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SVERIGES KYRKOR 
föreligger i följande delar 1966: 

BLEKINGE. (22) Band I, h. 1. Östra härad. Pris 6: 50. 
(36) Band I, h. 2. Medelsta härad. Med register till Bd I. Pris 7 kr. 
(51) Band Il, Bräkne och Listers häraden. Med register till Bd Il. Pris 6: 50. 
(59) Band III, h. 1. Fredrikskyrkan i Karlskrona. Pris 2: 50. 
(65) Band III, h. 2. Trefaldighetskyrkan eller Tyska kyrkan i Karlskrona. Pris 4 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 . 1. Översikt av landskapets kyrkokonst. Pris 30 kr. 

(106) Band V, h. 2. Generalregister till Blekinge. Bd I-V. Pris 15 kr. 
BOHUSLÄN. (57) Band I, h. 1. Västra Hisings härad. Pris 4 kr. 

(104) Band I, h. 2. Inlands Södre härad, sydvästra delen. Pris 25 kr. 
(95) Band Il, h. 1. Inlands Nordre härad, södra delen. Pris 25 kr. 

DALARNE. (6) Band I, h. 1. Leksands och Gagnefs tings/ag. Pris 4: 50. 
(9) Band I, h . 2. Falu domsagas norra tings/ag. Pris 12 kr. 

(37) Band I, h. 3. Falu domsagas södra tings/ag. Med register till Bd I. Pris 8 kr. 
(52) Band Il, h. 1. Falun. Pris 6: 25. 

DALSLAND. (34) Band I, h. 1. Sunda/s härad. Pris 5 kr. 
GOTLAND. (3) Band I, h. 1. Lummelunda ting (utom Tingstäde}, Pris 4 kr. 

(21) Band I, h. 2. Lummelunda ting (Tingstäde). Pris 2: 75. 
(31) Band I, h. 3. Bro ting. Pris 6 kr. 
(33) Band I, h. 4. Endre ting. Pris 6 kr. 
(35) Band I, h. 5. Dede ting. Med register till Bd I. Pris 5 kr. 
(42) Band Il, Rute Setting. Med register till Bd Il. Pris 8 kr. 
(54) Band III, Hejde setting. Med register till Bd III. Pris 13 kr. 
(61) Band IV, h. 1. Lina ting. Pris 6 kr. 
(66) Band IV, h. 2. Ha/la ting, norra delen. Pris 9 kr. 
(68) Band IV, h. 3. Ha/la ting, södra delen. Pris 10 kr. 
(84) Band IV, h. 4. Kräk/inge ting, nordvästra delen. Pris 25 kr. 
(97) Band IV, h. 5. Kräk/inge ting, sydöstra delen. Pris 34 kr. 

(101) Band IV, h. 6. Tillägg, rättelser samt register till Bd IV. Pris 15 kr. 
(105) Band V, h. 1. Garde ting, södra delen. Pris 25 kr. 

GÅSTRIKLAND. (39) H. 1. Gävle stads kyrkor. Pris 5 kr. 
(44) H. 2. Landskyrkorna. Med register. Pris 8: 50. 

HÅRJEDALEN. (91) Band I, h. 1. Svegs tings/ag, nordvästra delen. Pris 23 kr. 
(103) Band I, h. 2. Svegs tings/ag, södra delen. Pris 15 kr. 
(107) Band I, h. 3. Svegs tings/ag, östra delen samt register till Bd I. Pris 20 kr. 

MEDELPAD. (30) H. 1. Njurunda och Sköns tings/ag samt Sundsvalls stad. Pris 5 kr. 
(47) H. 2. lndals, Ljustorps och Västra Domsagans tings/ag. Med register. Pris 8 kr. 

NÅRKE. (46) Band I, h. 1. Örebro stads kyrkor. Pris 6 kr. 
(63) Band I, h. 2. Örebro härad. Pris 10 kr. 
(92) Band I, h. 3. Glanshammars härad, sydvästra delen. Pris 41 kr. 

SKÅNE. (38) Band I, h. 1. Kävlinge kyrkor i Harjagers härad. Pris 1: 25. 
(96) Band Il, h. 1. Luggude härad, sydvästra delen. Pris 38 kr. 

SMÅLAND. (48) Band I, Jönköpings och Huskvarna kyrkor. Med register till Bd I. Pris 6 kr. 
STOCKHOLM. (17) Band I, h. 1. Storkyrkan. 1. Församlingshistoria. Pris 5: 50. 

(24) Band I, h. 2. Storkyrkan. 2. Byggnadshistoria. Pris 7: 50. 
(25) Band I, h. 3. Storkyrkan. 3. Inredning och inventarier. Med register till Bd I. 

Pris 10 kr. 
(28) Band Il, h. 1. Riddarholmskyrkan. 1. Byggnadshistoria. Pris 10 kr. 
(45) 	Band Il, h. 2. Riddarholmskyrkan. 2. Fast inredning, Inventarier och gravmin-

nen. Med register till Bd Il. Pris 19 kr. 
(5) Band III, h. 1. Kungsho/ms kyrka. Pris 4: 50. 

(10) Band III, h. 2. Hedvig Eleonora kyrka. Med register till Bd III. Pris 14 kr. 
(26) Band IV, h. 1. Jakobs kyrka. 1. Församlingshistoria. Pris 6: 50. 
(32) Band IV, h. 2. Jakobs kyrkä. 2. Konsthistoria. Pris 6: 50. 
(40) Band IV, h . 3. Johannes kapell och kyrka. S:t Stefans kapell. Med register till 

Bd IV. Pris 5 kr. 

t (20) Band V, h. 1. Adolf F redriks kyrka. Pris 6: 25. 


(55) Band V, h. 2. Gustav Vasa kyrka. Pris 2: 75. 
(60) Band V, h. 3. Matteus kyrka. Pris 2 kr. 
(23) Band VI, h. 1. Klara kyrka. 1. Församlingshistorla. Pris 6 kr. 
(27) Band VI, h. 2. Klara kyrka. 2. Konsthistoria. Med reg. till Bd VI. Pris 6 kr. 
(41) Band VII, h. 1. Maria Magdalena kyrka. Pris 6 kr. 
(56) Band VII, h. 2. Katarina kyrka. Pris 8 kr. 
(89) Band VII, h. 3. Sofia kyrka. Pris 12: 50. 

(109) Band VII, h. 4. Höga/ids kyrka. Med register till Bd VII. Pris 20 kr. 
(49) Band VIII, h. 1. Bromma kyrka och Västerledskyrkan. Pris 3 kr. 
(83) Band VIII, h. 2. Spånga och Hässelby kyrkor. Pris 13 kr. 

(102) Band VIII, h. 3. Brännkyrka, S. Sigfrids och Enskede kyrkor. Med reg. till Bd VIII. 
Pris 25 kr. 

(53) Band IX, h. 1. Skeppsholmskyrkan. Pris 5 kr. 
(Forts. på omslagets 3:e sida) 



(Forts. från omslagets 2:a sida) 

SÖDERMANLAND. (100) Band I, h. 1. Strängnäs domkyrka, medeltidens byggnadshistoria (2 vol.). 
Pris 50 kr. 

UPPLAND. (7) Band I, h. 1. Danderyds skeppslag, mellersta delen. Pris 6: 60. 
(29) Band I, h. 2. Danderyds skepps/ag, östra och västra delen. Pris 6: 50. 
(62) Band I, h. 3. Värmdö skepps/ag. Pris 8: 25. 
(64) Band I, h. 4. Åkers skepps/ag. Med register till Bd I. Pris 8: 75. 

(8) Band Il, h. 1. Häverö och Väddö skepps/ag. Pris 4: 40. 
(50) Band Il, h. 2. Bro och Vätö skepps/ag. Pris 4 kr. 
(58) Band Il, h. 3. Fröluna och Länna skepps/ag. Pris 6 kr. 
(74) Band Il, h. 4. Frösdkers härad, norra delen. Pris 14 kr. 
(75) Band Il, h. 5. Frösdkers härad, södra delen. Med register till Bd Il. Pris 16 kr. 
(12) Band 111, h. 1. Ldnghundra härad, norra delen. Pris 7: 50. 
(67) Band 111, h. 2. Ldnghundra härad, södra delen. Pris 6 kr. 
(69) Band 111, h. 3. Närdinghundra härad, västra delen. Pris 10 kr. 
(70) Band III, h. 4. Närdinghundra härad, östra delen. Med register till Bd III. Pris 10kr. 

(1) Band IV, h. 1. Erlinghundra härad. Pris 4: 50. 
(11) Band IV, h. 2. Seminghundra härad. Med register till Bd IV. Pris 17 kr. 
(71) Band V, h. 1. Vallentuna härad, östra delen. Pris 7: 50. 
(72) Band V, h. 2. Vallentuna härad, västra delen. Pris 7: 50. 
(78) Band V, h. 3. Sjuhundra härad, sydvästra delen. Pris 9 kr. 
(80) Band V, h. 4. Sjuhundra härad, nordöstra delen. Pris 9: 25. 
(88) Band V, h. 5. Lyhundra härad, sydvästra delen. Pris 28: 50. 

(110) Band V, h. 6. Lyhundra härad, nordöstra delen 1. Pris 40 kr. 
(73) Band VI, h. 1. Färentuna härad, västra delen. Pris 13 kr. 
(77) Band VI, h. 2. Färentuna härad, mellersta delen. Pris 10 kr. 
(79) Band VI, h. 3. Färentuna härad, östra delen. Pris 8: 50. 
(81) Band VI, h. 4. Sollentuna härad, södra delen. Pris 12 kr. 
(82) Band VI, h. 5. Sollentuna härad, norra delen. Med register till Bd VI. Pris 13 kr. 
(76) Band VII, h . 1. Bro härad, Pris 13 kr. 
(94) Band VII, h. 2. Hdbo härad, södra delen. Pris 38 kr. 
(98) Band VII, h. 3. Hdbo härad, mellersta delen. Pris 30 kr. 

VÅRMLAND. (18) Band I, h . 1. Grums härad, norra delen. Pris 4: 75. 
t (19) Band I, h. 2. Grums härad, södra delen. Pris 3: 25. 

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

(15) Band I, h. 3. Kdllands härad, sydvästra delen. I. Pris 5 kr. 
(16) Band I, h. 4. Kdllands härad, sydvästra delen. Il. Med register till Bd I. 

Pris 5 kr. 
ÖLAND. (108) Band I, h. 1. Inledning. Översikt av de skriftliga källorna. Pris 20 kr. 
ÖSTERGÖTLAND. (13) Band I, h. 1. Bankekinds härad. 1. (Askeby, Svinstad). Pris 7 kr. 

(14) Band I, h. 2. Bankekinds härad. 2. (Vårdsberg, Örtomta). Pris 6: 50. 
(99) Band I, h. 3. Bankekinds härad, mellersta delen. Pris 32. kr. 
(43) Band Il, Vreta klosters kyrka. Med register till Bd Il. Pris 7: 50. 

Vol. 1 t. o. m. 11 (avser de inom parentes angivna numren) slutsålda fr6n förlaget. 
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FÖRORD 
Omkring 1920 gjorde dåvarande fil.lie. GEHDA BoE:THI US för SVER IGES KYRKORS 

räkning vissa undersökningar i Lyhundra härads kyrkor. Resultaten hä rav publicerades 
till någo n del i hennes doktorsavhandling. I sa mband med hennes undersökninga r ut -
fördes de uppmätningar av arkitekterna F. FAUC HALD NAHUM, ILS GRAFSTHÖM och 
STEN W ESTHOLM, som nu kompletterats av ingenj ör J o 1-1N SöoEnBEHG. Då arbetet efter 
lå ngt uppehå ll åt erupptogs, a nförtroddes det åt fil.li e. fru INGEBO HG W1Lc1rn-L1 ND-
QV IST, som utfört de i detta häfte fö religgande kyrkobeskri vn inga rna hu vudsakligen 
under åren 1961- 64. Karl s kyrkoruin beskrivs i ett följand e, snart utkomm a nde hä fte, 
som även kommer att innehålla R egister samt R ättelser och t illägg till bd V. Ruinens 
beskrivning utfördes 1965 gemensamt av fil.li e. R uNE NoHBEHG, som tidiga re lett 
konser veringsarbeten dä r, och fru \V1Lc1rn-L1 NoQv1sT. 

[ syneresorna till Estuna ha r deltagit a ntikvarien RAGNH ILD BosTHÖM, fram lidne 
riksa ntik va rien S1Gu no CunMAN och undertecknad AHM IN T uuLSE. 

Med beskri vningen av kyrkorna i Lyhundra h ärad avsluta r fil.li e. fru IN GEUO HG 
vVn.c1rn-L1NDQV IST sin verksamhet som Sveriges K yrkors författare. Hon ha r va rit 
knuten t ill vå r t inventeringsverk seda n 1917, då man nyligen hade startat und ersök-
ninga r av våra kyrkor i Sigurd Curma ns och Johnny Roosvals regi. Under si n lå nga 
verksa mhet på detta krävande arbetsfält ha r li e. Wil cke-Lindq vist utarbetat beskriv-
ninga r av mer ä n 30 kyrkor i Uppla nd , vilka vittn ar om noggra nnhet, utmärkt a naly-
seringsförmåga och djup materialkännedom. Nä r hon nu har beslutat att dra sig t illbaka, 
vill utgi va rna ge uttryck för sin tacksamhet för de vä rdefulla b idrag, varmed hon har 
berikat vår kä nnedom om Sveriges ky rkokonst. H ennes fö rfatta rskap kommer att bli 
förebildligt för de medarbeta re som fortsätter i hennes spå r. 

Vid utarbeta ndet av båda dessa hä ften ha r som va nligt råd och a nvisningar med 
stor beredvillighet lä mnats av tj ä nstemä nnen vid Statens hi storiska museum och 
Nordiska museet. Så lunda ha r t.ex. intendenten fru K EHSTI H oLMQU IST gra nskat a ll a 
beskrivninga r av kyrksil ver samt fil.dr AGNES GEIJ EH och a nt ikva ri en fru ANNE-MAH IE 
FnANZEN beskri vninga rna av textilier. F örste biblioteka rien fil.dr INGHID OoELSTIEH-

A, U ppsa la ha r lämnat värdefull hj ä lp vid tydningen av latinska texter; intendenten 
fil.dr S1cu1rn WALLI N och fil.dr I-I ANS G11.u NGSTAM har vid fl era tillfällen generöst ställt 
sin sakkunska p t ill förfoga nde. T ill a ll a dessa liksom till de må nga, som lämnat mer t ill-
fä llig hj ä lp, önska r utgiva rn a fra mföra ett uppriktigt tack. 



IV 

Särskilt gå r vårt tack till prosten emeritus GUSTAV UNESTAM, som älskvärt tillåtit 
SVERIGES KYRKOR att begagna honom tillhöriga fotografier, vilka tagits för hans 
grundläggande arbete, »E n bok om Söderby-Kari» (Uppsala 1954). Detta verk, som icke 
blott behandlar kyrkan och kyrkoruinen i Söderby-Karls sn, uta n även de båda sock-
na rnas liv i helg och säcken, har g ivetvis varit till stor nytta för författa rna till detta och 
näs tkommande häfte. Hutinkontroll av bokens uppgifter ha r sjä lvfallet företagits, dä r 
så va rit möjlig t, och UNESTAM ha r då icke citerats. E n ny genomgå ng av hela kyrko-
arkivet ha r däremot icke ansetts nödvä ndig, men nya uppgifter har dock under a rbet ets 
gång kommit fram. UNESTAM ä r citerad, där hans källor varit oåtkomliga författarna 
- huvudsakligen muntliga berättelser - samt då han lämnat väsentligt fylligare upp-
gifter än vad här kunnat medtagas. I detta sa mmanhang bör några av ha ns sagesmän 
särskil t nä mnas: bonden E 1u 1<. EHSSON i Vik - mu seet »Erikskull es» skapa re - och 
hande lsbokhållaren GusTAF Lovf:N. 

Under korrekt urläsningen har författa rna uppmärksa mmat OTTO JANSES för några 
å r seda n t ill VHAA inkom na arkiv, där sä rskilt hans undersökningar av Karls kyrko-
ruin 1923 visade sig intressanta och giva nde. 

Det åt erstå r oss att tacka kyrkoherda rna K. E. LENNE P i Estuna (nu i Lohärad) och 
K.-G. E 1rnoLM i Söderby-Karl samt kyrkovaktmästarna 1-IAHHY KARLSSON i Estuna 
och J OHN N1LSSON i Söderby-Karl för a ldrig sv ikande hj älpsam het och s tor gästfrihet 
mot SVEH IGES KYRKORS medarbetare. 

Stockholm i november 1966 

STEN KAHLI NG A11M 1N T uuLSE 
PEH-0LOF \VESTL UND 



 

  

 

 

FÖRKORTNINGAR ANVÄNDA I DETTA HÄFTE 
Övriga fö rekomma nde förkortningar i överenss tä mmelse med 

förk orlnings rcgis tret i Nord isk Familj ebok, 3:e uppi. 

ALMQUIST, F rä lscgodscn = J oh. Ax. Alm q uist, Frä lsegodsen i Sveri ge under storh ets tiden med särskild 
hä nsyn till proveniens och sälcribildning, 1:2, Sthlm 193 1. (Skrifter utg. av Svenska Riksarkivet, 
1.) 

ARV = Arv. Tidskrift för nordisk fo lkli vsforskning (Kgl Gus tav Adolfs Akademien),å rg. 1 1945 
A T A = Antikvariskt- topogra fi ska a rk ive t i V H AA, Sthlm . 
ATS = Antikvarisk tidskrif t för Sveri ge, ulg. av VHAA. D . 1- 22, Sthlm 1864- 1924. 
BOÉTHI us = Gerda Bosthius, De lcgelorn crad c grås lcnskyrk orna i norra Svealand . Ak. avh. Sthlm 

192 1. 
BP = Bi blia pa upcrum , se not s. 808. 
BSt = Kgl Byggnadss ly rclsens a rki v, Sthlm . 
CORNELL-WALLIN = H. Corncll och S. Wallin , U ppsvenska m åla rskolor på 1400-talet, Sthlm 1933. 
DAHLGREN, Glossa rium = F. A. Da hl gren, Glossarium öfvcr fö rå ld rade och ova nli ga ord och talesä tt 

i svenska språ ket , 1- 3, Lund 1914- 16. 
dep. = deponerad , deposition. 
Domka p. = Ärkes tiftcl s domka pilcl och dess a rki v. 
DU CANGE = C. Du Frcsnc du Cange, Glossa rium mediae c l infimae la tinila lis ... Ed. nova, T . I-X, 

1883- 87. 
E D handl. = Ecklcs ias tikdcparlemcntets konseljha nd linga r i R A. 
E LGENSTIEHNA = Gusta f E lgcns tiern a, D en introducerade svenska adelns ä tla rlavlor, I - IX, Sthlm 

1925- 36. 
EXK. PROT. = cxkursionsprolokoll. 


FORNV. = Fornvänncn. Meddelanden från V H AA. 1906 

GSstplr = Svensk t silversmide 1520-1850, (4) Guld- och silverstä mpla r av E. Andren, B. H ellner, 


C. H crnmarck och K crs ti H olmquist , Sthlm 1963. 
HADORPHS ANNOTATATIONSBOOK = a nteckningar av Joh. H adorph, tidi gare inbundna i slute t av 

P En. MoN. IIT, men 1955 ullagna ur denna voly m. Ms i KB, sign. F f 10. 
hel = härad . 
H EH DAMI NNET = Uppsala ä rkes tifls herd aminne, 1- 3, Ups. 1842--45; 4, 1893. 
HtLD EBRA ND, Ö. Uppl. = H. Hildcbrand, B erättelse om en r esa i ös tra U ppla nd . Ms inlämn a t till 

VHAA 1868. 
HoLMB ÄC K = L. M. H olmbäck, Klockor och klockringning, Sthlm 195 1. 
IHRFORS = E rik lhrfors, Uplandia sacra, 5 bel , 1894- 99, Ms i VHAA. 
TNV. = inventarieförteckning. 
1Nv. 1829 = en på grund av en kgl förordning 17/4 1828 företagen inventering av forntida minnes-

märken i kyrkor och på kyrkogårdar. Protokollen, som fördes av präs terna, utskrcvos i flera 
exemplar, varav en serie förvaras i r esp. kyrkoarkiv och en serie i ATA. 



