorinköptesfrånHäggebykyrka(Up). 
Denna orgel, som ursprungligen hade 10 stämmor, hade till Häggeby inköpts från Sko
klosters kyrka år 1804. Till Skokloster hade den skänkts av fältmarskalken Karl Gustaf 
Wrangel och utgjorde en del av dennes krigsbyte från Oliva kloster (närmare härom i 
Skoklosters kyrkobeskrivning). År 1931 skänkte Kalmar församling denna gamla orgel 
tillbaka till Skokloster, där den nu förvaras, nedpackad i lådor. 

D o p f u n t med halvsfärisk cuppa av rödaktig grov sandsten (fig. 399). UttömningshåL DOPREDsKAP 

PEHR STRAND, f. 1758, t 1826; instrumentmakare och orgelbyggare med b egränsat privilegium. 
Hans son P EHR ZACHARIAS STRAND var sin tids främste orgelbyggare i Sverige. 

1 
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Fig. 402. Vinkanna av silver, skänkt 1726. 

Foto 1951. S. 420. 


Silberne Weinkanne, Wine ewer of silver, 

gesliftet 1726. presented 1726. 

Äldre mälardalstyp, liksom dopfuntarna i Sparrsätra och Skäfthammar.1 1100-talets 
slut. Cuppans D 70, H 35. Foten av betong tillkom 1908. - Enl. INV. 1713 hade funten 
ett lock av trä. År 1714 (RXK.) köptes ett mässingsbäcken att användas vid barndop. 
Finns ej kvar. 

Dopskål av silver (fig. 400). Rund, på profilerad fot. Två handtag i form av vädurs
huvuden. På skålen graverad inskrift: GOFVA TIL KALMARE KYRCKA l AF l HÄRADs

DOMAREN RUSTHÅLLAREN OCH RIKSDAGSMANNEN JOHAN BERTTILSON l OCH l DESS KÄRA 

HUSTRU ANNA ODELBERG l FRÅN WÄPPEBY 1791. Enligt stplr i bottnen tillverkad 1791 
av Mikael Nyberg, guldsmed i Sthlm 1781- 1815 (UPMARK, s. 158). D 25,5, H 17. 

NATTVARDs Kalk av förgyllt silver (fig. 401). Rund fot, skaft sammansatt av två cylindriska led 
KÄRL på ömse sidor om en rund, tjock nod med sex runda utsprång. På fotens ovansida utmed 

1 Jfr R. NoRBERG, Medeltida dopfuntar i Sörmland. Sörmländska kyrkor II, Eskilstuna 1944, s. 14. 
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Fig. 403. Oblatask av silver, av stockholmsguldsmeden 

Pehr Zethelius 1774. Foto 1951. S. 421. 


Silberne Oblatendase von dem stockholmer Silv er wafer box, by P ehr Zethelius, 

Goldschmied P ehr Zethelius 1774. goldsmith, Stockholm, 1774. 

kanten inskriftsband med text i majuskler på nätskrafferad botten: DE VERA VITE 

FERT HOC vAS POCVLA VITE ( = från det sanna vinträdet bringar denna kalk livets dryck). 
Foten slät med undantag för ett graverat niopass med dubbla konturer. Litet gjutet 
krucifix fastnitat med korsstammen placerad mitt över näsan mellan två pass och dess 
nedre del skiljande inskriftens början och slut. Noden på ovan- och undersidan med 
dubbelkonturerat cirkelband med en serie av gropformiga fördjupningar; de runda 
utsprången omgivna av breda, släta, lätt kälade p1.rtier, svicklarna mellan dem nätskraf
ferade, alla utsprång med en sexbladig blomma i relief på nedsänkt, nätskrafferad 
blombotten, de rundade bladen med skuggning av täta vertikala streck. I den nedsänkta 
grunden och i blombladens skuggning obetydliga spår av mörkblå (?) emalj. - Bred, 
uppåt vidgad skål med inskrift: KALLMAR KYRKA. Inga stplr. Kalkens H 17,6 (exklusive 
cuppan ca 10,5), fotens D 10,6. Fot och skaft tillhöra en kalk från >>Stockholmsskolam, 
1300-talets mitt,1 som enl. INV. 1717 försågs med ny cuppa, varvid en gammal liten 
sockenbudskalk och oblatask användes som material. 

1 A. ANDERssoN, Silberne Abendmahlsgeräte in Schweden aus dem XIV. Jahrhundert, Sthlm 1956, 
Katalog Nr. 38.- Jfr även fil. drARON ANDERssoNs beskrivning av kalken och patenen i ATA. 
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Fig. 404. Sockenbudskalk av silver, tillverkad 
av Erik Granroth, Arboga (1728- 49). Foto 1951. 

Silberner Krankenkelch von Erik Granroth in 
Arboga (1728- 49). 

Silver chalice for visits to the sick, by Erik Granroth, 
Arboga (1728- 49). 

Paten av förgyllt silver (fig. 401), tillhörande 1300-talskalken. På brättet inom dub
belkonturerade, prickpunsade band, en inskrift i majuskler på nätskrafferad grund: 
+ AVE MARIA GRACIA PLENA DOMINVS TECVM. l bottnen sexpassformigt band med in
skriven cirkelmedaljong; i medaljongen framställning av Guds lamm på nätskrafferad 
grund. D 13,8. 

Vinkanna av silver, päronformad, med pip, lock och handtag (fig. 402). Insida och 
kanter förgyllda. Vid nedre kanten en graverad inskrift: PASTORE ANDREA WELSTADI01 

ANDREAs WELSTADIUS, f. 1684, t 1749, son till kh Erik vVelstadius; pvgd 1708, sin faders adjunkt, 
kh i Kalmar 1717. 

1 
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Fig. 405. Brudkrona av silver, tillverkad av Stockholmsguldsmeden Sven 

Svensson Örn 1763. Foto 1951. 


Silberne Brautkrone von dem stockholmer Brictal crown, silver, by Sven Svens-

Goldschmied Sven Svensson Örn 1763. son Örn, goldsmith, Stockholm, 1763. 

A 1726. Inga stplr. Enl. RÄK. inköpt 1726. Locket sekundärt, antagligen 1800-talet, med 
ingraverat Guds lamm samt bibelspråk (Joh. 1:7). H 30. 