 

 

 

VI 
1Nv. PROT. = invcntcringsprolokoll. 
KB = Kungl. Biblioteke t, Sthlm. 
kh = kyrkoherde. 
KLINGSPOR = C.A . l<lingspor, Anteckningar under resor U ppland , (UFT bd 1, Sthlm 1871 - 76). 
kmt = kopparmynt. 
KR.PROT. = ky rkorådsprolokoll. 
KÄLLSTRÖM = O. Källström, Medeltida kyrksilver frå n Sverige och Finland, förlorat genom Gusta v ' 

Vasas konfiskationer. Ak. avh. Sthlm 1939. 
LSt = K gl Lanlmätcrislyrclsens a rkiv. Sthlm. 
LUKl = Lunds universitets konsthistoriska institution. 
Lu NDBEnG I = E rik Lundberg, Byggnadskonsten i Sverige under medel liden 1000- 1400, Sthlm 1940. 
LÖFGREN = A. Löfgrcn, Det svenska tcnngj ularehanlverk cls historia, d . 1: 1- 3, Sthlm 1925- 50. 
ms = manu skript. 
NORDIN = ordinska samlin gen, ms i U B. 
No noM = Nord iska museet , Sthlm. 
NORD. TIDSKR. = Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och in dustri , ulg. a v Lctlcrsl cdlska föreningen. 

1 - ; 1878 - . 
PER. Mo N. = J . Peringskiöld, Monumcnla Sueo-gothorum anliqua cl rcccnli a, J- X. Ms i KB, sign. 

F h 1- 10. 
PROT. = protokoll. 
RA = Riksarki vet, Sthlm. 
RADLOFF = F. V. Radloff , Besk rifnin g öfver norra delen a f Stockh olms län, d. (1) - 2, Ups. 1804- 05. 

- Ny tryck under lilel Beskrifning öfver Roslagen, Norrtä lj e 1910. 
RAÄ = Riksanlik varieä mbelel, Sthlm. 
RHEZELIUS = J.H. Rhczelius, Monumcnla uplandi ca . Rcsea nleckningar från å ren 1635, 1636, 1638. 

Utg. efter ms F c 6 i KB av C.M. Stenbock och Osca r Lundberg, U ps. 1915- 17 (UFT bel 7: bil. ) .. 
Ri g = Ri g. Tidskrift utg. av Föreningen för svensk kulturhistoria i sa marbete m ed Nord iska musee t och. 

Fo lklivsa rkivet i Lund . 1 - ; 1918 - . 
R 1 KSREG. = Rik sregislralure t, ms i RA . 
RÄK. = räkenskaper. 
SBL = Svenskt biografiskt lex ikon, Sthlm 191 8 - . 
SD = Svenskt diplom a larium 1- 6 (l. o. m. å r 1355) och ny se r. 1- 3 (å ren 1401- 20), Sthlm 1829-

1959. 
SHM = Statens hi s tori ska museum , Sthlm. 
skr. = skrivelse. 
sml = sil vermynt. 
sn = socken. 
SNABBINV. = en preliminär inventerin g av de svenska kyrk ornas föremålsbestånd av konst- oc h kultur-

his toriskt värde, utförd und er å ren 1917- 32. J Uppland genomfö rdes en v iss snabbin venleri ng i 
sa mband med förarbetena till Upps. utst. 191 8. P å grund av omständi ghe tern a blev denna in-
venlcring ofu lls tändi ga re ä n de senare genomförda snabbinventerin ga rna i övriga landsskap. 
Sam lliga snabbin venlerings li slor förva ras i ATA . Ell ex. ha r till s tä llts va rj e inventerad kyrk a 
sa mt vederbörande domkapitel. 

slpl , s lplr, s tpld = stämpel, stämpla r, stämplad. 
ST.PROT. = sockcnstämmoprolokoll. 
SvD Svenska Dagbla det. 
Sv fmplr = Svenska fornminn es platser. Vägled ninga r ulg. genom VHAA . No l - ; 1926 - . 
SvK = Sveriges K y rkor, konsthistoriskt inventarium ulg. på uppdrag av VHAA. Sthlm 19 12 - . 
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SvR = Sveriges run inskrifter utg. av VHAA, bel 7, ( = Upplands r uni nskriftcr, granskade och tolkade 
av E. Wesspn och Sven B .F . . Jansson, cl. 2), Sth lm 1943- 46. 

tj . mem . = tjänstem emorial. 
UB = Uppsa la univcrsite tsbib liotck. 
UFT = Upplands fornminnesförenings tidskrift, 1871 - . 
ULA = Landsarkivct i Uppsala. 
UNESTAM = Gustaf Unestam, En bok om Söderby- l<arl, Upps. 1954. 
UPMA RK = Gustaf U pmark , Guld- och silversmeder i Sverige 1520- 1850, Sth lm 1925. 
UPPLAND, årsboken = Upplands fornminn esförenings å rsbok, årg. 1940 - . 
U PPLA NDS KYnKo n = Upplands k y rkor. Konsthistorisk vägledning (utg. av) Stiftsrådet i U ppsala ärke-

stift, l - ; 1947 - . 
UPPS. unsT. KAT. = katalog ti ll utstä llnin gen av ä ldre ky rkli g konst i Uppsa la 1918. 
VHAA = l< gl Vitterhets-, Hi stori e- och Antikvite tsakademien, Sthlm. 
VHAA hand!. = VHAA:s Handlingar, antikvariska serien. D. 1 - ; 1954 - . 
VIS. = visita tion. 
VIS.PROT. = v isitationsprotokoll. 
ÄMB. BER. = ämbetsberättelse avgiven före visitation av kh till domkap.
Ö IÄ = Överintendentsämbetet (efter 1918 BSt), Sthlm. 
ÖIÄ s kr. = Skrivelser frå n ÖIÄ ti ll !(. Maj :t (inrikes-civildcp.) i RA . 
·Ö. Uppl., se HILDEBRAND. 

I FÖRENING MED MÅTTUPPGIFTER 

B = bredd, D = diameter, Oj = djup, H = höjd , L = län gd. Sv. f. = sven sk fot (29,7 cm). Samlliga 
mått äro, d ä r ej annat angives, i cm. 

Väclerslrecken förkortas: N S Ö V . 
Siluerslämplar tydda en!. UPMARK och GSstplr. 
T ennslämplar tydda en!. LÖFGREN, Tenn. 

LANDSKAPSNAMNENS FÖRKORTNINGAR 

Bl Bleki nge Jä Jämtla nd Up U ppla nd 
Bo Bohus län La Lappland Vb Västerbotten 
Dr Dalarna Me Medelpad Vg Väs tergötland 
Os Dals land Nb Norrbotten Vr Värmland 
Go Gotla nd Nä Närke Vs Västmanland 
Gä Gäs trikla ncl Sk Skåne An Ån germanland 
H a H a lla nd Sm Små land Ög Östergö lland 
Hr Härj edalen Sö Södermanlancl Öl Öla nd 
Hs H älsingla nd 
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PI. I. Vlålning i N loben av spåret efter Lrepassvalvel pä långhu sels Ö gavel: Korsfäslclsen (jfr l'ig. 
635: 1). Folo B. I<ery 1962. - Kalkrnålningarna ovan va lven i PI. I- IV: 2 sannolikt från 1270-Lalet. 
::V[alerei in den Spuren vom nördl. P:1ss des Dreip:1ss- Pai nling in thc ::'\' lobe of the Lraccs of lhc tre l'oil vnult 

gewölbcs nuf den1 öst!. Langlrnusgicbc1: Die l(reuzi- on the E gable of lite nave: Crucil'ixion (cf. fig. 6:~5: 1). 

g un g (vgl. Abb . 6:1:1: l). P lates I- IV: 2, 'v:11l paintings nbove the v:1ult:ing, 

l(alkmalercien t1ber dem Gewölbe (Tar. 1- IV: 2), probab ly l'rom lh c 1270's. 

wahrscheinlich a u s llcn 70:er .Jahrcn dcs 1:~. Jahrh. 




PI. IL Millpartiel av målning å Ö gaveln: Nedtagningen från korsel (.jfr fig. 634 o. fig. 635: 2). Folo 
B. Kery 1962. - Del som ser ut som Kristi nedh ängand e hand är i själva verket en lagning av muren. 
Dic l\littclpartie der lllalcre i auf d em 0-Giebcl: Dic The centrc purt of th c painlings on E gnblc . The Descen t 
l(reuzabnalnnc (vgl. Abb . 6:34 u. 6:35: 2 '. - Das, was rrom lhe Cross (cl'. fig. 634 and fig. 635: 2) . vVha t: 
illusorisch wie di c ,,herunterhängcnde I-land Christi .. seems to be thc arn1 o[ Christ hanging down is really a 
aussieht, ist e ine l\1aucrausbcsserung. r epair ol' thc wall. 



PI. III. Målning i S loben av spåret efter Lrcpassvalvet på långhusets Ö gavel: Kvinnorna vid graven 
(jfr fig. 635: 3). Foto B. Kcry 1962. - Ängelns vida, veckrika ärm upptill t . v. synes också i pi. II ned -
till t. h. 
::Vlalerei in den Spuren vo1n sCidl. Pass des Dreipass- Painting in the S Jobc of the traces oJ the trel"oil vault 

gewölbes nuf dem östl. Langlwusgiebel: Frauc~) um on thc E gablc of the nave: \Vomen al lhc Grave (cl".

Grab (vgl. Abb. 6:i5: '1). - Dcr weite, gefaltete Arme! fig. 685: '1). The angel's wide slecvc (top Iert) can also 

des Angels, oben links, ist ebcnl'a1ls auf Tafel 11 untcn be scen on Pia te II , bottom right.

rechts sichtbar. 




PI. IV: a- b . M ålningar å S l>"\n g-
husm uren. l•oto S. l-Jallgrcn l\Ju4 . 
.I\l":llerei en un der si'ldl. Lang ll ~1u s -

n1 a ucr . 

Paint.in g:s on S w: 11l of nnvc. 






Fig. 605. Estuna kyrka och stiglucka från V. Foto B. Berthelson 1938. 

Est:una Kirche mit Friedl10fsportal vom W. Estuna Church and lichgate from vV. 


ESTUNA l(YRl(A 

UPPLAND, STOCKHOLMS LÄN, L YHUNDRA HÄRAD 


LYHUNDRASTORKOMMUN 

UPPSALA ÄRKESTIFT, LYHUNDRA KONTRAKT 


Besk rivning av Ingeborg Wilcke-Li ndqvist, avslutad i september 1964 

TH YCKTA K;i.LLOR: RHEZEL!US s. 39-40 (vapen avb.), 145 (kyrkan avb.)1 - KNUT NlLSSO"I 
LEN .EUS , Delsboa iIJustrata, Sthlm 1764, s. 87, 88. - RADLOFF Ils. 121. - H. H1LDEBRAND i ATS 
bel 2 , 1869, s . 383. - KLINGSPOR I: 2 s. 19. - 0. JANSE i: U ppland, skildring af land och folk, I, 1905, 
s . 562, 563 . - Bo:En1rus s. 33, 34, 84, 85, 140, 148. - LUNDBERG I s. 587. - ConN ELL-vVALLIN s. 
16- 18, 33- 36, 93. - I. WILCKE-LINDQVIST, Estuna kyrka' (Upplands kyrkor bel 7, nr 92, 1957) . -
[POST. OCl-1] hnurns TIDNING AH 1764: nr 48; 1765: nr 98; 1766: nr 75. - NORRTELJE TID N. 7 /9 1898 
(>> '." ågra Roslagskyrkor» av signaturen Camillus); 14/12 1929 (»Kyrkorestaureringen i Estun a slutförd»). 

J-lA>IDSKR!V>IA K;i.LLOR OCH AVB .S AML.: RA:kglbrev14/121725(Riksreg.). - KB:l-IADORPHS 
»A>iNOTAT!ONSBOOK» (F. f. 10) , opag. ; PER. MoN. III s. 73 a (om k y rkans invign. 1298). - ATA: HlLDE-
BHAND, Ö. Uppi. s. 14 (med t eckn.) , 65; IHnFons II: 2, s. 1767; l:\<v. 1829; blyertsteckningar (3 bl.) av 
detalj er ur Ö gavelns målningar ovanför valven (Sohlmans sam!.); blyertstecknin gar (2 bl.), detaljer av 

1 Under jämförelse med handskriften (F. c. 6) i KB. 
2 >Jågra missuppfattningar i denna lilla vägledning ha rättats i föreliggande arb ete. 

2- J 10!.·; .) 
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samma målningar, utförda av VHAA:s tecknare C. F . LINDBERG, troligen kort efter 1868; akvarell, 
helbild av samma målningar, sign. »Estuna kyrka [18]85 E. Åberg»;' SNABBINV. (Gott harcl Joha nsson 
1917); »Beskrivning av Estuna kyrka» av E . LUNDBERG 1921 (även i BSt); rapport av RAGNA R BLOM-
QVIST 1927 rör. planerad rest . (även i BSt); förslagsritn . t. kyrkans rest. av E. FANT 1928- 29 (Fants 
sam!.); hand!. ang. konserv. av textilier 1927, 1934, 1951; hand!. ang. gravfynd på kyrkog. 1930, 1945; 
hand!. rör. ev. överflyttn. av vissa kalkmåln. till SHM 1937- 41 (däribland tj.mem. av B. B ERTHELSON 
med utlåtande om måln. av C. R. AF UGGLAS 1938) samt ang. konserv. av samma måln. 1954- 57; 
ritn. t. dopfunt, osign. o. odat. [1961] ; äldre fotografi er m . m. - NoRDM: brev från lantbrukare C. 
TH UNBERG ang. straffstock o. kyrkdörr. - BSt: ritn. t. orgelfasad, osign. [omarb. av ark. hos Ö IÄ , G. 
HERMANSSON], 1898; förslagsritn. t . rest. av kyrkan, sign. Gu sT. HoLMDAHL 1921 (planer, sektioner, 
fasader, ritn. t. dörrar, fönster o. bänkar, fasad o . skärning av altaruppställning); arbetsbeskr. t. rest. 
samt tj.mem. av dens. 1921; »Estuna kyrka. Förslag till restaurering» av E. FANT 1928 samt ändrings-
förslag härtill av dens. 1929; till rest.-förslaget 1928 hörande ritn., sign. E . F ANT (planer , sek lioner, 
ritn. t. dörrar, fönster o. bänkar); ritn. t. bårhus av KARL S. MoLIN 1932; äldre fotograf ier m . m. 2 

- LSt: k arta av SVEN MÅNSSON 1639 (A 8, s. 86- 87). - UB: NORDIN 1910: 62 (ärkeb.vis. 1641); 
NORDIN 998: 13 (inskr. på stiglucka); NORDIN vol. 39 fol.: 5. Upbörden 1531,3 bl. 24v. - ULA: LYH UNDRA 
1-1.;.;,RADS DOMBÖCKER (AI 4), TI NGSPROT. 21 /1 1725. - STHLMS UNIV. KO NSTHIST. IKST.: E xk.prot. 
(Upps. univ. konst hist. sem.) 1910 s. 75 o. i samma volym 1938 (Sthlms högsk . konsthist. sem. ) s. 76. 
- L UN DS UNIVERS. KO NSTH. INST.: Mandelgrenska sam!., ser. 5, avd. 1. 

KYRKA NS ARKIVALIER (i ULA): RÄK . 1625- 72, 1717- 21 samt fr. 0. m. 1725; »Räkning på . .. 
klockstapelns reparation år 1773»; sT.PROT. 1734- 39, 1742, 1745- 53 samt fr. o. m. 1761 (1755- 63 
finnas ofullständiga, införda i en annan volym, I 2); talrika INV. (med tillägg) fr. o. m. 1625, bl. a. 
»Inventarium öfv. forntida minnesmärken .. . 1829» (även i ATA) med senare tillägg; GAvoR o. NY-
FÖRVÄRV 1625- 28, 1680- 93, 1725- 30, 1737- 48, 1763, 1771- 88; KYRKSTÖLD 1676 (L la 1); V!S.PROT. 
fr. 0. m. 1732; ÄMB.BER. fr. o. m. 1874; KONTRAKT ang. predikstol 1770 0. orgelverk 1764 (0 2); KVITTO 
på altaruppsatsens betalning 1766 (0 2); BÄNKDELN!NG 1772 (K I 1, 0 2); PROT. vid orgelbesiktning 
1899 (L I a 4). - Flertalet arkivalier från senare delen av 1800-talet och från 1900-talet förvaras 
vid kyrkan . 

DOMKAP. HANDL . (i ULA): EV 31: 1- 3. Däribland märkas: förteckning över gåvor till kyrkan under 

1 Dessa tidiga avbildningar äro av intresse, även om de givetvis - med tanke på den d åliga belys-
ning, som före kyrkans elektrifiering kunde åstadkommas - äro i vissa avseenden otillförlitliga. Knap-
past ge de heller något, som icke lika bra - och ibland bättre! - kan iakttagas på nytagna fotografier. 
C. F. LINDBERGS teckningar äro, så vitt man nu kan döma, de mot originalet trognaste. Han var VHAA:s 
tecknare 1867- 1893. Teckningarna ur Sohlmans sam!. äro utförda, möjligen redan omkr. 1850, av den 
kände konstnären J. A. MALMSTRÖM; detta framgår av en anteckning i Mandelgrenska samlingen (LUNDS 
UNIVERS. KONST!!. INST.), som också berör målningarna nere i kyrkan. - Vidare finns i ATA fotografi 
av en akvarellkopia av ett parti av samma målningar, utförd på 1940-talet av konstnären N. A. BERGE, 
se s. 719, not 2. 

2 2 blad planritningar av prof. 0. T EMPELMAN, odal., men härrörande senast från början av 1800-
talet, ha icke varit tillgängliga för förf. 

3 Härvid lämnades från Estuna: 
»En klocka .. ....... . . . .. .. ..... iii Sk(ep)p(und) minus lisp(un)d 
Silff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii löd(ig)e marc 
penningar för tionde . . . . . . . . . . . . xx marc 
penningar för affr(ad) . . ......... v marc 
penning aff kistone . . . . . . . . . . . . . x marc» 
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Fig. 606. Kyrkan med omgivning enl igt karta av Sven Måns-
son 1639 (LSt). Vid A kyrka och prästgård. Någon stiglucka 
i N är icke utritad. - Byggnaderna på Sven Månssons kartor 
är oftast rätt otillförlitliga, men man lägger dock märke till 
att takryttaren i detta fall är m edtagen. I V ett rundfönster. 
Kirche mit Umgebung n ach der The church and its surroundings,
Karte von Sven Månsson, 1639. according to a map by Sven 
- A. Kirche und Pfarrhof. E in Månsson, 1639. Vicarage at A. 
Friedhofsportal im N ist nich t No lichga te is shown in the N 
vermerkt. - Die Bauten auf wall. The buildings in Sven 
den Karten von Sven Månsson Månsson's maps a re usually
sind oft unzuverlässig wieder- tmrelia ble, but it will be observed 
gegeben; in diesem Fall jedoch that the ridge-turret is included 
ist der Dachreiter eingezeichnet. here . A round \V window. 

Im W ein Rundfenster. 

kh Thomas Michaelis tid (bifogad rnv. 1642); brev t. ärkebiskopen från Christopher Gyllengrip,1 där 
d enne åberopar »Jus Patronatus ij bem(äl)te försambling», 1654; flera brev ang. kyrkoherdevalet 1724 
(en förestå ende reparation av kyrkan krävde »en rörig [ = rörli g], waksamb och förståndig Kyrkio-
h ercle»); brev från landshövding 0. TÖRNFLYCHT ang. kollekt med anledning av elen förestående kyrko-
r eparationen, 1725, från kh LEN:Eus (s. 741, not 2) t. mag. Wettersten [1734] o. från kh T ELLBOM 
ang. fortfarande behövlig reparation av kyrkan, 1736; hand!. rör. rättegång mot komminister ABR. 
'IVESTMAN, 1750- 51; brev från kh NoRDBERGER 1/6 1845 ang. kyrkans reparation 1842- 44 o. från 
komminister KALLBERG 14/2 1867 ang. Stierncronska graven; skr. från ÖIÄ 11 /1 1898 ang. nya orgelns 
fasad; flera INV. o. vrs.PROT. från 1600- 1800-talen samt ÄMB.BER. från senare delen av 1800-talet. -
E VI 5: 1 innehåller bl. a. PROT. VID PROSTETING 1695 0. 1714. - Hand!. från 1900-talet förvaras i 
DOMKAP:S ARKIV. 