O b l a t a sk av silver (fig. 403). Oval, med kupigt lock och fyra akantusformade fötter. 
Vid lockets kant lagerstav, locket krönt av ett blomknippe i silver. Enligt stplr i botten 
utförd 1774 av Pehr Zethelius, guldsmed i Stockholm 1766-1810 (UPMARK, s. 142). 
Inköpt 1788 för kyrkans medel (RÄK.). H 11, 5, L 16. - År 1707 köptes en oblatask av 
silver. Finns ej kvar. 

Sockenbudskalk av delvis förgyllt silver (fig. 404). Rund fot med profilerad kant, 
dekorerad med ingraverade slingor. På fotens övre del ett gjutet krucifix. Stor profilerad 
nod. Enl. stplr tillverkad av Erik Granroth, mästare i Arboga 1728-1749 (1757) (UP

MARK, s. 608). H 15,5.- Tillhörande paten av silver med liknande stplr som kalken. 
D 10. - Oblatask av silver, rund, inmonterad i kalkens fot. Allt förvarat i ett kalk
format brunt läderfodral. 

Brudkrona av förgyllt silver (fig. 405). Ringen krönes av voluter och blomformade BRUDKRONA 

spetsar. Lövkläppar. Tillverkad enl. stplr 1763 av guldsmeden Sven Svensson Örn, 
mästare i Stockholm 1755-65 (66) (UPMARK, s. 131). Enl. INV. 1790 köpt för fattigmedeL 
Kronans H 7,5, D 8 ·resp. 14. I runt enkelt näverfodraL 
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Fig. 406. Ljusplåt av driven och punsad 
mässing, 1600-talets slut. Foto 1960. 

Bla ker a u s getrich enem und Sconce of chased and embossed 
gepunztem Messing, Ende brass, late 17th century. 

des 17. Jh. 

Sked av silver (vanlig matsked). Enl. stplr tillverkad 1783 av Petter Eneroth, guld
smed i Stockholm 1771-1803 (UPMARK, s. 147). Inköpt 1788 (RÄK.). L 21. 

LJUS Ljuskronor: -l. Av mässing, med 6 rikt profilerade armar i en krans samt pryd
REDSKAP nadsarmar. Profilerad stam, krönt av en sol (på andra sidan en måne), avslutad nedtill 

av stor kula. Runda, gjutna droppskålar. Skänkt 1695 (rNv.) av hovmusicus Vesten 
Linnert i Weppeby. H 55.- 2. Av mässing, med 12 rikt profilerade ljusarmar i två 
kransar jämte prydnadsarmar och reflexblommor. Rikt profilerad stav, avslutad av en 
kula. Drivna, musselformade droppskålar. H 75. Enl. INV. skänkt 1759 av fabrikören 
Sjöberg. - 3. Stomme av mässing jämte hängande löv av slipat glas, 4 ljusarmar i en 
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Fig. 407. Ljusstake av tenn (nr 3), utländskt arbete från 
1600-talet. Foto ATA 1953. S. 424. 

Zinnleuchter (Nr. 3), auslän- Pewter cha ;,dlestick (No. 3), 
dische Arbeit des 17. Jh. foreign work from the 17th 

century. 

krans. 1700-talets mitt. H ca 50.- 4. I tre kedjor hängande mässingsring med tre ljus
armar. Ringen omfattar en glasskål, som i mitten har en nedåtvänd mässingsknapp. 
Empirform. Skänkt mellan 1840-50 (rNv.). H 50. Hänger i sakristian.- 5. Av brun
målat trä, 6 ljusarmar i en krans. Enkel profilerad stam med kula nederst. 1800-talet? 
H 34. 

L j u s arm av mässing för ett ljus. 8-kantig väggplatta med blomornament, 8-kantig 
droppskål. 1600-talets andra hälft. L 35. 

Ljusplåtar av driven och punsad mässing: -l. Ett par.ovala, med musselformat 
överstycke (fig. 406). Naturalistisk blomornamentik. 1600-talets slut. H 75.- 2. Ovala, 
med halvrunt överstycke och blomornament kring kanten. Vardera med 1ljuspipa. 6 st. 
lika. 1600-talsmodell, troligen tillverkade under 1800-talet. H 30.- 3. Oval, med 



424 HÅBO HÄRAD 

Fig. 408. Applik av målad plåt och porslin, 1700-talets 
mitt. Foto ATA 1952. 

Wandleuchter aus gemaltem Applique of painted tin and 
Blech und Porzellan, Mitte pottery, mid-18th century. 

des 18. Jh. 

halvrunt överstycke, kring kanten stiliserade blommor. l ljuspipa. 1600-talsmodell, 
troligen tillverkad under 1800-talet. H 43. - - 4. Ovala, med 2 ljuspipor på profilerade, 
gjutna armar. Kring kanten blommor och bucklor. Skänkta 1931. H 35. 

Ljusstakar: - l. Av mässing, med mittstav och 2 ljusarmar. 1600-talet. H 38. 
2. Av stansad och förtent metallplåt. Rund fot med blomornament, vridet skaft. 1600
talets slut? H 28. - 3. A v tenn, ett par (fig. 407). Åttkantig, profilerad fotplatta, 
droppskål och skaftring. På foten inristat: I.H.S. - M.E.D.P. - K.I.S.S.K. I bottnen 
en stämpel av icke-svensk karaktär. 1600-talet; torde icke vara tillverkade i Sverige. 
H 28. - 4. A v tenn, ett par (fig. 409), i form av en gruvarbetare. Enl. stplr tillverkade 
av J ohann George J unghans, verksam i Schneeberg i Sachsen 1689- 1728.1 Tennlj us

1 Enligt en utredning av fil. kanel. KERSTI HOLMQUIST. 
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Fig. 409. Ljusstal<ar av tenn (nr 4), tillverkade av Johann George Junghans, 
Schneeberg i Sachsen (1689- 1728). Foto ATA 1952. 