1 CIIRISTOFFER GYLLENGRIP till bl. a. Vitsjö, f. 1617, t 1695. Häradshövding flera härad Vgl, 
d är han också ägde gårdar. 
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Esluna kyrka ligger intill stora landsvägen från Norrtälje norrut. Denna del av vägen har gammal 
hävd, härförbi gick förr »den genom F ögderiet löpande Stora wägern, kallad »Grisselharns och stundom 
F insk a Postwägern.1 Trakten är rik på fornminnen, bl. a. finnes ett förhistoriskt gravfält i kyrkans 
om edelbara närhet, se nedan. Socknen nämnes första gången 1289, då kyrkoherde Torbjörn i Esluna 
(»Dominus Thorbernus rector ecclesie aesetunum») är närvarande vid utfärdandet av en handling (SD 
nr 989). 1317 visiterade ärkebiskop Olof Björnsson »Aesatunir» (SD nr 2218). Kyrkan invigdes 14 dcc. 
1298 åt h elgon en Lars, Olof och Erik (s. 742) - man fäster sig vid att elen därvid fick samma dedik a-
t ionshclgon som Uppsala domkyrka. Det är möjligt, att en tidigare invigning ägt rum på S. Martins 
dag, 11 nov. (s. 707) . 

Av socknens herrgårdar var Uddeboö gammalt säteri. På 1500-talet hette sätesgårclen Ön och Uddby-
hcmmanen voro lanclbogårclar. Vitsjö blev säteri på 1600-talet men återgick vid reduktionen till 
Krona n och användes senare till ryttmästareboställe vid livregementet t ill häst. Av övriga i t exten 
nämnda herrgårdar voro Norrmalma (i\!Ialma) och Vämblinge rusthåll, »som icke stort gifva de fagresla 
Säterier efler». 2 Sljärnlwlm blev herrgård under h äradshövding Lars vVells (acll. Stierncrona, s. 752, 
not 1) tid. Gården hette tidigare Tar/ (Neder/ar/); dessutom fanns ännu på 1800-talet en by Tar/ 
(RADLOFF). I t exten nämnas vidare byarna Eneby, Nora, Södra och N orra Nånö samt Suanberga i 
Esluna sn, .Aspsund i Söderby-Karls sn och Sim/om i Husby-Sjuhundra Sil. 

KYRKOGÅRD OCH KLOCKSTAPEL 
Kyrkogården är ovanligt vidsträckt (fig. 607). Den har säkert vid olika tillfällen 

utvidgats, men när detta skedde framgår icke av bevarade handlingar. Strax Ö om 
bogårdsmuren ligger ett gravfält från yngre järnåldern, som undersöktes 1930 av Ivar 
Schnell.3 Från samma gravfält härrör säkerligen en halsring av brons och en spjutspets 
av järn, som på 1920-talet tillvaratogos vid gravgrävning på kyrkogårdens Ö del, 
nära v. Postska gravkoret (föremålen nu i Norrtälje museum). Hösten 1964 gjordes 
ytterligare fynd på kyrkogården (mellan V stigluckan och kyrkan) från vikingatiden, 
innehållande spetsar till kastspjut, pilar, knivar m. m. Fyndplatsen har sedermera 
undersökts av amanuensen Stig Rydh. 

Kyrkogårdsmuren är lagd av gråsten i kallmur. Den ombyggdes helt vid mitten 
av 1800-talet (sT.PHOT. o. nÄK. 1833- 59, jfr vrs.PHOT. 1849 o. 1874) . - På 1700-talet 
förekommo upprepade reparationer av bogårdsmuren. 1734 var den på S sidan alldeles 
förfall en och församlingen tillfrågades, när den ville bryta och framföra sten till dess 
omläggande. Arbetet utfördes av dalkarlar. Även 1763 skulle sten framföras till bogårds-
muren, som »på somliga ställen, war dels förfallen, dels aldeles borta» (sT.PROT.). I 
äldre tid hade muren, såsom då var vanligt, spånklätt tak. Detta borttogs och såldes 
på auktion enligt beslut 1791 (sT.PROT.) såsom en följd av kg! brevet 28 / 8 1764 (SvK 
Up . IV s. 207, not 1). 

Den nuv. huvudingången till kyrkogården vetter mot landsvägen i V och är en 

1 J011. ELERS, Historia om Vägarne i Sverige, T. 3 fol. 54 v (ms i UB, sign. S 12). J[r s. 571. 
2 LAns SALvrus, Beskrifning öfver Sverigct, T. l. Om Uplancl, Sthlm 1741, s. 172. 
3 ~011rn\L.TETRA KTE'1 U'1DEH FOH'1TIDE>:. En översikt utarbetad av RAÄ (VI-IAA hand!. del 62), 

Sthlm 1946, s. 131. 
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Fig. 607. Situationsplan, 1: 2 000. Uppm . J, Söderberg 1962. 
Lageplan. General plan. 

stiglucka av tegel, rappad och vitlimmad (fig. 605). Den har tegeltäckt sadeltak 
och över portgången ett tunnvalv. I Ö gavelröstet en korgbågig öppning, försatt med 
en trälucka. I V röstet är infälld en gråmålad trätavla med inskrift målad med fraktur-
stil i svart. Överst, omgivande en triangel: %abtcn -- Dtbct - orlJ tlJcn ~(elige) ~lnbc 

samt I ~OIJ. 5: 7; inuti triangeln: tlJC / ~ ffiG: / öto G::l'.~; därunder: :l'.IJCllt ti( St't)rcfian 
ingncnbom: / ~ab: 2: 20. - s,pub: m: 4: 17. - 2. ilRoo: m: 20: 24. / ,~G:inrnt öt i fit 
lJclga tcmvcl. :l'.l)crfötc, mctuara tin fot nöt tu gfö; til ®U'.ntl lJtttl, I ocl) fom til at lJÖt'.U. 

:l'.IJCllt fi.idiijfaranbom: 
~ fniillctlta farten för Stonga:tllott ffo:, 
~lt fcglcna ffrtJfatl mcb lUÖtbtlnmlJct ner; 
ill?cr ltJ i.itbatl mn :l'.cmvlct af liten odJ ftor, 
:l'.lJCt utan all ttuiftucl (,~lt05 iilJra jn bot. 
%ör5må ej ill?itt ~l)d5tcn vnmintct at blij: 
ffiiir ®ub5ticn5t IJiit IJ ållco fat icfc fötbij: 
ill?cn gacf tå i SttJrcfiau, bcb, lof5iung, oclJ lJi.ir, 
~wnb ,i)G:ffirnt tig löm orlJ fcban thct gii.it: 
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Fig. 608. Uppmätning, 1: 40, av fattigbössan fig. 609. N. 

Grafström 1919. 


Vermessung der Armenbi..ichse lVleasurements and conslruction 
Abb. 609. 	 ol poor-box, fig. 609. 

ID?en eljetlt of lJiertot tu fucfo odJ frig: 

(Sntltl uore mig uåoig. elen 1uouorn titt 1urig. 1 


Därunder: ilJ(uro inom,ptum 1726! - ~t tobuloe lJuic 1730. 9lenouotum 1765. & 1827 --
18792 - 1890 - 1953 (årtalen inpassade som de fått plats), vilket vill säga, att in-
skriptionen utförts på muren 1726, men överförts på en trätavla 1730 och sedan upp-
repade gånger imålats. 

Denna stiglucka uppfördes 1726 av murmästaren Hans Jönsson från Uppsala på 
samma plats, där en gammal stiglucka förut stått (>moch för Stegluckan, den han både 
nederref och å nyo upsatte», RÄK.). Portöppningen stänges av gallergrindar av trä, 

1 Ursprunget till denna vers finner man i J . P. vVALLIN, En Andächtig Siäls Andelige Slag-Uhr 
(Sthlm 1692), s. 243, men den som först lät måla inskriften - det torde ha varit kh Knut Lemeus 
(s. 741, not 2) - hade säkert icke denna bok till hands, ty versen är mycket fritt återgiven. Den skall 
enligt 	RAn1.oFF s. 128 ha använts över flera kyrkportar, t. ex. i Täby. 

2 Felaktigt imålat, skall vara 1872 (»Stigluckstaflan målad», RÄK. 1872). 
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Fig. 609. Fattigbössa 1753. Foto S. Hallgren 1962. 
Armenbilchse 1753. Poor-box, 1753. 

målade i blågrönt och svart. Grindarnas och nyckelskyltens typ pekar på 1700-talet; 
troligen är det samma grindar, som utfördes 1787 (»Snickarn för StigluksPorten», RÄK.) 
och (om-)målades 1827 (RÄK.). - I Ö finns en ingång mellan två granitpelare, antag-
ligen tillkomna 1929, då nuv. järngrindar sattes in. Dessa, som äro av gjutjärn, härröra 
enligt tradition på orten från Stockholms Storkyrka (bl. a. uppges så i INV. 1917) och 
skänktes, troligen på 1860-talet, av kh Kallberg1 i Värmdö, men kommo då icke till an-
vändning, emedan de befunnos »dels trasiga, dels glesa, dels för små)> (INv. 1874). -
Längst i Si V muren finnes en öppning med järngrindar, enligt inskrift från V. Watt-
mans smidesverkstad i Norrtälje 1951, vilket år denna ingång förmodligen togs upp. 

ÄLDREPå 1600-talet hade kyrkogården överbyggda ingångar (stigluckor), i varje fall i 
INGÅNGAR 

V och Ö - den lilla byggnad, som på RHEZELrus' avbildning (fig. 612) är utritad i 
S bogårdsmuren, kan vara en tiondebod (jfr ST.PROT. 1734). I bevarade handlingar 
omtalas ingångar i V, Ö och N (den sistnämnda skymd av kyrkan på fig. 612). Bl.a. 

SA LO MON JOHAN KALLBERG, f. 1834, t 1898, skollärare och (1862) komminister i Estuna, kh i Värmdö 
1868. 

1 
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nämnas dessa tre ingångar 1751 i samband med den kuriösa process, där komminister 
Westman1 anklagades för att ha brutit spik ur bogårdsmurens tak och använt för egen 
del (DOMKAP. HANDL. 1750- 51). 1791 beslöts, att »Stigluckorna borttagas och sättas 
tjenliga grindar i stället» (sT.PROT.). Endast den ståtliga V stigluckan undgick detta 
öde. 1827 talas om »ny grind i Östra BodgårdsMurens Öppning» och 1853 om »lilla grind-
öppningen på norra sidam (sT.PROT.). Den senare igenlades förmodligen på 1850-talet 
i samband med kyrkogårdsmurens ombyggnad. 

På kyrkogården, S om kyrkan, står på en ny granitsockel ett so 1ur av grå sandsten. 
Det uppsattes 1840 (RÄK.), kanske på annan plats än den nuv., men torde vara äldre 
än så. INv. 1829 omtalar: »Midt för södra kyrkdörren står en timsten af grå Marmor, 
som säges vara ditsatt på 1740-talet» - troligen den ännu bevarade. Stod vid vrs. 
1917 i vapenhuset men flyttades därefter ut på kyrkogården. H 32, B 18,5. 

Strax Som Ö ingången till kyrkogården ligger ett litet gravkor, kallat von Postska 
gravkoret och enligt JNV. 1829 tillhörigt Malma gård. Det är en vitrappad t egel-
byggnad på låg stenfot med karnissvängt tak av svarttjärad plåt, krönt av en glob 
med kors, båda av koppar. Profilerad taklist. Korgbågig dörröppning med svarttjärad 
dörr. Detta torde vara den murade grav, som bergsrådet Lars Benzelstierna 2 på Norr-
malma år 1746 fick sockenstämmans tillstånd att anlägga »wid Östra Stegluckam. Att 
elen kommit att kallas von Postska gravkoret beror på att Norrmalma senare ägdes 
av familj en von Post. 

Ett begra vningskapell, huvudsakligen använt som bårhus, ligger strax innanför 
S kyrkogårdsmuren. Det invigdes 1934 och är uppfört av putsat cementtegel i en med 
von Postska gravkoret nära överensstämmande stil. Ritat och uppfört av byggmästare 
Karl S. Molin, Estuna. 

RHEZELIUS har på sin avritning från år 1635 (fig. 612) ritat ut några gravkors och 
en kistliknande eller kanske snarare husliknande gravöverbyggnad,3 sannolikt av 
trä, med sadeltak och kors på gavelnockarna. För längesedan försvunnen. 

1 ABRAHAM \VESTMA N, f. 1692, t 1770, komminister i Estuna 1724. 
2 LARS B ENZELIUS, ad!. B ENZELSTIERNA, f. 1680, t 1755. Bergsrå d 1744, tit. landshöv d in g 1747. 

G. 2. m. CATHAH!NA lNSENSTIEHNA, f. 1689, t 1762 (s. 746). 
3 Om dylika gravöverbyggnader, se NILS LITHBERG, Sanct Staffans stupa och ett forn ge rma nskt 

Jagstadgande, Fornv. 1915 s. 149, samt HAHALD \VID EEN, Några gravhustyper i Sverige under 1600-
t ale t , Rig 1952 s. 37 . Märk särskilt ett av Lithberg anfört citat ur OL. Jo1r. BRO MAN, Glys isvallur , ulg. 
af Gestrike-Hclsinge nation i U psala, del II, Ups . 1912- 53, s. 29: »The förmögne [i H elsin gland], 
som inga Grafstenar sig förskaffat, hafwa på K y rkogårdarnc uprättat öfwer thcras grafwar på k yrlrn -
gården , Stupor kallaclc , eller Skiuhl af trä giorda, större eller mindre, gemenare eller kostsama re, efter 
hwars och ens wilkor; såsom thesse på mång ställen, än behålcln a stå, m erendels alla såsom sm å hus 
by gcla; med hwarj ehancla minemärken prydda». Seden att uppföra dylika gravhus v a r emellertid 
ingalunda begränsa d till Hälsingland, utan tvärtom ganska utbredd, såsom framgår av \VIIJ EEN, a . a . 
Jfr även SvK U p V Il s. 212. 
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Fig. 610. Klockstapel. Foto S. Hallgren 1962. 
Glockentunn . Bell towcr. 

Utanför muren, strax N om V ingången finnes en fattigbössa av järn i en svart- FATTIG1JössA 

tj ärad träställning (H 220) med tak (fig. 608, 609). Själva bössan påminner om den i 
Skederid (fig. 436). 1753 uppställdes denna fattigbössa vid landsvägen efter förslag av 
ärkebiskop Benzelius (anteckn. efter rNv. 1749) . 

Framför V kyrkogårdsmuren låg kyrkvallen. Där stod en gång sockenstugan, KYRKVALL 
SOC KEC\ -som dock på 1760-talet flyttades till annan plats (sT. rnoT. 1762). 

STUGA 

1726 gjordes en bom (HÄK.) , tydligen en vägbom, ty 1728 köptes ett lås »til Kyrckio- vXGBO'.\ r 

bohmen wid landzwägem. 1745 betalades för arbete på bommen och 1757 tjärades den. 
Senare omtalas den ej. Den användes för att avstänga landsvägstrafiken under guds-
tjänsten (jfr inskrift å V stigluckan, s. 677). 

Klockst a peln (fig. 610, 611) står på en låg höjdsträckning N om kyrkogården. KLoc K sTAPEL 

Den är till sin konstruktion en klockbock med tre hjärtstockar av furu, klädda med 
furu spån. Spånklädnaden är relativt väl bevarad; spånen (L 70) äro av den långsträckta, 
gammaldags typen (jfr s. 638). Strävorna äro klädda med i kanterna fasade furu-
plankor, fästa med grov, handsmidd spik. Senare har denna öppna stapel blivit kring-
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byggd och brädklädd (se nedan) och 1889 kläddes den utanpå brädklädnaden med plåt 
(ÄMB.BER. 1903), svarttjärad på den nedre, sluttande delen samt taken, i övrigt vitmålad 
med svarta ljudluckor - två på var sida av det fyrsidiga mellanpartiet - och svarta 
hörn. Lanterninen krönes av ett kors. I en av omklädnadens stockar finner man de 9 
klämthålen med isittande pinne (s. 638, not 1). Nya klockstockar 1958, då el.ringning 
infördes. - Det är möjligt, att själva klockbocken inuti stapeln är densamma som synes 
på RttEZELrus' avritning (fig. 612; fig. 611: a- b). Den stod då (1635) 0 om kyrkan inne 
på kyrkogården. Men det är också möjligt om än icke troligare,1 att den nyuppfördes 
på sin nuv. plats 1644, då »stapullmakarem betalades med 4 tunnor råg utom en mindre, 
kontant ersättning (RÄK. 1644- 46). 1649 spånades och tjärades den. 1652 fick den en 
»Alttaam (förmodligen ringkammarens golv) och stapelmakaren betalades då på nytt. 
1734 och 1773 företogs större reparationer på stapeln (sT.PROT. o. RÄK.); vid det senare 
tillfället kläddes antagligen svillar och strävor med bräder - ett bräde på vart mantal 
beviljades nämligen. Den nuvarande yttre omklädnaden och förändringen till en mera 
klassicistisk form skedde först i början på 1800-talet i samband med en stor reparation, 
som utfördes av timmermannen - även kallad byggmästaren - Jacob J. Tunvall i 
Norrtälje (sT.PROT. 1803- 05, RÄK.). Taket gjordes då nytt »i fyrkant med afdelning» 
efter ritning av Tunvall. Samtidigt gjordes ny stenfot. Kontraktet med Tunvall an-
gående stapelns reparation finnes i ST.PROT. 1805. 

SOCKEN- Ett litet stycke bortom klockstapeln står en knuttimrad bod, förmodligen det socken-
MAGASl='I magasin, som enligt beslut 1853 skulle flyttas från sin plats nära kyrkan till ett »tjenligt 

ställe vid Stapeln». Byggnaden kan härröra från 1700-talet - nytt sockenmagasin upp-
fördes i början av 1760-talet (INRIKES TIDNINGAR 1766: nr 75, jfr ST.PROT. 1758). 

KYRKSTALL NV om kyrkan, V om landsvägen ligger ett kyrkstall, sannolikt från 1800-talet. 
Väggarna bestå av bräder, spikade på en stomme av stockar. Spiltorna finnas ännu 
kvar, men stallet användes nu till upplag av bräder m. m. 

1 Märk, att stapeln har samma högspetsiga huv på R1rnzELrns' teckning från 1635, som den - om man 
godtager rekonstruktionen fig. 611: b - hade efter flyttningen 1644. 
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KYRKOBYGGNADEN 

PLAN Den äldsta delen av Estuna kyrka utgöres av långhusets Ö del(= ungefär trave 

I - Il) och det nästan kvadratiska koret. Denna kärnkyrka torde ha börjat uppföras 
under årtiondena närmast efter 1200. Sakristian i N är obetydligt yngre. V delen 
av långhuset är en tillbyggnad från slutet av 1200-talet. V ape nhus et i S uppfördes 
först under senare delen av 1400-talet. 

MATERIAL Materialet är kluven och okluven gråsten; tegel förekommer i valv (utom korets), 
vapenhusets röste, fönsteromfattningar, ingångarna till långhus och vapenhus, samt i 
vissa senare lagningar. Kyrkan är nu slätputsad och vitkalkad med i spritputs mar-
kerad sockel. - Gammal yttermur är synlig från sakristians och vapenhusets vin-
dar. På båda ställen visar den sig vara byggd av tämligen stora block (mot vapen-
huset till synes obearbetade) med rikligt skolade fogar. Den mur, som synes från 
vapenhusets vind, har betydande rester av vit, slät puts, som tydligen en gång täckt 
muren helt. Kyrkan måste alltså ha varit putsad redan före vapenhusets tillbyggande. 
Den del av korets mur, som synes från sakristians vind, har däremot aldrig varit putsad. 
Rått påsmetat bruk närmast över valvet härrör troligen från en reparation på 1700-
talet, men högre upp på muren finnes en god och jämn fogstrykning (inga spår av puts 
över hela stenarna). Man kan härav sluta, att den ursprungliga kyrkan varit oputsad, 
men att den någon gång efter sakristians uppförande putsats, vilket troligen skedde, 
sedan västpartiet tillbyggts och ingång:m i S ändrats (s. 692). Senare har kyrkan 
fl era gånger rappats, så 1772, då den även blev »öfwerstruken med en wacker ljusgul 
färg» (vrs. PHOT . 1773), och 1844 (s. 711 ). 

V TILL- Att det är V delen av kyrkan, som byggts till, visas därav att den medeltida ingången 
BYGGET är belägen inom Ö delen. En rest av den ursprungliga V muren (fig. 616) finnes strax 

V om murpelaren V om S ingången. Den är avtrappad med tegel. Mitt emot på N väggen, 
men högre upp, sticker en sten ut, som likaså måste vara en rest av gamla V muren. 
Från vinden kan man i S muren se skarven mellan den ursprungliga kyrkan och till-
byggnaden. På N muren döljes skarven av gammal puts. V muren har alltså praktiskt 
taget fullständigt rivits bort, när tillhygget skedde. Märk, att på det ställe, där skarven 
i N muren kan antagas befinna sig, mycket hård, glatt puts med svaga spår efter mål-
ningar (den ursprungliga kyrkans mur) mötes av visserligen slät, men mindre glatt 
puts utan målningsrester (tillhyggets mur).1 

FÖRA!\ KHI:<G Kyrkan är förankrad medelst järnband tvärs över var och en av de t re tra Yeerna 
i långhuset, ett av dem strax under sköldbågens hjässa över triumfbågen. 1718 betalades 
»Kyrkwerden And. Mårtsson i N. Nåne för det han satt 2nc Järnband under K yrkio-
hwalfwet», 1719 sattes åter . ett järnband under kyrkovalvet (ni\ K. ). 1726 kö ptes »7 
stänger stångjern til de twäne sträckankaren, som sattes twers öfr kyrcka11». Sa nnolikt 

1 1844 lagades en rcmna i N väggen (s. 711). D enna lagnin g kan ick e iakttagas fdm k y rkvinden. 
Troligen var det skalmurcns yttre s tenklädnad, som r emnat. 
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Fig. 612. Kyrkan år 1635. Bläckteckning av I. H . Rhezelius, KB. 

J(ircl1c im .Jahr 1635. Federzeichnung. The church in 1635. Pen drawing. 

avses de två grova spännbjälkar (flerstädes järnade och fästa med grova ankarslutar) 
från Ö till V gaveln, vilka äro inmurade i långhusets båda gavelrösten nära hörnen; Ö 
gavelröstets hörn ha för detta ändamål ommurats (s. 700). Även på andra håll märkas 
ankarslutar i murarna. Koret är förankrat med en timmerstock ovanför valvet, vilken 
sträcker sig från en öppning i muren mellan långhus och kor och ut genom en igensatt 
fönsterglugg i korets Ö gavelröste, där den låses av ett järnankare. Denna förankring 
företogs antagligen vid en takreparation 1729 (s. 710). 

Fönstren äro av skiftande storlek, rundbågiga med uppåt tresidigt avslutade trä- röNsT EH 

karmar. Ytterfönster med små blyinfattade rutor med antikglas (från 1929). Tre fönster 
»å Sjelfva Kyrkan» - de båda på långhusets N sida samt det östligast belägna på dess 
S sida - nedhöggos vid en stor reparation 1844 )>en ruta närmare bänkarne)> (sT.PHOT. o. 
H!\J<., jfr s. 711 ). Något senare erhöll ett korfönster och fönstret rnnder läktarem, dvs V 
fönstret i S muren, karmar av samma typ som de ovannämnda (HÄK. 1845, resp. 1850). -
Korets Ö fönster, vars inre smyg sedan 1929 är igensatt, fanns icke 1635, då RHEZELI US 
avtecknade kyrkan. På hans bild (fig. 612) förekommer på Ö gaveln endast ett fönster 
i röstets spets, om vilket mera nedan (s: 702). Däremot fanns ett korfönster i Ö på 1700-
talet (omnämnt i INV. 1749, jfr s. 741), troligen tillkommet med anledning av altarets 
ombyggnad 1733; 1765 ommurades det (RÄK.). Enligt RHEZELius' bild fanns 1635 liksom 
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Fig. 613. I<yrkan från S. Foto B. Berthelson 1938. 

Kirche von S. The church from S. 


nu endast ett fönster i långhusets S mur Ö om vapenhuset samt ett fönster i korets 
S mur. Det senare beslöt man 1769 att upphugga lika med de övriga kyrkfönstren 
(sT.PROT.; RÄK. 1770). 1764 klagades över »det lilla fönstrets otillräklighet» att ge ljus 
åt dem som sutto under läktaren, och begärdes »att det wid samma tillfälle, som Läk-
taren rördes [s. 748] måtte upphuggas och gjöras större» (sT.PHOT.). Så skedde också, 
ty samma år finna vi i RÄK. stora utgifter för tegel, kalk och arbetskraft till »kyrk-
fönstret» - säkerligen S murens fönster V om vapenhuset, som är väsentligt längre 
och även något bredare än övriga fönster och som övertväras av läktaren. Fönstren i 
N nämnas tidigast 1764: »kyrkan ... lika prydd med fönster på bägge sidor» (sT.PROT., 
jfr s. 745). De torde - jämte Ö korfönstret - ha tillkommit 1732 under den då pågående 
stora kyrkoreparationen. D. å. betalades »Elfwendahl, som kyrckiofenstren giorde» och 
tegel, glas och bly inköptes. V gavelfönstret ommurades kanske 1756- 57 (H,\1<. ). -
I V gavelröstets spets finns en rektangulär, nu på utsidan igensatt glugg. 

Den medeltida kyrkan i Estuna hade sannolikt inga fönster på nordsidan. I S torde 
ursprungligen ett litet, högt beläget fönster ha funnits på samma plats som nuv. öst-
ligaste långhusfönster (det på RHEZELrus' bild synliga fönstret på denna plats härrörde 
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Fig. 614. Kyrkan från Ö. Foto S. Hallgren 1962. 
Kirche von O. The church from E. 

antagligen från 1400-talet). Ett liknande kunde tänkas ha funnits längre åt V men har 
icke lämnat något från vapenhusvinden synligt spår efter sig. I nuv. V mur kunna inga 
spår av fönster upptäckas ovanför det på 1400-talet inslagna valvet, men det är möjligt 
att ett mindre (rund?-)fönster funnits på det nuv., högt belägna V fönstrets plats (jfr 
t. ex. Danmarks och Tensta kyrkor samt Helga Trefaldighet i Uppsala).1 Se fig. 619. 

Ingången från vapenhuset till kyrkan är en ståtlig tegelmurad portal (fig. 623), rnc ÅN GAH 

spetsbågig, mot vapenhuset med femsprångig omfattning. Sprången äro nu vitputsade, 
men i en skråkant runt själva dörröppningen är teglet frilagt. Den inre omfattningen är 
helt frilagd. Teglet har varit målat i omväxlande rött och grått med breda, vita fogar, 
som varit glättade och målade. Bågens undersida putsad, utom yttersta delen utefter 
vardera sidan (jfr fig. 587, s. 644). Både yttre och inre omfattning har säkerligen från 

1 U PPLA:-IDS KYHKOR bd VII (1960) s. 233, resp. bd IV (1953) s. 48 och bd VI (1957) fig. s. 23. 
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SKARNIN G B-B 

SKA QNING c-c. 
10 0 10 .\V. 
::lnul=t==t=t:::::t:=t====J 

Fig. 617- 618. Tvärsnitt mot Ö genom långhuset och vapenhuset (jfr f.ig. 626) 
samt mot V genom koret och sakristian . 1 :300, uppm. S. vVestholm och N. 
Grafström 1919, ändrad J. Söderberg 1962. - Den vågräta linje, som i fig. 618 
går nästan i jämnhöjd med korets valvhjässa, markerar fyllning med gråsten 

i bruk (s. 702). 
Querschnitt gegen 0 durch Lang- und Cross sections of nave and porch looJdng E 
W a rrenhaus (Vorhalle), vgl. Abb. 626, (cf. fig. 626), and of chancel and vestry
sowie gegen VY durch Chor und Sakristei. looking W. The horizontal lin e, which in 
- Dic waagcrechtc Linic i n Abb. 618 fig. 618 runs almost level with thc crown 
(von unge f'ähr glcichem Niveau wie der of the vaulting, marks filling with granite
Gewiilbescheitel des Chorcs) mnrkicrt die in mortar. 
Flill nng mit Feldstein in ~lörtel. 

3 --- :j J0 2 .J3 
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Fig. 619. Långhusets S-portal efter restaureringen. Foto E. Fant 

1929. 


S-Portal des Langhauses nach der S doorway of nave a[ter rcstoration 

Rcstaurierung 1929. 	 in 1929. 

Fig. 620. Beslag på dörren i S långhusportalen. Foto S. Hallgren 
1964. 

Tlirbeschläge am S Langhausportal. 	 I ronwork on door in S doonvay of 
nave. 

Fig. 621. Nyckel till dörren fig. 620. Foto S. Hallgren 1964. 
Sch!Ussel zur Tlir Abb. 620. J(ey, bclonging to door fig. 620. 
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Fig. 622. Insidan av S ingången före resta ureringen 1929, jfr fig. 623. Foto 
0 . Janse 1903. - Överst t. h. spår efter murens uppbrytande, när denna 

1300-talsportal sa ttes in. 
Innensrite vom S-Eingang vor der Inside of S doorway before res tomtion 
Restaurierung 1929, vgl. Abb. 623. - in 1929, cf. fig. 623. Top, right, traces 
Oben rechts Spuren vorn Aufbrechen of t h e breaking up of wall when this 
der Maner, als d as aus dem 14. Jahrh. 14th century doorway was made. 
stammende Portal e ingesetzt wurde. 

början stått oputsad men var före 1929 vitputsad. In mot kyrkan omfattas ingången 
av en stickbågig nisch (fig. 622). I denna ära de gamla gångjärnshakarna inmurade 
(dörren hänger på dem) och på motsatta sidan tre järnkrampor för reglar. Denna portal 
är icke den ursprungliga. Av fig. 622 framgår tydligt att gråstensmuren brutits upp för 
insättande av en ny portal. Detta torde ha skett i början på 1300-talet. Dessförinnan 
bör en trängre, romansk ingång ha funnits. - Dörren är samtidig med den nuv. por-
talen. Den är gjord av breda furuplankor och nedtill skarvad med en nyare planka. 
Smidda järnbeslag (fig. 620): nyckelskylt och portring samt tre gångjärnsbeslag, varav 
det översta och det nedersta avslutas av stora gotiska liljor. De båda nedre gångjärns-
beslagen ha utefter långsidorna stämpelornering (en rad ringar) på ömse sidor om en 
grund hålkäl. På det mellersta når stämpelorneringen nästan ända fram till den tvära 
avskärningen mot nyckelhålsbeslaget. Andra ändan med gångjärnet är omsmidd, så att 
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Fig. 623. Ingången fig. 622 efter restaureringen. Foto E . Fant 1929. 

Eingang Abb. 622 nach der Hestau- Doorway, fig. 622 after restora tion. 


rierung. 

stämpelorneringen nu kan skönjas först ca 20 cm från dörrens vänstra kant. Det undre 
beslaget har liknande ornering, men endast på sin mittersta del. Här är alltså såväl 
gångjärnet som den avslutande liljan och stycken av själva beslaget nytillsatser. Detta 
tyder på att de båda nämnda beslagen övertagits från en äldre, smalare dörr - den 
romanska ingångens. Det översta gångjärnsbeslaget är oornerat, säkerligen i sin helhet 
tillkommet samtidigt med de tillsmidda delarna av de undre beslagen. Nyckelskylten 
är ett fint arbete. En spetsoval plåt med uppdrivet mittparti omg·cs av åtta liljor eller 
snarare treflikiga palmetter, ursprungligen smidda i ett med beslaget. Mittfliken i varje 
palmett avslutas av en rund blomma, de två andra flikarna av inrullade bladspetsar. 
Kring palmettens hals ett omtag, bestående av två smala vulster och mellan dem en 
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Fig. 624. Flöjlar från 1620 (med bokstäverna G A R S = Gustavus Adolphus Rex Suecfre; ett lilc l 
stycke av bokstaven R saknas) och från 1727. Foto S. Hallgren 1962. 

\Ve lle rfa hnen von 1620 (mil Buchstaben G A R S = 'vVeather-va nes from 1620 (with the letters G A R S,
Gustavus Adolphus Rex Suecire; e in kleines Stlick Gustavus Adolphus R ex Suecire; p a rt of the letter H 

vom B uchstaben R fehlt) und 1727. is missing) a nd 1727. 

'kudde ' med urgröpningar i kortsidorna. Utmed alla konturer stämpelornering (en rad 
prickar). Detta beslag kan ha överflyttats från den romanska dörren. Portringsbeslaget 
är mycket enklare, en rombisk plåt med uppdrivet mittparti och fyra palmetter instuckna 
under plåten samt fästa med spikar. Stora runda spikhuvuden av samma slag i båda 
beslagen. Portringen är tämligen liten, tunn och alldeles slät. Det förtjänar även nämnas , 
att dörrens stocklås är gjort för en ca 1,5- 2 cm tunnare dörr. En urbilning har måst 
göras i den nuv. dörren för att låskolven skulle komma tillräckligt nära dörrfalsen. -
Denna dörr var länge borttagen och stod i klock.stapeln, men reparerades och återinsattes 
på sin plats 1929. Då den vid SNABBINV. 1917 iakttogs i stapeln var den vitmålad, nu 
har träet sin naturliga färg. 

Ingången i V omges av en i puts markerad omfattning av två pilastrar uppbärande 
ett bjälklag. Stickbågig dörröppning med i putsen imiterad rusticering. Ingången 
torde ha tagits upp 1732 (RÄK.) i samband med de omfattande byggnadsarbeten, som då 
ägde rum vid kyrkan. Den rusticerade dörromfattningen kan passa till denna tid , 
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0 · ktockringningshcJI • ·avloppshål 0~ stor ring 
o .. fiten ring ::c - fris sa c.. • krok för triLJ":fkrucifix 

Fi g. 625. Schema över ringar m. m. i valven. 1: 300. E fter förf:s anvisningar av J. Nömmik 1963. -
l\iöjligen finnas avloppsh å l även i valv I, ehuru de icke kunnat med säkerhet iakttagas. 

Schema im Gewölbe: H.inge, Löcher flir die Glocken- Identification o[ rings in vaults, holes for bcll ropes,
stränge, J\oll en, .-\_blauf sowie J~Iaken Hir das Triumph- pulleys, drainage holes, and hook for the rood . 

kruzifix. · 

pilasterställningen däremot härrör väl från någon senare reparation (den fanns 1921 
enligt E . LUNDBERG, Beskrivning av Estuna kyrka, ATA). Dörren härrör från 1929; 
den är ritad av ark. E. Fant i anslutning till den gamla dörren. - Innanför V ingången 
inrättades 1929 ett vindfång. 

Ytterta ken äro sedan 1889 täckta med svartplåt (ÄMB.BER. 1903), lagd över de TAK 

gamla spåntaken (GusT. HoLMDAHL, Arbetsbeskrivn. för restaurering av Estuna kyrka, 
1921, BSt). Flöjlar av smidesjärn. De två på långhusets gavelnockar bära årtalet 
1727 och tillkommo i samband med takets omläggande d. å. »Hofslagaren i Aspsund»1 

betalades då för »bägge kyrkiokorssen med theras flaggorn med 90 daler kmt. Flöjeln 
på korgaveln (fig. 624) är äldre. Den bär årtalet 1620 och bokstäverna G ARS 
(= Gustavus Adolphus Rex SueciIB). Tydligen är det denna flöjel, som på RHEZELrus' 
avritning (fig. 612) synes på vapenhusets takryttare. Den lagades 1729 (nÄK.) och flytta-
des till korgaveln. 

Takstolarna äro av vanlig 1700-talstyp. De nygjordes över långhuset 1726 (RÄK.), TAKSTOLAR 
varvid sannolikt även remstyckena utbyttes. Över koret och sakristian nygjordes tak-
laget 1729 (över sakristian på nytt 1842, s. 711), över vapenhuset 1730 (RÄK.). Se även 
VIS. PHOT. 1732. 

Såväl långhuset som vapenhuset ha haft spånklädda takryttare, såsom man kan se TAKRYTT ARE 

på fi g. 612. De hade sannolikt funnits sedan medeltiden, jfr s. 696. Då i RÄK. 1653 
omtalas betalning »åth them som spånte Tornet» och i RÄK. 1655 spik till »Kyrkiotornet» 
avses säkerligen någon av dessa takryttare. HADORPHS »ANNOTATIONSBOOK» (senare 
delen av 1600-talet) säger: »Ästuna kyrkia Gråstens kyrkia träspets mitt på». Senare 
nämn as de icke i bevarade handlingar; antagligen nedtogos de vid taklagens förnyande 
1726- 30. 

1 Aspsund var boställe för en regementshovslagare ( UNES TAM s . 364, 608), vid denna tid mäster 
FRE o nrc11 Jo RDAN, som var en av bidragsgivarna till en klocka i Söderby 1727 (I HRFORS s. 1801). 
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J.,\NGI-IUSETS Långhuset täckes av tre i kyrkorummet senare inbyggda tegelvalv, vilande på mur-
VALV pelare och mellan dem slagna spetsbågiga sköld- och gördelbågar. Valven ha helstens-

ribbor. Enligt gängse dateringsgrunder härröra de från mitten av 1400-talet (de målades 
1463, se s. 717). 

1-11ssA:\'ORn- Vissa egendomligheter i valven kunna noteras. Utom de även i andra kyrkor förekom-
i-; i>:cAR M . M . mande »skvallerhålen» (dropphål, här med metallrör) i några valvsvicklar lägger man 

märke till små metallringar, som äro osymmetriskt inmurade på undersidan av valv I 
och III (markerade på planen fig. 625), vidare en krok för triumfkrucifixet över triumf-
bågen (på undersidan av sköldbågen) och en trissa över den västligaste gördelb ågen 
på dennas V sida. Trissan korresponderar med de två ringarna i valv III och anordningen 
torde ha tjänat till att hissa upp dopfuntens lock. Funten (s. 748) skulle enligt hävdvunnet 
bruk ha sin plats i kyrkans V del, och mer fullständigt bevarade hissanordningar för att 
lyfta upp locket finnas ännu bevarade i gotländska kyrkor. Också ringarna i vak I 
kunna ha tjänat en hissanordning, om man får tro prosten LENJEus (s. 741, not 2), 
som i »Delsboa illustrata» (Sthlm 1764), s. 88, berättar: »I Ästuna Kyrka, och det hwalf 
som närmast är til Choret, sitta 4 små block, med sina trissor uti, inmurade.» Lerneus 
var kyrkoherde i Estuna 1732, då under den pågående kyrkoreparationen även valven 
lagades och förankrades (ni\.K.). Han hade då säkerligen goda möjligheter att göra 
iakttagelser. Lenams tydde blocken som en hissanordning, medelst vilken man kunnat 
hissa upp en Kristusbild under ceremonierna på Kristi himmelsfärdsdag. Se vidare s. 

LÖPH3..L FÖH 706. - I valv I finnas på dess SÖ sida nära hj ässan två runda hål , av vilka det ena 
KLOCK- är igenmurat och endast synligt nedifrån kyrkan, medan det andra är öppet, klätt med 

STR.~>:GAR 

kopparplåt, som på valvets översida flikats upp och vikits ut över hålets kanter. 1 

Också detta hål har varit igenmurat, såsom framgår av bruksrester på kopparplåten. 
På valvets undersida ha dessa hål inkomponerats i en målning från 1400-talet, förestäl-
lande en ringare, som drar i två klocksträngar (fig. 643). Klocksträngarna gå till de ovan-
nämnda hålen, klockan är ej synlig utan föreställes hänga ovanför valvet. I gamla 
INV.-FÖRT. talas ej sällan om klockor ovanför valvet, i regel korvalvet. I Estuna har 
kanske en klocka hängt i takryttaren över långhuset (s. 695) och repen till denna klocka 
ha löpt genom hålen i valvet (jfr s. 724, not 1). - Valven reparerades bl. a. 1732, då 
stångjärn inköptes »til anckare i murarna och hwalfen», och 1765 (nÄK.). Under 1800-
talet, troligen sedan restaureringen 1844, voro valven blåmålade med vita ribbor. 2 

TRAPPHUS Trapphuset i kyrkans NV hörn hör samman med valven. I trappuppgången äro två 
(medeltida?) ljushållare av järn inmurade. 

KORETS Koret har ett ursprungligt tunn valv av gråstensflis (se vidare s. 702). I detta valv 
VALV finnas två metallringar framför altaret. 

ÄLDRE Innan tegelvalven slogos in täcktes långhuset av ett betydligt högre, trepassformat 
I NNERTAK tunn va 1v av trä, vars kontur kan iakttagas från kyrkvinden på långhusets båda 

1 Även dessa hål har LEN.EUS iakttagit, däremot nämner han ingenting om ringarna i valven. 
2 »Några Roslagskyrkor» av signaturen CAMILLUS (Norrtelje tidn. 7 /9 1898). 
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F ig. 626. Långhusets vind mot Ö. Foto S. H allgren 1964. - Röstets hörn ha ommu-
rats för att man skulle fä fäste för en spännbjälke frän gavel till gavel (s. 685). 
Der Dachboden des Langhauses gegen 0. A ttic of nave looking E . Observe that the 
D er untere Giebelteil neugemau ert um Halt gable corners hav e been blocked in to prov-

Jl'lr d en Spannbalken zu b ekommen. ide a point at which to fast en a tie-rod 
from one gable to the other. 

rösten. Putsen är ovanligt väl bevarad och täcker även sträckmurarna utom krönet, 
som trasats sönder och delvis omlagts, då taklaget omgjordes på 1700-talet. Märk 
putsens olika beskaffenhet i kärnkyrkan och i V tillhygget (s. 684)! Trepassvalvet i V 
tillhygget utgjorde tydligen en senare komplettering av ett tidigare befintligt trepassvalv 
i kärnkyrkan och hade tillkommit först sedan den gamla V muren brutits bort. - På 
V röstet finnes bakom det trepassformade putslagret ett äldre putslager med t ämligen 
vårdslöst utförd kvaderristning (fig. 627). Röstets spets är ommurad, men så långt 
den ursprungliga muren når, har den varit putsad . Detta behöver ej nödvändigt betyda, 
att tillhygget ursprungligen (innan kärnkyrkans V mur bröts ned) haft öppen takstol. 
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Fig. 627. Putsspär efter ett trepassvalv utanpå kvaderrist-
ning ä kyrkans V gavel. Foto H. Boström 1961. 