Zinnleuchter (Nr. 4) von .Johann George Pewter candlesticl<s (No. 4) by Johann George

Junghans in Schneeb crg, Sachsen Junghans, Schneeberg in Saxony 


(1689- 1728). (1689- 1728). 


stakar med framställning av >>Bergleutem äro karakteristiska för detta landskap. Upp
tagas i rNv. 1790 som ljusstakar, >>föreställande Bärgmäm. H 28. - 5. Av försilvrad 
malm, ett par. Pseudorokoko, 1850-talet. H 25. 

Ljusarmar i form av s. k. appliquer av järn med målade plåtblad och blommor av 
porslin (fig. 408). Ett par, 1700-talets mitt. Torde ursprungligen ha tillhört någon 
herrgård; anges 1878 (rNv.) såsom nytillkomna. H 45. 

Antependier:1 -1. Av grön sidendamast med stort, symmetriskt, av blom- och TEXTILrEn 

bladrankar uppbyggt motiv, s. k. spetsmönster. Rapportbredd = vådbredd ca 52 cm 

1 Textilbeskrivningen bearbetad av fil. lic. ANNE-MARIE FRANZEN. 
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Fig. 410. Antependium (nr 1) av grön sidendamast, med broderier, urspr. från en väst. Gåva 1752. 
Foto ATA 1961. 

Antependium (Nr. l) aus griinem Seidendamast mit Alta r frontal (No. l) of green silk damask, with embroi-
Stickerei, 18. Jh., gestiftet 1752. dery originally from a waistcoat, 18th century. 

(fig. 410-412). Frankrike, början av 1700-talet. Upptill guldbroderad bård längre än 
damasten, sammanfogad av kantbroderiet till en 1700-talsväst av vit sidenrips. Bro
deriet är utfört i relief med olika sorters guldtråd såsom lan, frise, kantilj (fig. 412). A v 
ficklock m. m. har formats 3 kronliknande kartuscher, som applicerats mitt på ante
pendiet. I nedre kanten B.V.T.ANNO 1752 utfört i guldband. Initialerna åsyfta givarin
nan Beata von Treutiger.1 Foder av gråbrunt bomullstyg. H 88, L 155, bårdens B 11,5 
L 207.-2. Av svart kläde. Silvergaloner samt kors i mitten. 1850-talet. Galonerna 
tagna dels från ett gammalt utslitet sidenantependium, dels från en gammal håv. 
Skänkt av överinsp. Finelds arvingar, Väppeby. 

Mässhakar: -l. Av grönt blommönstrat siden, s. k. droguet, 1700-talets tredje 
fjärdedel (fig. 414). Sidenet numera blekt till blågrön ton, ursprungligen bjärt grönt 
mönster mot rödskiftande botten. På ryggsidan broderat kors i mångfärgat silke och 
guldtråd på lärftbotten (fig. 415). Överst synes Gud Fader i moln, nedanför stående 
Johannes med kalk, Maria Magdalena med smörjelseask och Mikael i strid med draken. 
I korsarmarna änglar med rökelsekar. Flandriskt arbete, 1400-talets slut. Konserverad 
av Pietas 1953, varvid det ursprungliga bruna fodret utbyttes mot rödbrun lärft. H 115 
resp. 87.- År 1790 (INv.) såldes en violett blamerad mässhake med medeltida broderier. 

BEATA GERTHUD voN TREUTIGER, t 1765.- G. 1758 med Arnold Fredrik Planting Gyllenbåga, 
f. 1725 på kaptensbostället Tibble i Vassunda sn (Up), t 1767. 

1 
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Fig. 411. Detalj av antependiet fig. 410. 
Foto ATA 1961. 

Teilstilck des Antependiums Detail of altar frontal 
Abb. 410. fig. 410. 

1791 skänkte komministern i Kalmar mag. Pehr Werner1 till kyrkan en mässhake 
)>grön och röd skiftande, korset av klosterarbete)>. Dessa uppgifter torde åsyfta den ovan 
beskrivna mässhaken; den nuvarande sammansättningen gjordes kanske på bekostnad 
av donatorn Pehr Werner. - 2. A v röd sammet, kantad med knypplad guldspets. På 
baksidan kors samt ANNO 1732 i guld. Ljusbrunt sidenfoder. H 105 resp. 80. - 3. Av 
svart sammet, kantad med silverband. På baksidan kors av silverband samt initialerna 
I W P W. Skänkt 1779 (INv.) av pastor Johan Wigg2 och komminister Pehr Werner 

l PEHR WERNER, f. 1737, t 1795. Mag. i Greifswald 1761, komminister i Kalmar 1768.- G. m. 
Margr. Cath. Wigg, dotter av kh Johan Wigg. 

2 JoHAN Wraa, f. 1710, adjunkt 1737, komminister 1740, kh 1767, allt i Kalmar sn. Hans dotter 
Margr. Catharina var gift med komminister Pehr Werner. 

16- 202753 



HÅBO HÄRAD428 

Fig. 412. Detalj av broderi på antependiet fig. 410. Foto ATA 1961. 
Teilstlicl< der Stickerei am Antependium Detail of embroidery on altar fronta l fig. 410. 

Abb. 410. 

(se ovan). H 112, resp. 75.- 4. Av svart sammet. På framsidan Jehovahsol, på baksidan 
kors, allt i silver. Kantad med silverband. Inköpt 1851 (RÄK.). 

K a l k k l ä d e av svart blommönstrad sidendamast, Frankrike, 1700-talets början 
(fig. 413). I mitten IHS i applicerat guldband, längs kanten en bred knypplad guld
spets. Mått 47 x 59 (med spets). Skänkt av kyrkoherden Welstadius d. y. (s. 438, not l) 
under början av 1700-talet. Har ursprungligen varit rött, omfärgades 1854. 

Håv av svart sammet, kantad med guldband. Rött skinnfoder, försilvrad mässings
hylsa med silverklocka. Svart svarvat skaft. Skänkt av kyrkoherden Welstadius d. y. 
år 1718 (se ovan). 

Kyrkvaktarrock av chokladbrun vadmal med nedliggande bred krage, knappar 
och ärmuppslag av röd vadmal. Ficklock markerade. Omnämnes 1776 (sT.PROT.) som 
nyanskaffad, numera mycket sliten och maläten. 