Putzspurcn eincs Dreipassge- Traces of plaster arter a trefoil 
wölbcs i.iber der Quaderritzung vault, covering ashlar tooling 

am W-Giebel der Kirche. on ·w gable of church. 

Man kan ha uppfört och putsat murarna utan att på förhand så noga veta, hur taket 
skulle komma att gestaltas. Det finns exempel på att putsning och kvaderristning 
använts på byggnadsdelar, som aldrig varit avsedda att synas. Så är fallet i Skånela 
kyrka (benäget medd. av prof. A. TuuLSE). Förfarandet är emellertid så pass ovanligt, 
att GERDA Bot:THms' förmodan, att V delen av Estuna kyrka uppförts av gotlänningar, 
som ville imitera kvaderförband, synes ha ett visst fog för sig.1 Om tunnvalvets datering 
ses. 716. - Om den ursprungliga lilla romanska kyrkans innertak ses. 705. 

INNER- Vid senaste restaurering (1929) framtogos å kyrkans väggar och valv medeltida mål-
y;\_QGARS ningar (s. 712). 

BEHANDLING 
GOLV 1929 inlades överallt i kyrkan nya go 1v: i gångarna och i koret av stora mörkröda 

tegel, i vapenhuset likaledes av tegel, i S ingången två stenplattor i nivå med tegel-
golvet, i vindfånget framför V ingången grovhuggen natursten, i övriga utrymmen, 
bl. a. i sakristian, brädgolv. En betongplatta blev för fuktisolering gjuten under det 
nylagda golvet, varvid tyvärr, trots påpekande från RAÄ, inga undersökningar av 

1 Härom hörde förf. henne för mycket längesedan tala. .Jfr Bo:E'rmus s. 84, där det dock endast talas 
om inflytande frän Gotland . Antagandet bestyrkes av att sakristiorna i några av grannförsamlingarnas 
kyrkor visa typiskt gotländska drag (s. 515- 516, 585) . 
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Fig. 628. Korets Ö mur över valvet med igenmurad fönsterglugg. Foto R. 

Boström 1961. 


Ostl. Chormauer oberhalb des Gcwölbes E wall of cha ncel above lhc vault, wilh 

mil zugemauertcr Fensteröffnung. bricked-up window. 

underliggande grundmurar och gravar företogos, åtminstone finnes ingen berättelse om 
sådana undersökningar i ATA. - Före 1929 voro golven av trä och måste upprepade 
gånger omläggas på grund av svampangrepp. 1733 hade ekgolv inlagts på »kyrkio-
gångarna» (nÄK.). Antagligen bibehölls då tegelgolv i bänkkvarteren - rester av tegel 
fanns kvar där, liksom i koret, ännu 1929. 1867 omlades kyrkogolvet, »då den förut 
upphöjda delen af golfvet under läktaren sänktes till jemnhöjd med det öfriga golfvet» 
(ÄMD.BEH. 1874), vilket säges ha haft olyckliga verkningar för luftväxlingen under 
golvet. Under denna upphöjda del av golvet fanns ett (1867 delvis raserat) gravvalv, GHAV\'ALV 

där 1929 minst en kista med det Stierncronska vapnet påträffades. I en redogörelse för 
restaureringen d. å. i NonnTELJE TIDN. 14 / 12 1929 berättas, att man måst slå nya valv 
över Stierncronska graven i V delen av kyrkan, innan betonglagret lades på. 

Triumfbågen är nu vid och skarpt spetsbågig och skär upp i målningarna ovanför TnIUMF-

B ,\ GE densamma. Redan dess form ger anledning misstänka, att den vidgats och förhöjts i 
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relativt sen tid. Så är också fallet. Den erhöll sin nuvarande form 1732, då murmästaren 
Steffens1 betalades »för den större öpningen, som han uptog och igenhwälfde emellan 
Choret och Kyrckian». Frånsett skoningen av tegel är muren ett gott stycke över båg-
hjässan mycket ojämn och kullrig och den medeltida målningen är här ersatt med 
modärn rekonstruktion (fig. 633). - Om inskriften på triumfbågens undersida, där kyr-
kan uppges vara byggd 1063, ses. 717, fig. 632. 

KoR Koret har under valvet tjocka murar, som emellertid ovanför valvet bli väsentligt 
tunnare, såsom fig. 615 visar. Dess grundplan är nära kvadratisk (murarna konvergera 
något mot Ö). SÖ hörnet visar en ansats till galbering, som emellertid kan bero på att 
detta hörn ommurats 1844 (s. 711). 

Det översta, synliga stenskiktet i korets N och S murar ligger ej i förband med gavel-
röstet mellan kor och långhus. Detta borde normalt betyda, att kor och långhus ej äro 
samtidigt byggda, men förklaras i detta fall av att röstets hörn ombyggts (synes tydligt 
från samma röstes V sida, fig. 626). Korets remstycken måste därvid ha kapats . De 
äro ej inmurade i långhuset, men stenar och bruk hänga ut över dem; för yttre remstycket 
på N sidan har gjorts en liten nisch av murbruk (där remstyckeändan nu är förmultnad). 
I korets Ö röste äro remstyckena däremot inmurade; även här äro hörnen ommurade 
och de inre remstyckena fästade med ankarslutar. Det ursprungliga yttre remstycket 
ligger dock orubbat kvar åtminstone på N sidan, vilket kan iakttagas från sakristians 
vind. Från korvinden sett äro N och S murkrönens sidor kraftigt överputsade med 
grovt bruk. Remstyckena ha urtagningar, som nu äro oanvända, för äldre takstolar. 
De nuv. takstolarna tillkommo som nämnt 1729 (s. 695) och i samband därmed företogos 
murningsarbeten - utom dem, som fingo »byggmästarelöm, anlitades murare, som 
arbetade sammanlagt 41 dagar på koret och sakristian (RÄK.; jfr s. 710). - Röstet 
mellan kor och långhus är på Ö sidan mycket rått och man kan utgå från att det aldrig 
varit godsida. Koret är tydligen uppfört samtidigt med kyrkan. 

Att så är fallet visas även av en 210 hög och ca 90 bred, rundbågig, av tillhuggen 
gråsten välvd öppning i röstet mellan kor och långhus (fig. 626, jfr fig. 615, 618), vars 
nedre del blev förbyggd, när tegelvalven i långhuset inslogos - sköldbågens skråställda 
tegel synas i igenmurningens övre kant. Öppningen har rätvinkliga poster och kan icke 
ha varit ett fönster. Den bestyrker alltså uppfattningen att koret är samtidigt med lång-
huset. I viss mån kan den jämföras med de öppningar mellan långhusvind och korvind, 
som finnas i tre av de av gammalt kända östtornskyrkorna i Uppland: Skånela, Norr-
sunda och Färentuna (i den fjärde, Husby-Erlinghundra, finns en sådan öppning, 
ledande till en trappa, strax under korvalvet). 2 I ingen av dessa kyrkor kunde tornets 

1 STEFFENS är ej upptagen i personregistret till HENRIK ALM, Murmästare-ämbetet i Stockholm 
(Sthlm 1935), ej heller i den där förekommande förteckningen över murmästare i Stockholm. H\K. 
1732 upptaga »Postpgr til M.':. Stcffens i Stockholm», men det är ju möjligt, att han b efann sig tillfälligt 
där och t illhörde murmästarskrået i någon annan stad. 

2 SvK, Up IV s. 4 (Husby-Erlinghundra), 27 (Norrsunda) och 387 (Skånela), VI s. 107 (Färentuna). 
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Fig. 629. Interiör mot Ö. Foto B. Hallström 1963. 
Inneres gegen O. Intcrior looking E. 

övre delar nås på annat sätt än genom ovan omtalade öppningar i muren mellan kor och 
långhus. Huru härmed ursprungligen förhållit sig i Estuna är oklart (jfr s. 704 f). Ett 
sådant torn kunde användas som tillflyktsort i orostider,1 även om det primärt hade 

1 Särskilt under 1100-talets senare del och 1200-talets första decennier var den svenska ostkusten 
utsatt för plundringståg från andra sidan Östersjön. Se härom t. ex. HANS HANSSON, Stockholms stads-
murar, Sthlm 1956, s. 29 ff; ARMIN TuuLSE, Hossmo, en försvarskyrka med östtorn (VHAA hand!., 
Antikv.ser., cl. 2, 1955), s . 163. Jfr även NILS AI-INLUND, Olj oberget och Ladugårdsgärde, Sthlrn 1924, 
s. 85 ff, där särskilt minnena av tidigt medeltida härjningar i Uppland omtalas. 
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andra funktioner. 1 (Om den användning som ingången till korvinden i Estuna senare 
ev. har fått se s. 706.) I en annan Upplandskyrka, Järfälla, där från början ett östtorn 
över koret troligen planerats men aldrig utförts, fick korvinden senare ett litet fönster. 2 

Även korvinden i Estuna har haft en fönsterglugg, belägen i Ö (fig. 628). Dess rektan-
gulära ljusöppning (B ca 30), som ligger i murens yttre liv, är (förmodligen sedan 1729, 
s. 700) igensatt med tegel. Smygen är rundbågig med tämligen starkt skränande sidor; 
den är murad av gråsten och slagen på skålbräder, som lämnat tydliga spår i bruket. 
Ljusöppningen har en rak överliggare av gråsten. På dess S sida är en furupost infälld 
i muren med bruk alldeles intill (ursprunglig). Urtag i denna visa, att också på ovan-
sidan av fönstret en träram funnits, ca 2 tjock och ca 10 bred. På N sidan intet spår av 
någon post, där måste lemmen eller luckan ha legat an direkt mot muren. - I jämn-
höjd med fönstrets underkant, ca 150 över golvet, finnas fyra runda hål i muren (D 8- 12), 
två på vardera sidan om fönstret, invändigt klädda med bruk. De gå mycket djupt in i 
muren (de två på S sidan snett mot N). Högre upp på röstet finnas också fyra hål. 
Ställningshål? Inga motsvarande hål i muren mitt emot. Däremot finnas här två smärre 
hål - ett på vardera sidan om gluggen. I det S kvarsitter en stump av en smal trä-
stång, avbruten. 

Korets tunnvalv (s. 696) är på ovansidan överdraget med tjockt bruk, säkerligen till 
stor del från reparationen 1729 (s. 700). »Fickorna», dvs. de lägre sidopartierna i 
N och S, äro fyllda med gråsten i cementhårt bruk, så att valvets ovansida blivit nästan 
plan3 (se fig. 618). - Någon absid har koret aldrig haft, i varje fall kunna inga som helst 
spår efter en sådan f. n. konstateras. 

KORET Det är möjligt, att koret anlagts som torn - såväl den tjocka muren mellan långhus 
AN~;·~~·~;oM och kor som öppningen i denna mur ovanför valven tyder därpå,4 möjligen även den 

nedan s. 704 förmodade trappan i N kormuren, men några säkra bevis finnas icke. I 
alla händelser har man snart övergivit tornbyggnadsplanerna och i stället uppfört 
koret till dess nuv. höjd. Den avsats, som finnes på yttre sidan av Ö kormuren ett stycke 
under den igenmurade fönstergluggen (fig. 614, 615), markerar kanske i så fall hur långt 
man hunnit bygga på korets Ö mur, när planerna ändrades. 5 

SAKRISTIA 	 Sakristian är byggd intill koret med tydlig stötfog mot detta och är alltså senare 
tillfogad. Mycket senare torde det dock ej vara, ty ingången är utförd på alldeles samma 

1 Se härom A. TuuLSE, a. a., s. 79 ff med där anförd litteratur. 
2 SvK, Up VI fig. 506, s. 580. 
3 Jfr RAGNHILD BosTRÖM, Källa ödekyrka (Sv fmpl nr 37, 2. uppi.), Sthlm 1964, s. 16. 
4 Jämförelsen med Järfälla ovan är särskilt upplysande. A. Tu uLsE, som beskrivit denna kyrka i 

SvK, framhåller bl. a. att (den ursprungliga) ingången där från långhusvinden till korvinden är »en 
mycket vanlig byggnadsdetalj i östtornskyrkor» (SvK Up V I, s. 529- 530). 

5 Jfr Hjortsberga (SvK Bl V, s. 13- 14). 
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Fig. 630. Interiör mot V. Foto S. Hallg ren 1962. 
Innercs g egen W. lntcrior ]ooking VV. 
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sätt som korvindens fönsterglugg (s. 702). Dörröppningen är mot kyrkan rektangulär 
med rätvinkliga poster, mycket trång, medan smygen in mot sakristian är rätt oregel-
mässigt rundbågig (genombrytning?) med tydliga avtryck i bågens puts efter breda 
skålbräder. Själva dörromfattningen är överputsad men verkar vara av natursten. 
Tröskeln är en klumpig gråsten, säkert ursprunglig. Dörren är på utsidan klädd med 
järnplåtar. Troligen härrör hela dörren från någon av de omfattande reparationerna 
på 1700-talet. Rummet täckes av ett kryss va 1v av tegel, vilande på spetsbågiga sköld-
bågar mot alla fyra sidorna. Helstensribbor. I valvetjärnringar att träda en stång i 
(för upphängande av textilier). Valvet tillhör icke den ursprungliga anläggningen utan 
är senare inslaget, väl samtidigt med valven i långhuset. Dessförinnan antagligen platt 
trätak, att döma av murarnas utseende ovanför valven. Yttertaket fick kanske sin 
nuv. form (pulpettak) 1729 (s. 710) och reparerades grundligt 1842 (s. 711). Fönstret, 
som är korgbågigt, ommurades 1765 (RÄK., jfr INRIKES TIDNINGAR 1766: nr 75) och 
på nytt 1847 efter ett inbrott, varvid det försågs med nya järngaller. Om en reparation 
av sakristian 1842- 44 ses. 711. Den tegelmurade, rektangulära gluggen i dess 
V mur ovanför valvet tillkom antagligen 1729 eller 1842. Muren därovanför verkar 
också omlagd. - Vid N väggen ett bönealtare av trä, tillkommet vid en restau-
rering 1929. -- Under sakristian har funnits en vinkällare, till vilken ny lucka an-
skaffades 1848 (nÄK). 

På V sidan av dörrvalvet in mot sakristian, ungefär i manshöjd över golvet, finner man 
ett litet oregelbundet hål (ca 5 x 9), som leder till ett stort hålrum i själva muren. 
Detta kan dock blott med svårighet iakttagas genom hålet. Avståndet till dess bakre 
vägg är ca 110. Hålrummet är mot sakristian igenmurat med stora tegelstenar. Det har 
alltså öppnat sig mot sakristian. Nedanför ett skåp, som nu hänger på dennas S vägg, 
kan man under putsen urskilja nedersta delen av igenmurningen. Den är rätvinklig; 
dess underkant 140 över golvet, B ca 55. Motsvarande parti av samma mur mot koret 
visar inga spår av någon igenmurad öppning - de stora stenblock, som muren är 
uppbyggd av, synas här mycket tydligt genom putsen. Det är alltså fråga om en stor 
och mycket djup nisch. Några uppgifter i kyrkböckerna kunna kanske delvis lämna en 
förklaring. 1718 gjordes dörr för »Stenskåpet i Sacristian at hafwa Wijnet uti» (RÄK.), 
1749 var samma skåp tydligen inklätt med trä (1Nv.), 1770 var det borttaget (1Nv.). 
Det är kanske möjligt - fast det förefaller orimligt - att nischen brutits upp någon 
tid innan dörren anskaffades. RÄK. saknas ju för åren 1673- 1716. Men man fäster sig 
vid att ingången till sakristian är förskjuten åt Ö. Kan användningen som nischskåp 
vara sekundär? En trappa kan ha inrättats i kormuren, då sakristian tillbyggdes 
(ingången var ju från sakristian). Ev. spår efter dess mynning på korvinden kunna ha 
förstörts vid reparationen 1729 (s. 710). Problemet måste t.v. lämnas olöst. Möjligen 
kan man våga en gissning, att den eventuella trappan inrättats för att man skulle kunna 
använda korvinden och öppningen i muren mellan kor och långhus vid vissa ceremonier på 
himmelsfärdsdagen (s. 706). Helt kan man ej heller avvisa tanken att den funnits före 
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sakristians tillbyggande.1 Det ligger nära till hands att gissa, att i hålrummets botten 
är inmurad den runsten (U 577), om vilken RHEZELIUS s. 40 berättar: »Denne Runsten 
ligger i Sachristijen inmurat i et hool på botnen der till jemkader och sonderhugen.» Se 
fig. 641. 

Om anläggningen av den ursprungliga stenkyrkan i Estuna kan med säkerhet endast 
sägas, att den bör ha skett senast före mitten av 1200-talet - troligen under århundra-
dets första fj ärdedel - eftersom intet tegel använts i byggnaden. Portal och fönster 
kunna visserligen ej lämna något vittnesbörd, enär de äro senare omgjorda, men kor-
vindens fönsterglugg och framför allt ingången till sakristian visa, att tegel med största 
sannolikhet ej använts. Ej heller i röstena finns något tegel.2 Kyrkan bestod av ett 
rektangulärt långhus, något kortare än det nuvarande, med ett smalare, rakt avslutat 
kor i Ö. Inre L (räknat från den bortrivna V-muren) omkr. 60 sv. fot. Den omständig-
heten att koret saknar absid tyder på 1200-talet - absidkor kännetecknar nämligen 
nästan alltid 1100-talskyrkorna i Uppland. Troligen har man avsett att bygga ett torn 
över koret (s. 702). Detta har ett ännu bevarat tunnvalv av gråsten; i långhuset tänkte 
man säkerligen lägga in ett plant innertak av trä (ovisst, om detta verkligen kom till 
stånd, jfr följande stycke). Över kyrkans vind skulle man då kunna nå den s. 700 om-
talade öppningen i muren mellan långhus och kor. Trappa upp till vindenkanhafunnits 
i den senare bortrivna V-muren (om ej i korets N mur, jfr s. 704). Byggnadsplanerna 
ändrades sedan murarna uppförts till en viss höjd - skiljemuren mellan långhus och kor 
så högt, att en genomgång mellan dem hunnit färdigställas, Ö kormuren troligen till 
något lägre höjd (se fig. 615). Något tornbygge blev aldrig av, koret fick i stället sin 
nuv. höjd och såväl långhus som kor fingo gotiskt höga och spetsiga rösten. Korets vind 
belystes av en fönsterglugg. Vid korets N sida uppfördes en sakristia. 

Någon gång efter mitten av 1200-talet (jfr s. 716) inslogs det trepassformade tunnvalv 
av trä, av vilket säkra spår finnas (s. 696). Därefter erhöll kyrkan en mycket förnäm 
utsmyckning av långhuset, där väggarnas övre parti målades. Målningarna äro till stor 
del utförda på relativt färsk puts (s. 713) och detta putslager är i Ö delen av nuv. lång-
hus (dvs i det ursprungliga långhuset) ovanför valven det enda. Före trävalvets och 
målningarnas tillkomst har det alltså antingen funnits ett plant trätak eller har innertak 
icke hunnit inläggas innan planerna ändrades. Det finns inga iakttagbara spår efter ett 
sådant på långhusets väggar. Ej heller ovanför valven finnas spår av bärande bjälkar 
för ett plant tak, men detta kan bero på att murarnas översta skikt rivits bort och lagts 

1 Trappor i kormuren ha funnits i flera fästningskyrkor på Öland och i Småland, bl. a. i Arby (Sm), 
i de flesta fall med ingång från koret. Det finns emellertid åtminstone ett exempel på ingång utifrån 
- från N - till en trappa ledan de till långhusets övervåning, nämligen i Egby (Öl). Ingången är där 
liksom i Estuna belägen ett stycke över marken (benäget medd. av antikvarien RAGNHILD BOSTRÖM). 

2 Det tegel, som ev. kan finnas i långhusets SV, korets SÖ och sakristians NV hörn, torde härröra 
från en reparation 1844 (s. 711). 
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om, då taklaget nygjordes 1726. Målningarnas översta parti saknas, i varje fall på S 
sidan, vilket ej enbart kan bero på att putsen skadats (se pl. IV). - Samma putslager, 
på vilket målningarna äro utförda, går över hörn på den s. 700 omtalade öppningens pos-
ter och spår av samma puts finnas också (ovanpå grövre bruk) på dess insida. Denna 
glugg har alltså stått öppen mot kyrkorummet, sedan trävalvet tillkommit och mål-
ningarna utförts. Dessa äro komponerade med hänsynstagande till gluggen. 

Det är svårt att ge en tillfredsställande förklaring på vad gluggen tjänat för ändamål 
under den tid den stod öppen mot kyrkorummet. Sannolikt har den spelat någon roll i 
kyrkliga ceremonier, snarast på Kristi himmelsfärdsdag. Till ceremonielet på denna dag, 
sådant det tillämpades i en del kyrkor på kontinenten, hörde att en Kristusbild hissades 
upp i »der Kirchenhimmel», dvs. mot taket, där den kunde skymmas av nedhängande 
draperier eller föras undan genom en muröppning.1 Det är tänkbart, att gluggen gjort 
tjänst på detta sätt. Sedan tegelvalven inslagits och gluggens nedre del därvid igenmurats 
har man fått vidtaga andra åtgärder för att kunna fortsätta med himmelsfärdsfirandet på 
samma sätt som tidigare (s. 696). 

Antagligen voro målningarna redan färdigställda och hade kyrkan en kort tid stått 
i detta skick, då man beslöt utvidga den åt V. Kvaderristningen bakom spåret efter 
trepassvalvet på V gavelröstet (s. 697) tyder på att utvidgningen skett redan vid 1200-
talets slut. Jfr liknande kvaderristning i H.iala (SvK, Up I, s. 643, fig. 632) och i Hu:;by-
Sjuhundra sakristia (se ovan s. 514, fig. 461). Först nu eller kanske snarare efter syd-
portalens ombyggnad (s. 692) vitkalkades kyrkan utvändigt. 

Genom ett fynd i det medeltida högaltaret, då detta revs på 1700-talet, vet man att 
kyrkan och altaret (»hec ecclesia & hoc Altare»). invigdes 1298 (se vidare s. 741 f). Detta 
årtal är för sent för målningarna (s. 715) och man tänker sig därför i första hand antingen 
att den fortsatta inredningen av kyrkan fortskridit mycket långsamt eller att V-partiet 
uppförts och dess trepassvalv inslagits, innan invigning skedde. Ett påvligt dekret från 
början av 1200-talet föreskrev, att ny vigning icke skulle få äga rum, om en kyrkas 
murar stodo kvar och altarstenen icke avlägsnats eller sönderbrutits. 2 Om V muren 
nedbrutits före 1298 och altarstenen upplyfts för nedläggande av reliker, vilket tydligen 

1 Förf. har i en uppsats i Arv, vol. 17 (1961), s. 87, försökt ge en föreställning om ceremonierna på 
Kristi himmelsfärdsdag och varför dessa skulle kunna tänkas ha ägt rum även i Estuna kyrka liksom 
på många håll utomlands. Att vid påsktiden motsvarande dramatiska gestaltning av gudstjänsten 
ägt rum i några svenska landskyrkor är mer än sannolikt, eftersom »påskgravar», kistor med löstagbar 
Kristusbilcl, i ett par fall bevarats till våra dagar, bl. a. i grannkyrkan Roslags-Bro, där själva kistan 
visserligen för längesedan förkommit (SvK, Up II s. 165). Se även Tm-n Scmno, Das Osterspiel in 
Schweclen, Kyrkohist. Årsskr. 1952, s. 1. Under alla omständigheter kvarstår, att gluggen stått öppen 
mot kyrkorummet under trävalvets tid och att elen då måste ha haft någon funktion. Se texten ovan! 
- Om mot långhuset vettancle tornrumsgluggar, som antagas kunna ha haft en liturgisk uppgift, se 
L. G. KrnosTRÖM, Rytterns ödekyrkor genom tiderna, Västm. fmf årsskr. XXVIII-XXIX, 1940- 1941 
(tr. 	1945), s. 41, och A. TuuLSE, Hossmo (VHAA hand!. Ant. ser. cl. 2), s. 50, samt där anförd litteratur. 

2 A. ANDERBERG, »Redeclicatio», Gotländskt arkiv 1956 s. 14. 
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Fig. 631. Fönstret i vapenhuset. Foto S. Hallgren 1964. 
F enster im Waffenhaus (Vorhalle). Porch window. 

skedde, skulle dock en ny invigning icke ha varit obefogad. Det finns ännu ett skäl, varför 
man skulle kunna tänka sig en första invigning före 1298. Hos RHEZELIUS, s. 40, läser 
man: »S Mart(ini) dagh ... )>. Fortsättningen är bortnött, men förmodas av utgivarna 
ha innehållit orden 'hölls kyrkomässa', i analogi med liknande uppgifter om andra 
kyrkor.1 Kyrkans ursprungliga invigning skulle då ha förrättats på S. Martins dag 
(11 nov.), men 1298 invigdes den d. 14 dec. Den första invigningen gällde i så fall den 
korta, helt målningssmyckade kyrkan, som stod i detta skick endast några decennier. 
Att den så snart behövde utvidgas berodde kanske på den stora tillströmningen av 
publik vid himmelsfärdsfesten (s. 706). 

Vapenhuset i S är en senare tillbyggnad till kyrkan. Dess gavelröste är helt igenom vAPENHus 

av tegel i munkförband med blinderingar: liggande trappstegsfriser och sköldformer, 

1 Jfr t. ex. RH EZELIUS s. 39. Kyrkomässa hölls i regel på årsdagen av kyrkans invigning (KuLTUR-
msT. LEX. F. NORD. MED. bd IX, art . Kyrkmässa). 
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Fig. 632. Inskrift över triumfbågen (1929 flyttad till bågens undersida). Foto 0 . Janse 1903. 
lnschrift iiber dem Triumphbogen (1929 an der Inscription above rood arch (moved to intrados 

Unterseite des Bogens angebracht). in 1929). 

nederst ett insänkt band (fig. 613). Mönstret är detsamma som på Malsta vapenhus-
röste (fig. 588). Men i Estuna är teglet i själva röstet bart och blinderingarna framhävas 
genom vitputsning. Röstet är sänkt, så att blinderingarna avskurits, vilket bör ha skett 
1730. RAK . d. å . berätta: »Isaac Thomsson i Malma torp fått för 10 dagars murning på 
Wåkenhuset». Samma år gjordes nytt taklag. Antagligen var det vid detta tillfälle, som 
den s. 695 omtalade takryttaren på vapenhuset nedtogs. Det säkerligen ursprungliga 
tegelvalvet är åttadelat med fasade halvstensribbor. Det vilar på sköldbågar i N och 
V, men murpelare finnes endast i NV hörnet, i övrigt taga ribborna stöd i muren någon 
m över golvet. På grund av att kyrkans mur V om S ingången (= V tillhyggets S mur) 
icke ligger riktigt i linje med muren Ö om ingången ( = den ursprungliga kyrkans S mur) 
har pelaren förlagts något framför portalen, så att en ränna bildats, i vilken tre tegel-
stenar inlagts som stöd. Denna åtgärd torde ha vidtagits för hörnpelarens rätta pla-
cering. Invid V väggen äro järnringar inmurade i valvet - en i N och en i S - och 
genom dessa är en trästång trädd. Ingången är spetsbågig med två språng. Före 
1929 hade den en putsomfattning, imiterande rustik, av samma typ som V-portalens 
och säkerligen samtidig med den. Dörren kan vara den ursprungliga, som senare klätts 
med snibbställda bräder. - Vapenhusets Ö del har kanske utgjort ett kapell. Någon 
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Fi g. 633. i\ l å lal d ra peri öve r triumfbåge n ( till st örre cl cil'n rekonstrukti on). 
Fo to E . E ri ci 19:36. 

CiC"ma lt c Dr:t peri c l'lbr r d r m T riumph- 1-'aint cd h a n ~i n gs abovc th c rood :i rch 
bogen (grösslenleil s reko ns lnli erl ). (mainl y rccons tru c ti o n). 

a lla rni sch finn es ej i Ö muren , men en kra ft ig j ä rnkrok ä r inmurad dä r i lago m höjd 
a lt bära e LL a lta rskå p. K a pell e l ha r få ll ljus genom e tl lite t rundbåg ig t fö nst e r s trax 
Ö om ingå nge n . . Hr Ma lsla (s. 646) . Fö ns lre l ä r nu igensa LL, men inre ni sche n, so m ii r 
bet y dlig L Yida re ä n den rä tt trå nga dageröppningen, fra mtogs 1929 (fig . 63 1) oc h sa m-
Lidig l m a rkerades fönsteromfa LLningen på ulsida n med en rils i putsen. I dage röpp-
ningen kva rsitter ett jä rnga ll er, som dock nu ä r ÖYerpulsa t. Likh ele rn a med :'ll a ls la 
ty da p å a ll de båda \·apenhu se n ä ro ungefä r sa mlidiga. Bå da kunn a på g rund sä rskill 
a \· Ya l\'forme n da lerns Lill 1400-La le ls sena re hä lft. Mä rk , a lt Ya penhu se t i Estun a sa kn a r 
m å lninga r, meda n lå ng hu se l må lades 1463. Della tyder på a t t Ya penhu se t ä nnu icke 
fa nns detta å r. 

U nd er 1700-La le l underg ick ky rk a n, såso m omta la ts, g 2nomgripa nde omda ninga r. .1iOO - TA 1. 1-:Ts 
I<\: YHKO -DelYis a nlila des hä rYid ha ntYerkskunnig L fo lk i or te n och g i\·e LYi s fin go sockenborn a 
HE l' A H:\ -

hj ä lpa till med gå ngled. Me n ock sil frä mm a nd e a rbelsk ra rt tillka ll ades. Sålund a besåg T I O::-\E H 

»S lollsmurm äs la ren i SLockh ol1m 172;) (n.:\ 1-:.) ky rka n, Ya rs »bofä llig he t så wä l Lill s ielfwa 
hwalfwet, som Bä nka rn e med mehra» inlygas i ett T l'.'i GSP H OT. 21/ 1 1725 (Ly hundra 
hd s dom böcker A I 4, s 4-1, U LA). Sa mma å r komm a byggmäs ta ren J oha n Hagma n frå n 
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Almunge och murmästaren Hans Jönsson från Uppsala till Estuna för att ackordera 
om kyrkoreparationen (RÄK.). Deras och deras gesällers arbete (RÄK. 1726) gällde i huvud-
sak nytt taklag på långhuset och därmed sammanhängande murningsarbeten. Försam-
lingens sammanskott till kyrkoreparationen 1726 utgjorde 729 daler, 11 örekmt (därav 
200 daler från »Ståthållaren på Uddeboö»1). »Af utsochnes Förnämt Främmande» skänk-
tes till samma ändamål 4000 läktspik och 126 daler kmt (RÄK.). - Ombyggnaden 
av taklagen över kor och sakristia utfördes av allmogehantverkare och vållade tydligen 
mycket bekymmer, ty RÄK. 1729 meddela, att kyrkvärden Erik Ersson i Tarf och 
klockaren Mats Jansson (desamma som svarat för arbetet) skänkt till kyrkan var sin 
plåt (= 6 daler kmt) »therföre at Gud hulpit them wäl til ändes med thetta åhrs repara-
tion på Hög-Chors och Sakristietaken». Samma år fick kyrkan en kunglig donation 
eller rättare ett statligt understöd. Församlingen hade 1725 ansökt om kollekt, som 
dock icke beviljades. Däremot beviljades 200 daler smt (= 600 daler kmt) »af de uti 
Wår Justiti~-Revision fallande böter» (kgl brev 14/ 12 1725, R1KSREG.), som dock icke 
utbetalades förrän 1729. 2 - År 1732 gjordes på nytt sammanskott till kyrkorepara-
tionen, som denna gång gällde kyrkans inre, »nemln 6 Dr koppmt af hwart helt mantahl, 
och så proportionaliter af de smärre»; senare samma år gjordes ett mindre sammanskott 
till bänkinredningen. 1732 skedde uppbrytningen av triumfbågen (s. 700), en ingång på 
V gaveln upptogs (s. 694) och sannolikt tillkommo då även fönstren på korgaveln och 
på långhusets nordsida (s. 686). Härmed voro byggnadsarbetena i huvudsak avslutade 
för denna gång. Kh Len~us skriver [1734] till en efterträdare in spe: »Kyrckian är nu 
härl11 reparerad» (DoMKAP. HANDL.). Visserligen säger kh Tellbom i ett brev till Domkap. 
1736, att kyrkan »ännu är uti ett mycket slätt tillstånd)> (tydligen ej ännu tappad 
utanpå), men härvid bör anmärkas, att ändamålet med brevet var att kyrkan t. v. 
skulle få behålla sina villkorliga kollekter. 

Säkerligen hade oron varit stor vid triumfbågens uppbrytande och då »församlingens 
Herrskapen> 1765 ville, att )>mellanwäggen, som är emellan Kyrkan och Choreb> skulle 
helt nedbrytas och lovade att för detta ändamål »både nedbryta och åter upbygga nytt 
hwalf, som skulle blifwa lika högt med det förra Chorhwalfweb>, så vägrade allmogen 
)>enhälleligen» och genomdrev också sin vilja (sT.PROT.). I övrigt vidtogos vid detta 
tillfälle omfattande förändringar i interiören, varvid den drivande kraften var v. pas-
tor J oh. Lodinus. 3 

Om en stor reparation av kyrkan 1844 äro vi bäst underrättade genom ett brev från 
kh L. Nordberger till Domkap. 1 / 6 1845. Kontrakt hade 1843 uppgjorts, berättar denne, 
med muraren Edenström i Norrtälje. 

1 JoHA:\i BERGER, adl. GRIPENBO RG, dp 1653, t 1737. Underståthållare 1710. Ägde Uddeboö. 
2 Uttryckssättet i kyrkans RXK. 1729 är tidstypiskt: »Hans Kongl. Majt, wår allernådigste Konung, 

Konung Fridric I, skiänckt til wår bofälliga Kyrckias reparation 200 Dr smt,) etc. 
3 Se härom INRIKES TIDNINGAR 1766, nr 75. - J OH. LODI NUS blev 1766 komminister i Skeppsholmens 

församling i Stockholm och hade då i 6 år varit adjunkt och v. pastor i Estuna. 
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Sedan först omtalats, att sakristian 1842 erhållit »nya Takstolar» och »nytt Spåntak», 
följ er: »1844 den 29 April börjades arbetet på Kyrkan och fortsattes till den 24 Juli . .. 
under hwilken tid Sydöstra Chorhörnet som utskjutit nedtogs och uppmurades. En 
remna på Norra Långwäggen, hwari bruket sönderwittradt, öppnades till nära 2 Alnars 
bredd från jord till tak och med långa bindande gråstenars inpassning sammanmurades 
[jfr s. 684, not 1 ]. Då kyrkans wästra Gafwels Södra nedre hälft korsswis remnadt och 
skiljt sig från långwäggarna anbraktes ett ankarjern, om nära 31 B: [= lispunds] 
wigt , som sammanhåller Långwäggarne inwid nämnde gafwel, hwarefter den söder om 
wästra dörren, som half in i en graf inträngt [jfr s. 699] och half utskjutit, nedtogs till 
nära 3 famnars höjd från bottnen. Ny grund, nära 4 alnar under jordytan, med stora 
flata Stenar i stället för de fordom ditkastade små, lades hwarefter gafweln med många 
små ankare tvärt genom den qwarstående halfwa wäggen upp- och sammanmurades. 
Westnorra hörnet på Sacristian, som hwilade på en stor, men flat, lös sten hade så 
remnadt och skiljt sig från den öfriga muren, att en man med jernspett lätt nedbröt 
det på få minuter. Detta blef efter ny, djup grundläggning med tegel och sten uppbygt. 
Då Sjelfwa Kyrkan genom 3ne små olika fönster war så mörk höstetiden, att skymning 
där rådde, blefwo, med församlingens bifall, alla 3 upphuggne till lika bredd och höjd 
[jfr s. 685], hwarefter större fönsterkarmar inmurades, fönstersmygarnas yttre botten 
beslogs med jernplåtar och nya fönster anskaffades. Slutligen .. . afhackades all yttre 
rappning och påslags ny, hwarefter Kyrkans wäggar så innan som utan hwitlimades.» 

Senaste restaurering ägde rum 1929, varvid man följde ett förslag av ark. Gust. RESTAU RE-
RING 19 29Holmdahl (1921 ), som senare överarbetats av ark. Erik Fant. Därvid omlades alla golv, 

fönstret i Ö kormuren igensattes på insidan, kaminerna togos bort och bänkarna om-
byggdes för att bli bekvämare. Dörren i V ingången gjordes ny och i ingången från 
vapenhuset till kyrkan återinsattes den medeltida dörren. Innanför V ingången avskildes 
ett vindfång med panelvägg. De medeltida målningarna å väggar och valv framtogos . 

UPPVÄRM-Vid denna restaurering tillkom el.uppvärmning av kyrkan (förnyad 1965). Tidigare 
NIN G 

(sedan 1879) värmeugn. El.belysning installerades 1932. BELYSNING 
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Fig. 634. Rekonstruktion av Korsnedtagningen PI. Il, utförd 
efter förf:s anvisningar av J. Nömmik 1964. Jfr s. 719 samt 
s. 720, not 1. - På en teckning av C. F. Lindberg, troligen 
utförd kort efter 1868, häller Maria en bok i högra handen. 
Rekonstruktion d er Kreuzab- Reconstruction of the descent 
nahme PI. Il. - Auf einer from the cross, PI. IL In a 
Zeichnung, wahrscheinlich kurz drawing probably executed 
nach 1868 angefertigt, hält shortly after 1868, the Virgin
l\faria ein Buch in der rechten has a book in her right h a nd. 

Hand. 

MEDELTIDA KALKMÅLNINGAR 
Estuna kyrka blev redan på trävalvets tid (s. 696) i senare delen av 1200-talet 

dekorerad med målningar. Sedan nuv. tegelvalv vid mitten av 1400-talet slagits in, om-
putsades kyrkan och försågs på nytt med en rik målningsskrud. Ovanför långhusvalven 
finnas betydande rester kvar av 1200-talsmålningarna. Under valven kan man nu se 
delar av nedre partiet av samma målningar jämte ett avslutande målat draperi (till 
större delen rekonstruktion). Korvalvet dekoreras av längsgående bårder från samma 
tid som de äldre målningarna, ev. något senare. Alla målningarna nere i kyrkan över-
kalkades i samband med den stora kyrkoreparationen 1732, då material till »Kyrkio 
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hwitlimningem inköptes och likaså kimrök »til åhrtahlet, som skrefs på Kyrckiowäggen, 
der thet förra stod)> (RÄK.; jfr s. 717). När HADORPH i senare delen av 1600-talet besökte 
kyrkan fann han den vara )>målat innan till i Erchieb. Jöns Bengtssons af Salstad tijdh)> 
(HADORPHS )>ANNOTATIONSBoorrn). 1929 framtogos och konserverades samtliga mål-
ningar nere i kyrkan av konservator B. Pedersen. Resterna av 1200-talsmålning ovan-
för valven konserverades 1957 av konservator Sven Dalen. 

1200-TALSMÅLNINGARNA 
Målningsresterna ovanför långhusets valv finner man dels inom trepasset på Ö lång-

husmuren, dels på N och S långhusmurarna i svickeln mellan valv I och Il. Dessutom 
finnas svaga röda färgfläckar på flera ställen på den fina putsen. Att målningarna 
äro bättre bevarade på de förstnämnda ställena torde sammanhänga med att de där 
äro utförda på relativt färsk puts, medan putsen på andra ställen hunnit torka mer, 
innan målningen utfördes.1 Med tanke på de omfattande arbeten, som på 1700-talet 
ägde rum (nybyggnad av takstolarna, ommurning av vissa murpartier), är det dock 
förvånande, att de kunnat förbliva i ett så relativt gott stånd. 