R unstenar: 1 - l. (U 632) Påträffades 1940 på S sidan om kyrkan, på platsen 
för gamla vapenhuset. Flera fragment, vilka ha tillhört en runsten, som tidigare har 
legat i vapenhusingången. Inskrift, supplerad efter äldre läsningar: >>Nigulas lät upp
resa stenarna efter syhsa, sin faden>. Runstenens största intresse anknyter till en 
ristning på baksidan (fig. 416, 417). Den framställer två figurer, den ena genom 
klädedräkten karakteriserad som man, den andra som kvinna. Den manliga figuren 
vänder sitt ansikte mot den bakom honom gående kvinnan och håller sin vänstra 

RUNSTENAR 

r En!. WEss:EN-JANSSON, Sv. runinskr. bd 8, s. 68 f. 
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Fig. 413. Kalkkläde av svart blommönstrad sidendamast, Frankrike, 
1700-talets början. Foto ATA 1961. 

Kelchtuch ans schwa rzem blumen Chalice cloth of black flowered 
gemustertem Seidendamast, silk damask, France, early 

französisch, Anfang des 18. Jh. 18th century. 

arm om hennes axlar för att föra henne med sig. Han bär i sin högra utsträckta 
hand ett kors. Figurerna äro stadda i rörelse i den riktning som anges genom det 
framåtsträckta korset. Bildytan är inramad av linj er som bilda en oregelbunden 
fyrkant. 

Ristningen är märklig såsom en av de äldsta kristna människaframställningarna i 
svensk konst. Den har en säregen blandning av stilisering och realism. Påfallande är 
den omsorg, varmed de fyra händerna äro tecknade, med alla sina fingrar. Säker
ligen har ristaren haft en förlaga att följa; detta ser man främst på ansiktenas ut
formning, där släktskapen med kontinentens tidig-romanska konst kommer klart till 
synes. - Vad bildens innehåll beträffar, så ligger det nära till hands att tolka scenen 
som Kristus förande en kvinna ur dödsriket (Christus in limbis). Det var ett ämne, 
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Fig. 414. Detalj av grönt mönstrat siden, mässhake 
(nr 1), 1700-talet. Foto ATA 1961. S. 426. 

Teilstiick eines l\ief.lgewands (Nr. 1) aus grliner gemusterter 
Seide, 18 Jh. 

Detail of a chasuble (No. 1) of green flowered silk, 
18th century. 

som var mycket omtyckt även i Europas sydligare delar under 1000-talet.l Förvaras 
numera i SHM (inv.nr 24372). - 2. En annan sten U (631) är sedan 1946 uppställd N om V 
ingången. Den är hopsatt av sju fragment, av vilka de flesta varit inmurade i sakri
stians yttre gavelvägg. Inskrift: )) ... och stenbjörn (?) (reste efter) sin broder syhsa>>. 

Jfr en frescomålning i S. Clemente, Rom, avbildad i K . KuNSTLE, Ikonographie der christ
lichen Kunst I, Freiburg im Breisgau 1928, s. 499. 

1 
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Fig. 415. Detalj av broderi, flandriskt arbete från 1400-talets slut, 
mässhaken nr l. Foto ATA 1961. S. 426. 

Tcilstilck von der Stickerei am Mef.lgcwand Dctail of embroidery, Flemish worl< from 

(Nr. 1), flandrische Arbeit vom end of 15th century, chasuble No. 1. 


E nde des 15 . Jh. 


Tavla, olja på duk (fig; 418), framställande avrättning av en biskop (Dionysius?) TAVLoR 

med yxa. I bakgrunden en stad. Omkr. 1600? Förgylld ram. Dagermått 35 x 25. Köpt 
i Stockholm, skänkt till kyrkan 1934. 

Porträtt av kyrkoherde Olof Giöding. Olja på duk, i svart ram. Midjebild en face, 
framställd i prästdräkt. Mörka färger. Vid övre högra hörnet inskrift: OLOF JUSTIN: 
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Fig. 416. Runsten (nr 1), baksiclan 

med kristet motiv. 


Foto I. Anderson 1945. S. 428. 

Runenstein, Riickseite mit christlicher 


Darstellung. 

Runic stone with Christian motif. 


GJÖDING l FÖDD DEN 13 APR. 1717. PRÄST. 1740 l HOFF PRÄDII<. HOS HERR RIKS R. GREF. 
CARL l EHRENPREUS 1744. SCHOLA MÄSTARE j J KONGSHOLMEN 1750. KYRKO l HERDE J 

GALMAR SOKN 176(7) l DÖÖD DEN 6 FEBR 1767. Osignerat. Dagermått 79 X 63. 
Hedengranstavlor, 5 st. omtalas 1790 (rNv.) . Finnas ej kvar. 

nöcKEn Av gamla böcker kunna följande nämnas: -l. Kalendarium (fig. 419), fyra blad 
på pergament i kvartoformat med månaderna mars-oktober.l Årets första och sista 
månader saknas. Det synes vara skrivet vid 1300-talets mitt. Kalendariet upptar hel
gondagar, som endast förekomma i det äldre Uppsala-kalendariet av år 1344. Det upptar 
även fester, som saknas i det äldre, men som finnas i det yngre kalendariet. Det nämner 

1 Välvilligt lämnad utredning av förste arkivarien LAns SJÖDIN, Sthlm. 
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Fig. 417. Kristus i dödsriket ? Det alj av fig. 416. Foto I Anderson 1945. S. 428. 

Christus in der Vorhölle? T eilstlick Abb. 416. Christ in H ades? D etail of fig. 416. 


även fester, som saknas i de officiella Uppsala-kalendarierna, eller vilka i dem äro för
lagda på andra tider. Det har även påverkats av Strängnäs-kalendariet, naturligt nog 
med hänsyn till närheten av detta stift. 

Anmärkningsvärda äro vissa tillägg av senare händer. Ett tillägg från medeltidens 
slut under 17/6, Boiulphi abbaiis ( =~ Botulf abbotens dag), säger: paironus eecles i e 
( = kyrkans skyddshelgon). Ungefär samtidigt har införts under 22/6: xem Milia miliium 
festum terre ix lectiones ( = Tiotusen riddares dag, landshelg, nio lektier). Festen saknas i 
det äldre kalendariet. Under 5/8, Dominici confessaris ( = Dominikus bekäimarens dag), 
har en 1400-talshand tillagt: x annorum indulgencia (= lO års avlat).l Kyrkan skulle 

1 Om kalendariet tillhört Kalmar kyrka under medeltiden, är det anmärkningsvärt, att anteckningen 
om avlaten införts just på denna dag. Förklaringen är måhända, att Dominicus haft sin bild i kyrkan 
och ägnats särskild dyrkan. 
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sålunda då ha fått 10 års avlat. Under 6/10 står med halvt utplånad 1400-talsstil an
tecknat: Transiacia sancti Eskilli mariiris (= S. Eskil martyrens translation). Festen 
saknas i Uppsala-kalendarierna, men finns i Strängnäs-kalendariet. Samma hand tycks 
ha skrivit en lika blekt, svårtydd notis 7/10: birgitte matris et vidue (?) ... (= Birgitta, 
moder och änka). Vid 20/10 har en annan 1400-talshand skrivit: Dedicacia ecclesie 
fratrum sidanie (= sigtunabrödernas kyrkmässodag).l - På lediga ställen i kalen
dariet har en Johannes Johannis Bröms tre gånger skrivit sitt namn. Stilen tyder på 
1600-talet, närmare uppgifter om J ohannes Bröms saknas. 

- 2. Brottstycken av en L ib er ca n t u s (fig. 420), handskrift i 8:vo-format, omfattar 28 
sidor. Överensstämmer nära med Liber cantus Upsaliensis, tryckt 1620. På första sidan 
en namnteckning >>Andreas Torstani>>, därunder står >>Andreas Torstani est liben> (= 
boken tillhör A. T.) samt ett bomärke. Andreas Torstani torde kunna vara den A. T. 
Holmdalius, som 1612 blev domkyrkasyssloman i Uppsala, 1619 kyrkoherde i Danmarks 
kyrka, t 1627 vid 38 års ålder (enl. anteckning av överbibliotekarien And. Grape i boken). 

Den lilla sångboken är en omsorgsfullt och väl handskriven >>koral-notskrift», åter
gående på 1500-talets notskrift för klaverinstrument och orgel. 2 Notskriften består av 
kvadratiska nothuvuden på 4 linjer, försedd med C-klav. Sångboken innehåller liturgisk 
musik, antifonier (bl. a. >>antifoni>>från >>poska tidn») ,sjungna (>>mässade>>) aktstycken från 
kyrkoårets olika högtider, av den officierande prästen vid altaret. Församlingen i 
kyrkan sjöng troligen tillsammans med prästen, >>a capella>>. Notskriften indelad med 
taktstreck, som dock ej t eckna någon taktindelning i egentlig bemärkelse, utan endast i 
överensstämmelse med koralnotskriftens innebörd - rytmiskt indelande stroferna efter 
textens innehåll. Versaler (stora skrivna begynnelsebokstäver) utförda med ornamen
talt skisserad utformning. Sångboken är sannolikt skriven av den ovannämnda Andreas 
Torstani. Renoverades 1925- 3. >>Mess an på Sw ensko>>. Tryckt i Uppsala 1541. 4:o, 
brun läderpärm med mässingsspännen. - I samma pärm finns >>Een Handbook ther 
och i Döpelsen och annat meer Christelighe förhandlas>>, Uppsala 1541; dessutom 
delar av kyrkoordningar, handskrivna blad m. m. - 4. Nya testamentet, tryckt i 
Stockholm 1605 av Amund Olofsson. Deponerat i UUB. - 5. Karl XII:s bibel, 1703. 
På pärmen en anteckning av kyrkoherde Welstadius d. y. 1706. - 6. Postillan 1702.
7. Resolutioner, förordningar m. m. från 1600- och 1700-talen. 

Sanddosa av omålat trä, rund, enkel. Lock av kopparplåt. På dosan inskrift med 
bläck: >>Callmar Kyrkas Tillhörighet 1633>>. H 8. 

SAKRA)fENT Sakramentskåp av brunbetsad ek med järnbeslag (fig. 421). Två enkla dörrar, 
SKÅP placerade ovanför varandra, krenelerat krön. 1400-talets mitt? H 140, B, 85 Dj 50. Jfr 

Översättningar av fil. kand. SvANTE NYBERG. 

2 Beskrivningen utarbetad av fil. dr BERTIL WESTER, Sthlm. 

1 



435 KALMAR KYRKA 

Fig. 418. Biskop Dionysius (?) martyröd, olj emålning från omkr. 

1600, skänkt till kyrkan 1934. Foto 1960. S. 431. 


Ölgemälde um 1600, gestiftet 1934. Oil painting, ca 1600, presenled to 

the church in 1934. 

• 
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F ig. 419. Kalendarium från 1400-talet. Foto 1951. S. 432. 
Kalendarium des 15. Jh. Calendar, 15th ccntury. 

ett liknande skåp i Håbo-Tibble kyrka (fig. 359) samt ett annat i Värmdö kyrka 
(SvK, Up. I, fig. 501).1 

MöBLER Möbler i sakristian: - l. Bockbord med två enkelståndare förenade med regel-
bom. Gråmålat. Möjligen identiskt med det, som anskaffades 1692 (RÄK.).- Karm
stolar, ett par (se fig. 378)' med vertikal, rektangulär ryggbricka med snidade blom
ornament och bandverk, ben med tvärslå och rikt dekorerat frambräde. Svartmålade, 
svart skinnbeklädnad. Omkr. 1700. - Stå n d s k å p av brunmålad furu med pardörrar 
och rik listprofilering (fig. 378). Danzigtyp, omkr. 1700.- Kista av t rä, med välvt 
lock. Järnbeslagen, plåtbeklädd, rödmålad. Fyra utanlås, fyra offerhål i locket. H 70, 
L 140, B 60. 1800-tal. 

1 W. KARLSON, Studier i Sveriges medeltida möbelkonst, Lund 1928, s. 70. 
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Fig. 420. Uppslag av Liber Cantus c:a 1600. Foto 1961. S. 434. 
Seitenprobe aus einem Liber Cantus um 1600. A Liber Cantus, ca. 1600. 

Biskopsstol (?) av omålad furu (fig. 422). 1600-tal? Söndrig, förvaras på kyrkvin
den. 