1200-talsmålningarna fortsätta som nämnt (i delvis skadat skick) nedanför de nuv. 
valven . På N och S murarna har dekorationen ursprungligen utgjorts av en fris med 
berättande innehåll. På S muren, där några av figurerna nu äro synliga från halva 
huvudet till smalbenen, kan man uppmäta en höjd av ca 115. Urspr. H kanske ca 150. 
Nedtill avslutas frisen med ett draperi. 2 På N muren ha framställts tilldragelser ur den 
hel. Nikolaus' legend och på S muren en annan helgonlegend (vilket helgon det rör sig 
om kan f. n. ej sägas). Figurerna äro här av mindre format än på Ö muren. De olika 
momenten i berättelsen skiljas från varandra av byggnader eller träd. På N muren 
begränsas målningarna upptill av en mörk linje, möjligen nedre kanten av en bård. 
Murkrönet är så trasigt och lagat, att några säkra slutsatser ej kunna dragas. På S 
sidan är murkrönet ännu mer skadat (pl. IV.). 

De storfiguriga målningarna inom trepasset på Ö muren - korsfästelsen, nedtagandet 
från korset och kvinnorna vid graven - äro delvis mycket förstörda, men det är likväl 
tydligt, att de äro utförda i anslutning till det schema, som var vanligt på kontinenten 
under 1200-talet och redan under 1100-talet och vilket anses sammanhänga med ett 

1 Jfr P. NoRLUND o. E. LIND, Danmarks romanske kalkmalerier, Kvhn 1944, s. 25. 
2 Fil dr AGNES GEIJER, som tillsammans m ed mig b esökte kyrkan 1952, framhöll då, att denna 

dekoration torde föreställa de textila väggbeklädnader, som under medeltiden kallades »refill» och 
>)tjald>). Ref i/I var en lång och smal, dekorativ bonad, ofta m ed berättande innehåll , medan tjald bestod 
av en omönstrad tygvåd, som upphängts nedanför r efill en nära golvet. Det är anmärkningsvärt, att 
draperiet är målat så högt upp på väggen (jfr dock Gothem , SvK Go IV, fig . 945). Är det tänkbart, att 
en läktare utmed väggen funnits? - I danska kyrkor förekommer, att tidiga m ålningar äro placerade 
i höjd med de romanska fönstren, medan väggens nedre del är tom. Men där avslutas de ick e av ett 
draperi, utan av en bred romansk b ård (se NoRLUND o. LI"ID, a. a., fig. 2, 37- 38, 249- 252 m. fl.). 

DlS PO SITION 

OCH STIL 
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inflytande från byzantinsk konst, som vidareutvecklats i västerlandet.1 Figurer, grup-
peringar och gester, som karakterisera tyska byzantiniserande målningar, återfinnas i 
Estunamålningarna. Ett exempel är den stora mittbilden, nedtagningen från korset.2 

Att Nikodemus på denna bild icke drar ut spiken ur Kristi vänstra hand, utan ur hans 
korslagda fötter, kan bero på att målningen komponerats med hänsyn till den s. 700 
omtalade gluggen - han måste fördenskull stå ganska lågt - men samma utformning 
av motivet förekommer också i andra målningar. 3 Marias gest med lyftad vänster arm 
(målningen skadad) kan betyda, att hon fattat Kristi nedhängande högra hand. Ett 
annat exempel är gruppen med den sittande ängeln och kvinnorna vid Kristi grav, 
där ängeln synes räcka ett föremål (svepningsduken ?) till den främsta av kvinnorna.4 

Ytterligare kunna nämnas sol och måne över korsets armar. Däremot saknas i Estuna 
den starkt stiliserade veckbehandling med skarpa vinklar och fladdrande dräktflikar, 
som ofta kännetecknar tysk-byzantinska målningar och som man återfinner i många 
gotländska målningar från 1200-talet. Dräkterna verka snarare ibland finplisserade 
(på Ö murens stora figurer). Veck och rynkor markeras med vita konturer eller skugg-
ningar, vilket åstadkommer en plastisk verkan. 

På långhusets Ö mur närmast under valvet befinner sig den vid valvslagningen på 
1400-talet igenmurade nedre delen av gluggen mellan långhus och kor (s. 706). Här är 
murverket kraftigt överputsat utan spår efter målningar på putsen. Nedanför gluggen 
finnas ganska väl bevarade målningar: män, som förefalla att adorera den ovan omtalade 
korsnedtagningen.5 

FÄRGER Färgerna ha till stor del changerat till en gråaktig ton, som ger bilderna ett skugg-
likt utseende. En rätt ljus, rödbrun färg har dock i flera fall bevarats, särskilt på N-
och S-murarna. Samma färg är använd till det avslutande draperiets konturer och veck. 
Även gult och grönt förekommer, ehuru neddämpat eller mörknat. Figurerna ha i vissa 
fall (kring ljusa partier) kraftigt upplinjerade mörka konturer; veckfallet på mörka 
dräkter markeras med vitt. Alla bilder avteckna sig mot bakgrund av den vita putsen på 
samma sätt som är fallet i Ekeby och Lärbro (Gotl.), båda målade under andra hälften 

1 A. HASELOFF, Eine thiiringisch-sächsische Malerschule des 13. Jhs, Strassb. 1897 ( ~ Studien zur 
deutschen Kunstgeschichte hft 9), särskilt s. 215 ff. - Jfr A. GRABAR, La peinture romane du onzieme 
au treizieme siecle. Peintures murales. (Les grands siccles de la peinture) Geneve 1958, s. 20,ochR uNE 
NORBERG, Nordisk medeltid (Tidens konsthistoria III, Sthlm 1950), s. 121, 124. Norberg framhäver 
särskilt den växelverkan, som åtminstone i Norden ägde rum mellan denna byzantiniserancle stil och 
den samtidigt framväxande unggotiken (jfr HASELOFF a. a. s. 218 ff). 

2 Jfr HASELOFF, a. a. s. 153; se även t. ex. E. MÅLE, L'art religieux du xrre siecle en France, 3e cd., 
Paris 1928, s. 101, fig. 89, 90. 

3 Set. ex. E. MÅLE, a. a. fig. 91, 92. 
4 Jfr HASELOFF, a. a. s. 164. 
5 Hela denna komposition med korsnedtagningen på så framträdande plats är unik i vårt land och 

tyder på att gluggen, som omges av dessa målningar, kan ha haft någon rituell funktion (enligt brev 
till förf. från prof. AND REAS LINDBLOM 19/10 1962). Jfr s. 706, not 1. 



ESTUNA KYRKA 715 

av 1200-talet (annars bruka romanska och tidigt gotiska målningar ha bakgrunden 
målad i någon färg, vanligen blått eller rött). En omkring decimeterbred, röd bård följer 
trepassets kontur ett stycke innanför densamma. Vissa målningspartier skära över 
bården eller bli själva överskurna av den. Ovanför den röda bården har funnits en lika 
bred bård, dekorerad med snedställda band, av vilken ett litet stycke är bevarat över N 
partiet (pl. I). En sådan bård med snedställda band (nu till största delen utplånad) 
har också omgivit gluggen. 

1200-talsmålningarna i Estuna ha icke tidigare, så vitt jag vet, varit föremål för DATEtu No 
annat än korta omnämnanden i den konsthistoriska litteraturen. CoHNELL1 och BoHELIUs2 

nämna dem i förbigående bland romanska målningar. Att de tillkommit före kyrkoin-
vigningen 1298 (s. 742), kan anses som säkert. Det finns emellertid skäl, som tala för en 
tidigare datering än 1290-talet. Målningarna innehålla inga utpräglat unggotiska drag. 
Visserligen sker växlingen mellan den s. k. övergångsstilen - varmed väl i allmänhet 
avses den byzantiniserande stil, som ovan berörts - och gotiken ingalunda vid någon 
bestämd tidpunkt, 3 men i allmänhet anses den dock vara slutförd i vårt land senast 
vid 1300-talets ingång. RoosvAL sätter den, vad beträffar gotländska glasmålningar, 
till omkring 1270.4 De detaljer, som kunna studeras på Estunamålningarna, äro avgjort 
äldre än 1290, även om man givetvis bör räkna med att de kunna vara retarderade. 
Detta gäller bl. a. byggnader, träd, en bland bilderna på S muren förekommande stol. 
En relativt sen detalj är kvinnans huvudbonad i N murens målningar. Det är samma 
»barbette», som bäres av furstinnorna i Naumburg (stiftarstatyerna) från 1250-talet. 5 

Ansiktena och de oproportionerligt stora händerna verka utpräglat romanska. Då ÅKE 
N ISBETH 1956 demonstrerade målningarna för församlingens kyrkoråd, daterade han 
dem till »troligen ... omkr. 1270-taleb»6 och denna datering finnes ingen anledning 
att ändra på. I varje fall torde de ej vara senare, snarare något äldre. 7 - C. R. AF UGGLAS 
skrev 1938 om Estunamålningarna (ATA): » ... konsthistoriskt synas de ingå i en ännu 
föga studerad serie, som finnes företrädd både i Nordtyskland, Danmark och på det 
finska Åland)>. Beträffande Åland har han antagligen tänkt på målningarna i Lemland 
och Jomala. 8 De senare voro då redan framtagna, av de förra kanske han sett under 
putsen framskymtande fragment. Likheten är emellertid icke särskilt påtaglig. Närmare 

1 H. CoR:\!ELL, Den svenska konstens historia från hedenhös till omkr. 1800, Sthlm 1944, s. 120. 

2 A. BOHELIUS, Konstens historia i Sverige, Lund 1943-50, s. 443. 

3 Se t . ex. RUNE NORBERG, a. a. s. 124. 

4 J. RoosvAL, Gotländsk vitriarius, Sthlm 1950, s. 4. 

5 Enligt LEXIKON FÖR KONST, bd [2], Sthlm 1958, art. Naumburg och Naumburgmäslaren. 

6 Utdrag ur KR.PROT. 1956. Avskr. i ATA. 

7 Antikvarien ÅKE NrsnETH framhåller, att barbetten vid tiden för Naumburgskulpturernas tillkomst 

måste ha varit högmodern och knappast kan förekomma lika tidigt i en liten svensk landskyrka. 
8 Om dem se VALD. NYMAN, De unggotiska målningarna i Lemlands kyrka (Åländsk odling 1958, 

s. 3); DENS., 1200-talsmålningarna i Jomala kyrka (Åländsk odling 1963 s. 53). 
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Estunamålningarna stå då enligt A. TuuLSE de obetydliga målningsrester, som nyligen 
iakttagits ovanför valven i Övergrans kyrka (SvK Up VII s. 534, fig. 510).1 

Korvalvets målningar (bårder med olika mönster, s. 718, fig. 638- 640) äro kanske 
något yngre än långhusets men böra dock ha varit färdiga till invigningen 1298. 

Målningarnas datering har byggnadshistorisk betydelse. Trävalvet måste nämligen 
ha inslagits innan målningarna tillkommo. Sådana valv med treklöverformad genom-
skärning ha i allmänhet daterats till årtiondena omkring 1300. Men man bör då komma 
ihåg, att detta ofta skett med hänvisning just till Estunavalvet och den datering detta 
vanligtvis givits genom invigningen 1298. Detta valv måste dock, om målningarna 
här daterats rätt, härröra senast från början av 1270-talet. 2 Därmed möjliggöres det 
ovan s. 706 gjorda antagandet, att kyrkan tillbyggts åt V redan före 1298. 

1400-TALSMÅLNINGARNA3 

Målningarna nere i kyrkans långhus äro utförda på 1400-talet med undantag av de 
ovan omtalade rester av 1200-talsmålningar, som framtagits högst uppe på N, S och Ö 
murarna. Omkring fönstren saknas helt målningar. Sådana ha antagligen funnits, 
men förstörts vid fönstrens upphuggning. De bevarade väggmålningarna i V delen av 
kyrkan innehålla framför allt två motiv: en nedre serie med scener ur passionshistorien 
och en övre serie, som framställer berättelsen om den förlorade sonen4 med diverse 
tillägg av moraliserande art. Här förekomma flera genrebilder av stort intresse. Att denna 
målningssvit handlar om den förlorade sonen framgår av en jämförelse med målningar i 
Södra Rådas (Värml.) gamla kyrka,5 som visserligen äro av senare datum och utförda 
i en helt annan stil. Jfr nedan s. 730- 733. Väggmålningarna avslutas nedtill av ett 
draperi av 1400-talstyp, som till största delen är nymålat (ursprunglig målning åtminsto-
ne på trapphuset). Målningarna i valven - evangelistsymboler, scener ur Gamla testa-
mentet m. m. - äro väl bevarade, frånsett några mindre skador, orsakade av valvens 
förankring på 1700-talet. På valvribborna dels kedjor med inskrivna ekblad, dels en 
ranka med profilställda blommor (se fig. 646). - Inskrifterna äro utförda med minuskler. 

I färghållningen dominera nu caput mortuum, grönt och blått. Sistnämnda färg är 
1 1200-talsmålningarna i Estuna fordra givetvis en utförligare behandling än vad här kunnat ifråga-

komma, icke minst beträffande teknik och färger. 
2 Trätunnvalvet från Ärentuna, vilket liksom det i Estuna har treklöverform, dateras av ERIK 

LUNDBERG så tidigt som omkr. 1270 (E. LUNDBERG, Albertus pictor, Sv. Allm. Konstf. pub!. LXX, 
Sthlm 1961, s. 110). 

3 Om dessa se framför allt den utförliga framställningen i CoRNELL-vVALLIN s . 18, 33- 36, 93, m. fl. 
arbeten av H . CoRNELL. - A . BoRELIUS (a. a. s. 458) nämner Estunamålningarna såsom hörande till 
Strängnässkolan (i anslutning till CoRNELL-WALLIN). Något utförligare omtalas de av B. G. SÖDER BERG, 
Svenska kyrkomålningar från medeltiden, Sthlm 1951, s. 226. 

4 B. G. SöDERBERG, a. a. s . 226. 
5 Jag har fil. lie. Årrn NrsBETH att tacka för hänvisningen till Södra Rådamålningarna, som numera 

äro publicerade, dock ej i sin helhet (En bok om Södra Råda gamla kyrka, Värmlands museum, Upp-
sala 1963). 

http:l\�tr\.LN
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ovanligt framträdande, förutom att en del av den gröna färgen stöter rätt mycket i 
blått. Ursprungligen har härtill kommit citrongult (som nu blivit grått) och mönjerött 
(nu changerat till svart).1 

Dessa målningar anses tillhöra den s. k. Strängnässkolan (CoRNELL-WALLIN s. 33, 94), 
som florerade vid mitten av 1400-talet. 

Dateringen torde nu kunna preciseras till 1463. När kyrkans inre 1732 vitlimmades, DATERING 

målades över triumfbågen på den nya putsen en inskrift, som tidigare, ehuru i annan 
form, stått att läsa där (jfr s. 713). Riktigt hur 1732 års inskrift löd veta vi icke, men 
före 1929 kunde man läsa (fig. 632): »Thenna kyrckia är byggd åhr 1063 sidst lagad 
och hwitlimad åhr 1732 then 3 J ulii / sedermera Målad och Witlimad i Augusti år 
1794 / åter reparerad på [egentligen stod 'å'] grund och murarne 1844». 1929 flyttades 
inskriften till triumfbågens undersida. Uppgiften att kyrkan skulle ha byggts 1063 
beror på ett missförstånd. Den ursprungliga inskriften hörde samman med 1400-tals-
målningarna och lästes av Rhezelius .1635 sålunda (fig. 641): »Anno d(omi)ni Millesimo 
sexagesimo tertio», vilket betyder 'år 1063'. Antagligen har 'quadringentesimo', var-
igenom årtalet skulle bli 1463, överhoppats eller redan på 1600-talet varit oläsligt. 
Att denna tydning är riktig bestyrkes därav, att ärkebiskop Jöns Bengtssons (Oxen-
stierna , ärkebiskop 1448- 67) vapen på RHEZELrus' ritning synes strax ovanför inskrif-
ten . Det andra vapnet borde ju snarast tydas som ärkestiftets vapen. Det liknar emel-
lertid icke riktigt detta vapen, vilket alltid framställes som ett kors med breda armar, 
vanligen i rött mot vit botten eller vitt mot röd botten (enligt RHEZELrus' beskriv-
ning av färgen). Vapnet i Estuna liknar mer ett Tottvapen (med två röda och två vita 
fält), i vilket inritats ett kors med mycket smala armar. 2 Vapnen och inskriften voro enligt 
RHEZELIUS målade »Öfuer (cruci)fixet vnder andre hualfuet», dvs. över triumfbågen3 -

RHEZELIUS räknade tydligen korvalvet som det första valvet. »Samastädes widh (cru)si-
fixet» ( = triumfkrucifixet) var ett annat vapen av 1400-talstyp målat (se fig . 641; 
även avbildat i l-IACORPHS »ANNOTATIONSBOOK»), likt Hammerstaättens4 (färgerna anges 
dock icke). 

Estunamålningarna äro av stort intresse, ehuru de icke höra till Strängnässkolans 
bästa alster. Figurteckningen är rätt oskicklig men berättarglädjen påtaglig. Orna-
mentiken är säkrare utförd (se vidare utförlig analys i ConNELL-WALLIN s. 33 ff). 

1 Enligt anteckningar gjorda vid ett besök i kyrkan tillsammans med fil. dr AGNES GEIJER 1952. 
2 Någon äktenskapsförbinclelse Oxenstierna-Tott finnes ej vid mitten av 1400-talet (benäget medel. 

av fil. dr H. GrLLINGSTAM). Kan möjligen Erik Axelson Tott åsyftas? Han var nära förbunden med 
ärkebiskop Jöns Bengtsson och åtminstone någon tid 1457 tillsammans med denne riksföreståndare. 

3 Även HADORPHS »ANNOTATIONSBOOK» omtalar ärkebiskopens vapen såsom målat »öfuer Sångehus-
clörrn, dvs. över ingången till koret. 

4 Det finns flera ätter än Hammerstaätten (dock ingen högfrälse), som föra elen kluvna skölden, 
och det är icke bekant, att nämnda ätt ägt gods i trakten. Det bör dock anmärkas, att Hammersta-
ättens vapen med dess karakteristiska hjälmpryclnacl förekommit på ett fönster i Frötuna närbelägna 
kyrka (SvK, Up lI fig. 236 b). 
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Fig. 635. Schema över målningarna å långhusets Ö röste ovan 

valven. J. Nömmik 1964. 
Schema i:iber di e Malereien am Identification af paintings an E 
öst!. Giebel vam Langhaus aber- gable abave the v a ult. 

halb des Gewölbes. 

FÖRTECKNING ÖVER MÅLNINGARNA 

Triumfbågen 
målades 1929 i anslutning till korvalvets medeltida målning. Där anbragtes då den 
inskrift, som förut stått på muren över triumfbågen (s. 717). 

1200-TALSMÅLNINGARNA 

Korvalvet 
är uppdelat av fem längsgående bårder, av vilka här avbildas en relativt fullständigt be-
varad och två mer fragmentariska (fig. 638- 640). Målningsresterna visa, att det varit 
olika mönster på samtliga bårder. Färger: rött och möjligen blått (nu gråvitt). 

Ö muren ovanför valvet (se schema fig. 635) 
1. Korsfästelsen (pl. I). Konturen av Kristi huvud ger intryck av att vara ganska 

starkt framåtlutat. Armarna äro rakt utsträckta. Kroppens konturer utplånade. Över 
korsarmarna solen (med ansikte) och månskäran. T. v. Longinus (i röd dräkt), som sticker 
lansen i Kristi sida. Bakom honom två figurer. Den främsta, en kvinna, bär krona(?). 
Hennes dräkt är nu gråsvart, över axlarna en grön mantel. Hon stöder huvudet i den 
vänstra handen, i den högra lyfter hon ett föremål (en kalk för att taga emot det ned-
droppande blodet från Kristi hand?). Maria som Ecclesia? (jfr Maria på ett väggskåp 
i Ekeby, se SvK, Go I, s. 444, fig. 519, där av E . LUNDMARK daterad till början av 1300-
talet). Figuren bakom henne (längst t. v.), som tydligen är en soldat i ringbrynja med 
stålkalott,1 är något bättre bibehållen, särskilt ansiktet, som för tanken till kända 
romanska målningar. Hans ärmlösa vapenskjorta (surcoat) är röd. Denna figur var 

1 Kan också vara en metallring runt brynj ehuvan; denna typ förekommer i Korsb etningsgravarna. 
(Godhetsfullt medd. av f. riksantikvarien B ENG T THORDEMAN .) 
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Fig. 636. Målning nedanför sköldbågen på långhusets Ö mur: scen ur den hel. Nikolaus' legend. 1270-
talet? Foto S. Hallgren 1964. 