Klockorna hänga sedan 1831 i tornet, jfr s. 397. -l. storklockan har följande KLOCKOR 

inskrifter: På N sidan - ÅHR 1739 HAR CALMARE SOCKEN LÅTIT l FÖRFÄRDIGA DENNA 

KLÅCKA DÅ WARANDE l PASTOR MAG: AND: WELSTADIUS (s. 420, not l) AF l GERH: MEYER 

I STOCKHOLM.1 - På S sidan: AL TING ÄRO REDO KOMMER TIL BRÖLLOP. MATH. 

22.v.4. Klockans D 93, H 85.- 2. Lillklockan har runt halsen inskr.: SOLI DEO 

GLORIA ME FECIT HOLMIAE GERHARDT MEYER2 ANNO 1701. - På N sidan: ÅR 1914 I 

1 GERHARD MEIJER d. y., f. 1704, t 1784, son till Gerh. Meijer d. ä., Kungl. styckgjutare, donator, 
mecenat. 

2 GERHARD MEIJER d. ä., Kungl. styckgjutare, verksam 1695-1710. 
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Fig. 421. Sakramentskåp av brunbetsad ek med 
järnbeslag, 1400-talet. Foto 1960. S. 434. 

Sakramentsschrank aus gebeizter E iche mit Eisen
beschlägen, 15. Jh. 

Communion cupboard of sta ined oa k with 
ironwork, 15th c entury. 

KONUNG GUSTAF V~ SJUNDE REGERINGSÅR, DÅ A. V. SCHERLIN VAR KYRKOH E RDE, C. 

ÖSTLUND V. PASTOR, l J. O. ANDERSSON KLOCKARE, E. WALKENDORFF OCH l P. ANDERSSON 

KYRKOVÄRDAR OCH E. LINDHE KOMMUNALST. ORDF. l BLEF DENNA KLOCKA PÅ KALLMAR 

FÖRSAMLINGs BEKOSTNAD l OMGJUTEN I ST OCKHOLM AF K. G. BERGHOLTZ & C~. - På S 
sidan: GVDS NAMPN TILL ÄHRA OCH l CALMARE SOCKNE KYRKIA TILL l PRYDNING HAFVER 

DES KYRKIO l HERDE HERR ERICK WELSTADI 1 l DENNA KLOCKA LÅTIT OMGVTA l OCH 

FÖRBETTRA ANNO 1701. - Runt slagringen: JAG ROPAR HÖGT OCH LJUDT ÖFVER BERG, 

SKOG, SJÖAR OCH DALAR: KOMME R IN UTI GUDS HUS OCH HÖRER HVAD HERREN GUD 

TALAR! Klockans D 85, H 88.- Före omgjutningen 1914 hade klockan de inskrifter, 
som nu stå runt halsen och på S sidan. 

ERIK WELSTADIUS, f. 1649, t 1716. Pvgd 1674, kh i Kalmar 1689, kontraktprost 1705. 1 



439 KALMAR KYRKA 

Fig. 422. Biskopsstol (?) av omålad furu, 
1600-tal? Foto 1951. S. 437. 

Bischofsstuhl (?) aus unbemaltem Fichtenholz, 
17. Jh. (?). 

Bishop's t11rone (?) of unpainted pinewood, 
17th century (?). 

SAMMANFATTNING 
I. En liten, tornlös gråstenskyrka, troligen i Ö försedd med ett smalare kor, avslutad med en absid 

(fig. 423 A). Plant trätak eller öppen takstol. 1100-talets slutskede. 
In v.: Dopfuntscuppa av sandsten från 1100-talets andra hälft (fig. 399). Runsten med kristen figur
framställning (fig. 416-417). 

II. Kyrkan förlänges åt Ö och får planen av en salkyrka (fig. 423 B). Korfönster med masverk av 
kalksten (fig. 373), korportal med tegelomfattning (fig. 375). Plant trätak eller tunnvalv av trä. 
Sakristia i N, täckt med kryssvalv av tegel med ribbor av päronformad genomskärning (fig. 378). 
Omkr. 1300. 
In v.: Nattvardskalk (fot och skaft bevarade, fig. 401) jämte tillhörande paten frän 1300-talets mitt. 

III. Kyrkorummet välves med kryssvalv av tegel (fig. 423 C). Korportalen igenmuras därvid, läng
husets ingång i SV vidgas (fig. 374). - Vapenhus i S (rivet efter 1813), tornbyggnad i V (ombyggd 
1830), vars bottenvåning förenades med långhuset genom en vid båge. Omkr. 1450 och decennierna 
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A 

B 

c 

därefter. - Ar 1485 förses kyrkorummets valv och väggar med 
kalkmålningar av Albertus Pictor (fig. 385- 391), överkalkade 1776 
och tiden därefter; åter framtagna och konserverade 1958. 
In v.: Träskulpturer från 1400-talet (fig. 392- 396) . Fragment av ett 
kalendarium (fig. 419). Sakramentskåp (fig. 421). 

IV. 1600- och 1700-talen. Mindre reparationer: fönsteröppningar 
förstoras 1695, ett nytt fönster åt N (det östligare), takreparationer 
1642 och följande år, tornet lagas efter ett ras 1704, ett nytt fönster 
upptages åt N 1792 (det västligare). Kalkmålningarna överstrykas 
1776 och åren dä refter. 
In v.: Del av en predikstolskorg från 1670-talet (fig. 398), natt 
vardskärl (fig. 402- 404), ljusredskap (fig. 406- 409), textilier (fig. 
410- 415), möbler (fig. 378). 

V. 1800-talet. Byggnadsarbeten efter en stor eldsvåda 1813 enligt 
förslag 1826 av konduktören C. G. Blom Carlsson (fig. 370- 371): 
Nytt torn med ingång i V, färdigt 1830; SV ingången slopas, vapen

Fig. 423. Kyrkans tillväxt, huset rives; valven repareras , interiör och exteriör omkalkas; nytt 
1 : 1000. 	 A . Tuulse 1961, yttertak, med lägre nockhöjd än före 1813. 

ritat av J. Nömmik. Inredning: Predikstol 1831 (fig. 397), tillverkad av hovbild
Grundriflentwicldung huggaren Ernst Philip Thoman; sluten bänkinredning 1830- 31 ochder Kirche . 

Development of orgelläktare 1843, utförda av byggmästaren Lager. Ett orgelverk 
church. (med fasad), urspr. byggt 1811 av Pehr Strand för annan kyrka, 

inköptes 1874 till Kalmar kyrka (fasaden = den nuvarande). 
VI. 1900-talet. - Restaureringar: 1931 och 1933- 34 enligt förslag av kyrkoherde G. Kihlmark i 

samråd med ark. S. Brandel. Golv och fönsteröppningar lagades, väggarna omkalkades, yttre portal
omfattningarna i S (fig. 374- 375) framtogos och markerades.- Ar 1958 blevo Albertus Pietors kalk
målningar framtagna och konserverade av konservator Sven Carlsson, Gimo. 

ZUSAMMENFASSUNG 
l. Kleine, turmlose Feldsteinkirche, die wahrscheinlich im O mit einem schmaJeren Chor mit Apsis 

versehen war (Abb. 423 A). Flache Holzdecke oder offener Dachstuhl. Ende des 12. Jh. - Runenstein 
mit christlicher Figurendarstellung (Abb. 416-417). 
A u s s t a t t u n g: Taufsteincuppa aus Sandstein aus der 2. H. des 12. Jh. (Abb. 399). 

Il. Die Kirche wird nach O verlängert und erhält die GrundriDgestalt einer Saalkirche (Abb. 423 B). 
Chorfenster mit MaDwerk aus Kalkstein (Abb. 373), Chorportal mit Backsteineinfassung (Abb. 375). 
Flache Holzdecke oder Tonnengewölbe aus Holz. - Die Sakristei im N ist mit einem Kreuzgewölbe aus 
Backstein mit Birnstabrippen versehen (Abb. 378). Um 1300. 
Ausstattung: Abendmahlskelch (FuD und Schaft erhalten, Abb. 401) mit zugehöriger Patene aus 
der Mitte des 14. Jh. 

III. Im Kirchenraum werden Kreuzgewölbe aus Backstein eingezogen (Abb. 423 C), wobei das 
Chorportal vermauert wire!, während man den SvV Eingang des Langhanses erweitert (Abb. 374). -
Waffenhaus (Vorhalle) im S (nach 1813 abgerissen), Turmbau im W (1830 umgebaut), dessen Erd
geschoD mit dem Langhans durch eine Bogenstellung verbunelen wurde. Um 1450 und in den folgenden 
Jahrzehnten.- 1485 Ansmalung durch Albertus Pictor (Abb. 385- 391), die 1776 und danach uber
tuncht, 1958 wieder freigelegt und konserviert wird. 
Ausstattung: Holzplastik des 15. Jh. (Abb. 392- 396). Bruchstuck eines Kalendariums (Abb. 419), 
Sakramentshäuschen (Abb. 421). 
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IV. 17. und 18. Jh. Kleinere Reparaturen: die Fenster werden 1695 vergröJ3ert und ein neues Fenster 
nach N (das östlichere) neu geöffnet, Dachreparaturen 1642 und folgende Jahre, der Turm wird nach 
einem Einsturz 1704 wiederhergestellt und 1792 nach N ein neues Fenster (das westlichere) einge
brochen. Obertiinchung der Ausmalung 1776 und später. 
Ausstattung: Teil eines Kanzelkorbs aus den 1670er Jahren (Abb. 398), Abendmahlsgeräte (Abb. 
402-404), Leuchter (Abb. 406- 409), Textilien (Abb. 410- 415), Möbel (Abb. 378). 

V. 19. Jh. Die Bauarbeiten nach einer groJ3en Feuersbrunst 1813 werden nach einem Entwurf des 
Kondukteurs C. G. Blom Carlsson (Abb. 370- 71) von 1826 aufgenommen: Neuer Turm mit Eingang 
im VI/, der 1830 fertig ist, wobei der SW Eingang beseitigt wird. Abbruch des Waffenhauses. Gewölbe
reparation. Tiinchung auJ3en und innen. Neue niedrigere Dächer. 
A u s s t a t t u n g: Kanzel 1831 (Ab b. 397) von dem Hofbildbauer Ernst Philip Thoman, Gemeindegestiihl 
in •>geschlossenen<< Gruppen 1830--;-31, Orgelempore 1843 von Eaumeister Lager. Ein Orgelwerk mit 
Prospekt, das ursprunglieb von Pehr Strand fiir eine andere Kirche gefertigt worden war, wird 1874 
fiir Kalmar erworben, doch nur der Prospekt hat sich erhalten. 

VI. 20. Jh. - Restaurationen: 1931 und 1933-34 nach Entwurf des Pfarrers G. Kihlmark gemeinsam 
mit Architekt S. Brandel. Bodenbelag und Fenster,werden erneuert, die Wände neu gekalkt, die Portale 
im S (Abb. 374- 375) freigelegt und markiert. - 1958 werden die Malereien von Albertus Pictor von 
Konservator Sven Carlsson, Gimo, freigelegt und konserviert. 

SUMMARY 
I. A small, granite rubble church, wihout tower, probably with a narrower E chancel terminating 

in an apse (fig. 423 A). Flat wooden ceiling or open-rafter roof. Close of 12th century. Runic stone 
with Christian motif (figs 416- 417). 
Furnishings: Font bowl, sandstone, latter part of 12th century (fig. 399). 

II. Church extended towards E (fig. 423 B). Chancel window with limestone tracery (fig. 373), chancel 
portal with brickwork surround (fig. 375). Flat wooden roof or wooden tunnel vault. Vestry in N, 
with brickwork cross-vault, ribs with pear-shaped section (fig. 378) . Ca. 1300. 
Furnishings: Chalice (foot and stem extant, fig. 401) and paten, mid-14th century. 

III. Nave vaulted with brickwork cross-vaulting (fig. 423 C). Chancel entrance closed, SW portal 
of nave enlarged (fig. 374). S porch (demolished after 1813), W tower (rebuilt 1830), the ground floor 
of which was connected with nave by an arcade arch. Ca. 1450 and following decades. 1485, walls and 
vaulting of nave decorated by Albertus Pictor (figs. 385- 391), limewashed 1776 and subsequent 
years; uneovered and preserved 1958. . 
Furnishings: Wooden flgures, 15th century (figs 392-396). Fragment of cålendar (fig. 419). Com
munion cupboard (fig. 421). 

IV. 17th and 18th centuries. Windows enlarged 1695, new N window (the eastern one), repairs to 
roof 1642 and following years, tower repaired in 1704 after a collapse, new N window (the western one) 
1792. Paintings limewashed 1776 and subsequent years. 
Furnishings: Part of pulpit dating from 1670s (fig. 398), chalice (figs. 402-404), lighting units 
(figs. 406-409), textiles (figs. 410-415), furniture (fig. 378). 

V. 19th century. After fire 1813, building according to proposals of B . G. Blom Carlsson 1826 (figs. 
372-373). New tower with W portal, complete 1830; SW entrance closed, porch demolished; vaulting 
repaired, interior and exterior limewa~hed; new roof with lower ridge than prior to 1813. 
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Furnishings: Pulpit 1831 (fig. 397), by Ernst Philip Thoman, sculptor to the court; closed pews 
1830-31 and organ loft 1843, by master builder Lager. Organ with front, built originally in 1811 for 
another church by Per Strand, purchased 1874 for Kalmar church (front = the present one). 

VI. 20th century. Restoration 1931 and 1933-34 according to proposals by the rector, G. Kihlmark, 
in consultation with architect S. Brandel. Floor and windows repaired, walls limewashed, outer door 
surrounded in S (figs 374-375) uneovered and marked. In 1958, Albert Pictor's paintings were uneovered 
and preserved by Sven Carlsson, Gimo. 

·:.a_·_ 
-~ 

Fig. 424. Fem vapen frän medeltida 
kalkmålningar, efter AFRITNINGAR. S. 404 . 
Wappcn aus mittelalterlichen Wandmalereien. 

Coats-of-arms from mediaeval paintings. 



(Forts. frdn omslagets 2:a sida) . . 

UPPLAND. (7) Band I, h. 1. paitderyds skeppsiag, meiiersta delen. Pris 6: 60. 


(29) Band I, h. 2. Danderyds skeppslag, östra och västra delen. Pris 13 kr. 
(62) Band I, h. 3. Vlirmdö 'skeppslag. Pris 16: 50._ 
(64) Band I, h. 4. Åkers skeppslag. Med register till Bd I. Pris 17: 50. 

(8) Band II, h. 1. Häverö och Vliddö skeppslag. Pris 4: 40. 
(50) BaJ}d II, h. 2~ Bro och Vätö skeppslag. Pris 8 kr. 
(58) Ban·d H, h. 3. Fröluna och Länna skeppslag. Pris 12 kr. 
(74) Band II, l).. 4. Frösåkers härad, nou~'.delen. Pris 28 kr. 
(75) Bai:td U, h. 5• Fl'ö~;åkers härad, s.ödr.a delen. Med register till band II. Pris 32 kr. 
(12) Band III, h. L Ldngh!ln4ra hW..ad, norra delen. Pris 15 kr. · 
(67) Band UI; h. 2. Långhundra här.ad, södra delen. Pris 12 kr. 
{6(!) Band III, h. 3. Närdinghundra härad, västra delen. Pris 20 kr. 

-· (70) Band III, h. 4. Närdinghund,ra härad; östra delen. Med register till Bd III. Pris 20 kr. 
(l) Ba,nd IV, h. 1. Erlingfluridfa härad. Pris4: 50. · · . · 

(11) Band IV, h. 2. Seminghundra härad. Med nigister 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) Band V, h. 3. Sjuhundra härad, sydvästra delen. Pris 18 ·kr. 
(80) Band V, h. 4. Sjuhundra härad, nordöstra delen. Pris 18: 50. 
(88) Band V, h. 5. Lyhundra härad, sydvästra deleJ:I. Pris 28: 50. 
(73) Band VI, h. 1. Pärentima hiifad, västra delen. Pris 26 kr. 
(77) Band VI, h. _2. Pärenluna härad, mellersta delen. Pris 20 kr. 
(79) Band VI, h. 3. Pärenluna härad, östra delen. Pris 17 kr. 
(81) Band VI, h. 4. Sollentuna härad, södra delen. 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. 
(94) Band VII, h. 2. Håbo härad, sÖdra delen. Pris 38 kr. 

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

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

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

Pris 10 kr. · 

ÖSTERGÖTLAND. (13) Band I, h. 1. Bunkekinds härad. l. (Askeby, Svinstad). Pris 14 kr. 
(14) Band I, h. 2. 2. Bunkekinds härad. 2. (Vårdsberg, Örtornta). Pris 13 kr. 
(43) Band II. Vrela kloslers kyrka. Med register till Bd II. Pris 15 kr. 

SVERIGES I(YRI(OR 

utgives och försäljes häftesvis och kan erhållas i bok

handeln eller direkt från 

GENERALSTABENS LITOGRAFISKA ANSTALTS FÖRLAG 
Vasagatan 16, Stockholm l 


Tel. Lokalsamtal 22 95 00, rikssamtal 22 95 40 
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SVERIGES KYRKOR 

KONSTHISTORISKT INVENTARIUM 

På uppdrag av Kgl Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 

utgivet av Sigurd Curman och Armin Tuulse 

Arbetet avser att giva i enhetlig form utförda, rikt illustrerade 
vetenskapliga beskrivningar över Sveriges kyrkliga konst- och 
kulturminnen, sådana dessa bevarats i våra kyrkobyggnader 
och deras inventarier. Dessa landets rikaste konst- och kultur
historiska skattkammare äro ännu alltför litet kända. Verket 
SVERIGES KYRKOR vill i lättillgänglig form göra dessa 
skatter bekanta för allmänheten, som i denna publikation 
skall finna ett underhart rikt, intressant och mångsidigt mate
rial framlagt i vetenskapligt vederhäftiga beskrivningar och i 

ett rikt och vackert avbildningsmateriaL 

SVERIGES KYRKOR 
utgives och försäljes häftesvis och kan erhållas i bokhandeln 

eller direkt från 

GENERALSTABENS LITOGRAFISKA ANSTALTS FÖRLAG 
VASAGAT.A:N 16 • STOCKHOLM l 


Tel. lokalsamtal 22 95 00, rikssamtal 22 95 40 
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