~Ialereien unterhalb des Schildbogens auf der öst!. Painting below the wall arch on E wall of nave; a 
Langhausmauer: Szene aus der Legende des J-Jeiligen scene from the legend of St. Nicolaus. 1270's? 
Nikolaus. Wahrscheinlich aus den 70:er Jahren des 

13. Jahrh. 

förf. först böjd att tyda som hövitsmannen, vilken säger: »För visso var denne mannen 
Guds son.» En egendomlig detalj, en stång eller slå med spår av grön färg, bakom vilken 
hans högra arm är trädd, gör emellertid en annan tydning sannolik. Han är den bot-
färdige rövaren, som skulle få följa Kristus till paradiset. På målningar i Tofta och 
Dalhem1 framställes denne - liksom här placerad på Kristi högra sida - på samma sätt 
som här såsom en soldat, fästad på korset genom att armarna vikts bakom korsets 
tvärslå. På andra sidan om Kristus har funnits en figur, av vilken nu blott rester av en 
veckrik, gråsvart dräkt kunna urskiljas. Troligen Stephaton, som räcker upp svampen 
med ättika. Korset har rester av grön färg. - Närmare gluggen är målningen så förstörd, 
att man endast kan urskilja färgfläckar. 

2. Nedtagandet från korsel2 (pl. Il o. fig. 634). Kristi överkropp är utplånad, men 
högra armen var troligen lösgjord från korset och hängde ned - korsarmen har näm-

1 SvK, Go IV, fig. 211. Målningen dateras där av J. RoosvAL till ca 1350. 
2 Av denna framställning finnes en akvarellkopia, utförd av konstnären NILS ARON BERGE (foto i 

ATA) . Denne har emellertid utfört sitt arbete under besvärliga omständigheter. Några detaljer i hans 
kopia äro därför otillförlitliga. Detsamma gäller några i A TA förvarade avbildningar från 1800-talet av de 
på ö muren förekommande målningarna (s. 673 f). Ett par av dessa äro utförda av konstnären J. A. MALM-
STRÖM i hans tidiga ungdom. I Mandelgrenska samlingen (LUNDS UNIV. KONSTH. INST.) har antikvarien 
Ragnhild Boström funnit en anteckning: »Att de målningar som finnes öfver hvalfven [i Estuna kyrka] 
skola wara mycke vackra påstår Malmström som aftecknatt dem för So(hl]mans samlingar men att der 
var så mörkt att han måste begagna ljus ... » 
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ligen rester av grön färg över hela sin synliga bredd.1 Väl synliga äro benen med karak-
teristiskt korslagda fötter och ett stycke av ländklädet, som går snett över vänstra 
höften. Kroppen mottages av Josef av Arimatea (i röd klädnad med gula prickar), 
medan på andra sidan Nikodemus drar spiken ur fötterna med en stor tång. Bakom 
Josef står Maria i nu gråsvart mantel med vänstra armen lyftad - troligen fattar hon 
Kristi högra hand. Draperiresterna längst till höger höra till bild 3 (ängelns överkropp, 
se nedan!). Korset, som har suppedaneum, bevarar som nämnt ganska stora rester av 
grön färg. Sol och måne över korsarmarna (otydliga). 

3. Kvinnorna vid Kristi grav (pl. III). Längst t. v. en sittande draperifigur, tydligen 
den ängel, som enligt HASELOFF (a. a. s. 164) skall sitta på sarkofagen. Av överkroppen 
ser man blott ett veckparti (ett stycke av ryggen samt den vida, veckiga ärmen). Ängeln 
räcker till eller mottager av den främsta kvinnan ett föremål, som mycket väl kan vara 
svepningsduken (svetteduken?). Denna kvinnogestalt är i sin helhet väl bevarad. 
Kvinnorna äro tre, alla med gloria; den tredje tyckes knäböja. Dräkterna nu gråsvarta 
som Marias i korsnedtagningen. - Vid den främsta kvinnans fot, rakt under ängelns 
dräktfåll sitter en soldat hukad (sovande!) i halvprofil framåt. Endast ett parti av 
ryggen med svärd och rund sköld samt nacken äro synliga, i övrigt är putsen bort-
fallen. Han är klädd i en blusande dräkt, som bildar ett slags vulst runt livet. Framför 
honom, närmare gluggen, torde de båda andra soldaterna ha funnits. Traditionen ford-
rade, att dessa sovande väktare skulle finnas med på en bild av kvinnorna vid graven. 

Ö muren nedanför valvet (över triumfbågen): 

1. Halu/igurer (fig. 636). På N sidan en biskop med mitra och krumstav, höjer välsig-
nande två fingrar, vänder sig mot murens mitt och blickar uppåt. På S sidan tre andliga 
(de ha tonsur), alla med lyfta händer, sammanlagda till bön. Liksom biskopen vända 
de sig mot mitten och blicka uppåt. Det förefaller som om samtliga dessa fyra personer, 
som bilda en grupp, adorera korsnedtagningsscenen ovanför. Egentligen är nog ämnet 
för denna bild - liksom för N murens målningar (s. 722) .- hämtat ur Nikolauslegenden: 
de tre ynglingarna, som mördats av en svekfull värdshusvärd men åter väcktes till liv 

1 H. HrLDEBRAND, som besökte kyrkan 1868 och besåg målningarna på vinden »i den svaga belys-
ningen af tvenne ljus» (ATS d. 2, 1869, s. 384), skriver i sin handskrivna berättelse till VHAA (Ö. Uppi. 
s. 65 ff): »... Der synes åtminstone en menniskobild, hvars ben äro sträckta i naturlig ställning, men 
hvars öfverdel synes vara böjd nedåt och mottagas af en vid sidan stående person... .». Emellertid 
synas strax ovanför korsarmarnas skärningspunkt spår, som måste tydas som resterna av en kors-
gloria. Kristus skulle i så fall ha hängt på korset endast obetydligt böjd med framåtlutat huvud (fig. 
634). Såsom Berge rekonstruerat figuren är den alldeles rak med båda armarna fastnaglade. Han har 
tydligen betraktat korsarmens nedre kontur (möjligen ursprungligen en sprickbildning, nu imålad), 
som övre konturen på Kristi högra arm. Även denna tydning är m åhända möjlig, men i så fall frångår 
målningen i denna detalj det vanliga ikonografiska schemat. Frågan måstet. v. lämnas öppen. 
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Fig. 637. Målning å N Jånghusmuren ovanför nuvarande valv: scener ur den h el. Nikolaus' legend. 
1270-lale l? Foto E. Fant 1929. - Den kraftiga bjälken i förgrunden är en spännbjälke ihellan lång-

husets gavlar. 
l\1alcrei auf <ler nörd1. Langhausmauer iiber dem jetzi- Painting on N wall of nave, above the present vauH; 
gen Gewölbe: Szenen a us der Legende des Heiligen scene from the legend of St. Nicolaus. 1270's? The 
N ikolaus . 70:er Jahre des 13. . Jahrh.? - Der kräftige powerful beam in the foreground is a tie-beam between 
Balken im Vordergrund ist ein Spannbalken zwischen the gables of the nave. 

den Langhausgiebeln. 

av Nikolaus.1 De uppåtriktade blickarna tyckas likväl sammanknyta bilden med mål-
ningen ovanför gluggen. S. om de tre männen en byggnad med krenelering; N om bis-
kopen nedre delen av en stående draperifigur? överskuren av valvet. - 2. Ett målat 
draperi, i vilket den på 1700-talet ·vidgade triumfbågen skjuter upp. Hela mittpartiet 
av detta (fig. 633), upptagande största delen av murens bredd, är en rekonstruktion, 
utförd med ledning av de rester av den ursprungliga målningen, som finnas längst i N 
och S. Draperiet är icke av 1400-talstyp utan påminner snarare om t. ex. den draperade 
duk, som förekommer på en bild i Dädesjötaket.2 

1 Jfr motsvarande framställning i kyrkan i Aal, Ribe amt, avb. i N0RLUND o. LIND, Danmarks 
romanske kalkmalerier, Khvn 1944, fig. 176. De tre ynglingarna ha även där tonsur. Men de blicka 
icke uppåt . 

2 E. WRANGEL o. 0. RYDBECK, Mecleltidsmålningarna i Däclesjö, Sthlm 1918, pi. VI (Herodes' 
måltid). 

5--510233 
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Fig. 638. Målad bård på korvalvets N sida. 1290-talet? Foto E. Fant 1929. 
Gem alte Borte auf dcr nörd!. Seite des Chorgewölbes, Painted horder on N side of chancel vault. 1290's? 


90:er J a hren des 13. J ahrh.? 


N muren ovanför valvet: 

Endast övre delen av figurerna kan iakttagas (fig. 637). Man ser (från V till Ö): 
Hörnet av en röd byggnad med rundfönster. Därovanför, under en övre begränsnings-
linje: ... coL ... (= Nicolaus; svarta antikvaversaler, sådana som användes under 
romansk tid). - Ärkebiskop med gloria och stor krumstav. Han är klädd i mässhake 
med pallium och vänder sig i halvprofil mot V. - Träd. Strax Ö därom, under den 
ovannämnda begränsningslinjen: NrcoL(aus). - Ärkebiskop med gloria, i alba och röd 
mässhake, ridande på en röd häst. Han lyfter välsignande två fingrar över ett barn, 
som en kvinna lyfter fram mot honom.1 Hon har röd klänning och vit huvudbonad 
(barbette). - En stor röd byggnad (kyrka?) med långsmala, rundbågiga fönster och ett 
rundfönster markerade i vitt; framför två breda, krenelerade torn en utbyggnad (absid?) 
med halvkoniskt tak. - Tre huvuden, varav endast konturerna skönjas. Ö om dessa 
är muren lagad, men närmare hörnet finns åter fin puts med svaga spår av röd färg. 

S muren ovanför valvet: 
H är äro figurerna synliga nästan till fotleden. Däremot är putsen, på vilken huvudenas 

övre del varit målad, bortslagen (pl. IV: a- b). Man ser (från Ö till V): En naken man, 
länkad vid en upprättstående påle. Han gisslas av två bödlar, en på vardera sidan. Av 
den Ö figuren syns bara fragment samt gisslet på offrets kropp. Den andre bödeln är 
en soldat, klädd i ringbrynja med neddragen kapuschong och med svärd vid sidan. 
Han sträcker armarna mot den gisslade och vänder ryggen mot en byggnad. - Av 

1 Den enda motsvarighet till denna bild jag sett omtalad, förekommer p å ett fönster i katedralen i 
Chartres . »Une femme presente il. saint Nicolas l'enfant qu'elle a obtenu par son intercession» (Ju LEs 
L ARoc1-m, Iconographie de Saint-Nicolas, Revue de !'art chretien 1891, s. 115). 
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Fig. 639- 640. Målade bårder i korvalvet. 1290-talet? Foto S. Hallgren 

1964. 


Gemalte Borte am Chorgewölbe. Painted horders on chancel vault. 

90:er Jahren des 13. Jahrh.? 1290's? 

denna byggnad, sannolikt en kyrka, ser man gaveln med ett valmat tak och med en stor, 
rundbågig port med uppslagna dörrar. Bakom gaveln två smala torn; vid sidan en lägre 
utbyggnad, kanske en absid. Långsmala, rundbågiga fönster. Byggnaden är vit med gula 
hörn och taklist och svarta konturer. Märk järnbeslagen på dörren! Byggnaden tycks 
brinna, röda lågor slå ut från taket. - En /örnäm man sitter på en stol med romanskt 
svarvad rygg och ben. Han har kort hakskägg, gråsvart mantel med vecken tecknade 
i vitt, vilken når ned till fötterna, och en röd stav eller spira. Fram till den sittande 
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leds av två soldater en naken man med gloria. Den främste soldaten har över ringbrynjan 
en ärmlös, gul vapenskjorta. Även hans ben och ena hand äro brynjeklädda. Han 
vänder sig mot fången, men visar med sin vänstra hand på den sittande mannen. Den 
andre soldaten har röd vapenskjorta över brynjan. V om honom är muren lagad och mål-
ningen förstörd. - Det kunde förefalla naturligt att tyda dessa scener som gisslandet 
och Kristu s inför Pilatus, men dels brukar Kristus aldrig framställas naken, då han föres 
inför Pilatus, dels har figuren, så vitt man kan se, icke korsgloria. 

Om resterna av 1200-talsmålningar nedanför valven å N och S murarna se nedan 
s. 724, 726. 

1400-TALSMÅLNINGARN A 

Häri ingå även vissa under valven befintliga rester av 1200-talsmålningar. - Siffrorna hänvisa till 
schemat fig. 642. - Upplösta förkortnin gar med eller utan förkortningstecken stå inom parentes() ; 
utplånade, osäkra eller utelämnade bokstäver och ord stå inom klammer [ ] . 

Trave I 

Valvet: - 1. Ornamental blomma. - 2. Man, som drar ut mungiporna. - 3. Ringare, 
som drar i två klocksträngar, vilka gå till två hål i valvet1 (fig. 643; jfr s. 696). - 4-5. 
Profilblomma och vinranka. - 6. Vinranka. - 7. Evangelisten Maiiheus symbol, ängeln. 
Inskr.: »Sa(n)ctus Mathe(us) evangelista ora» ('pro nobis', som borde ha följt, har icke 
fått plats på språkbandet). - 8- 9 = 4- 5. - 10. Evangelisten Johannes' symbol, 
örnen. Inskr.: »Johan(nes)»; därefter några svårtydda bokstäver, antagligen en förkort-
ning av 'evangelista'. - 11. Evangelisten Lukas' symbol, en bevingad oxe. Inskr. helt 
utplånad. - 12. Två högbenta fåglar med ormar i näbben. - 13. Två bevingade drakar 
med korsade halsar. - 14. Evangelisten Markus' symbol, ett bevingat lejon. lnskr. helt 
utplånad. - 15. Harpolekare, sittande med en kvinna på en bänk. - 16. Krönt grip(?). 

N väggen: - 1. Rester av äldre målning, sammanhörande med 1200-talsmålningarna 
ovanför valven (de tre huvudena, s. 722): tre par ben i profilställning, tydligen till-
hörande vandringsmän (i riktning mot Ö). Dessa ha kjortelliknande dräkter, som nå 
till smalbenet, och skor eller sockor. Två av dem ha vandringsstavar. Längst i Ö stam-
men och en gren av ett träd av samma typ som trädet ovanför valvet (fig. 637). Bilderna 
(synliga nederst å fig. 644) överskäras av valvets sköldbåge och begränsas nedtill av 
en smal bård, horisontellt randad i rött och vitt. - 2. 1200-talsmålning: samma draperi 
som på Ö muren, delvis rekonstruktion. - 3. Draperimålning av 1400-talstyp (rekon-
struktion?). 

E n beskrivning av klockringning i Opdals kyrka, Norge, kan belysa denna målning: »Miclt p å 
golfvet [i kyrkan] står klockaren när han ringer, hvarvicl han omvexlancle drar p å de två t åg, som gå 
upp i tornet» (NY ILLUSTRERAD TID N I N G 1873, s. 31) . 

1 



Fig. 641. Vapensköldar, mmalmålning från 1463. Längst ned Erik 
Nilsson Cruus af Edeby anvapen, 1579 (s. 770). I mitten runsten 

(s. 705). Bläckteckning av I. H. Rhezelius 1635, KB. 
vVappenschilder, Wandmalerei von Coats-of-arms, wall painting dating
1463. Ganz unten E rik Nilsson Cruus' from 1463. Bottom, arms showing t he 
nf E deby Ahnenwappen 1579. In d er genealogy of Erik Nilsson Cruus af 
)lille ein Runenstein. Federzeichnung Edeby, 1579. In middle a rune-stone. 

von 1635. Pen drawing, 1635. 
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S väggen: - 1. Otydbara rester av 1200-talsmålning. - 2. Draperi som nr 2 å N 
muren, delvis rekonstruerat, särskilt strax ovanför fönstret. - 3. Draperi som nr 
3 å N muren. 

N murpelaren mellan trave I och Il: 

S. Laurentius i diakondräkt med halster och bok. 

S murpelaren mellan trave I och Il: 

S. Stef anus i diakondräkt med stenar och bok. 

Trave Il 

Val vet: - 1. Ornamental blomma. - 2. Vinranka . - 3. Moses vid den brinnande 
busken. - 4- 5. Profilblomma och vinranka. - 6. En ängel bygger arken åt Noah.1 -

7. Noah hugger till en planka vid arkens byggande (6- 7: fig. 646). - 8- 9 = 4-5. 
10. Ranka med blad och klängen. - 11. Moses överlämnar lagens tavlor till israeliterna. 
Inskr. på det ena språkbandet: »[tagin ?] ghod lag», på det andra: »vi ffam .. .». - 12. 
Två krypande män, sammankopplade med rep om halsen (fig. 646). En eld har antagligen 
brunnit mellan dem, men är nu överputsad. Denna bild föreställer »dra gränja», egentligen 
en tävlingslek, men vid vars framställande i bild man under senmedeltiden fäste en 
didaktisk, moraliserande betydelse. 2 - 13. Noah och hans familj inskeppar sig i arken 
(fig. 647). T. v . Noahs hustru, som stående på landgången frestas av djävulen att 
vända om. Hennes huvud har tydligen skadats, när valvet förankrades på 1700-talet, 
och överputsats. Invid arkens köl en liten trekant (sannolikt deformerad vid restaurering) 
- det är djävulens svans, som fastnade, då han tog till flykten genom arkens botten. 3 

På en kulle t. h. om arken står en korp. En duva har funnits ovanför arken4 , - huvudet 
synes svagt, resten har försvunnit av samma skäl som Noahs hustrus huvud. 

N väggen: - 1. Rester av 1200-talsmålning som i trave I: (från V till Ö) ett par ben 
i stövlar; otydbara målningsfragment; en byggnad? (fragmentarisk). - 2. 1200-tals-
målning, samma draperi som i trave I. Originalmålning endast i övre V hörnet, i övrigt 
rekonstruktion. - 3. 1400-talsdraperi. Rekonstruktion? 

1 Om den medeltida Noahsagan se A. LINDBLOM, La peinture gothique en Suede et en Norvege, 
Sthlm 1916, s. 210, och DENs. , Den apokryfa Noahsagan i medeltidens konst och litteratur (Nord . 
tidskr. 1917, s. 358). 

2 Se C. R. AF UGG LAS, En liten Stockholmsrebus (Fornv. 1934 s. 28). - DENS., Den lilla Stockholms-
rebusens lösning (F ornv. 1937 s. 1). - B. G. SöDERBERG, a. a. s. 238. 

3 Se Lr>iDBLoM, La peinture gothique s. 212. Bland Villberga kyrkas valvmålningar förekommer 
samma scen i mycket likartat utförande. Lindblom avbildar a. a. s. 211 målningen där efter en före 
dess restaurering tagen fotografi. Även där är svanstippen med. I samma valv i Villberga finnas andra 
bilder, som återkomma i Estuna: ängeln, som bygger Noahs ark, och Moses utdelande lagens tavlor. 
Målningarna i Villberga höra liksom de i Estuna till Strängnässkolan (ConNELL-vVALLIN s. 34). 

4 I analogi med målningen i Villberga. Jfr not 3 ovan! 
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Fig. 642. Schema över målningarna nere i kyrkan. J. Söderberg 1963. 

Schen1a liber lVIalereicn im I<.irchenraum. Idcntification of paintings in the church. 
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Fig. 643. Målning i valv I, föreställande bl. a. evangelisten Johannes ' symbol och en ringare. Foto 
B. Kery 1962. - Målningarna fig. 641- 656 härröra, att döma av en nu försvunnen inskrift, från 1463. 
Die Malerei im Gewölbe I stellt u. a. das Symbol des Painting on vault, bay I, representing, i11l er alia th e 
Evangelisten Johannes und einen Glöclmer dar. - Die symbol of St. John, and a ringer. The painlings
Malereien Abb. 641-656 stammen, nach einer jetzt illustrated in figs. 641- 656 were painted, lo judge by
verschwundenen Inschrift zu urteilen, aus dem Jahr an inscription now lost, in 1463. 

1463. 

Fig. 644. Nederst 1200-talsmålning under valvet (trave I, N väggen), däröver 1400-talsmålning i valvel: 
evangelisten Markus' symbol. Foto B. Kery 1962. 

Untcr dem Gewölbe einc Malcrei aus dem 13. Jahrh. Bottom, 13th ccntury painting under the yaul t (bay
(Joch ], N-Wand); im Gewölbe eine Malerei aus dem I, N wall), above, a 15th century painting in th e vau lt 

15. Jahrh.: Das Symbol des Evangelisten Markus. (the symbol of St. ~Inrk). 
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F ig. 645. Målningar i va lv I och Il. Foto Cornell-V1'allin omkr. 1930. 
::\lalercien im .Joch I und IL Paintings on vault s, bays I und I I. 
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S väggen (här saknas all 1200-talsmålning): - 1. Nakna djävulsfigurer. - 2. (fr. Ö 
t. V; fig. 648): Svårtydda rester av en man med ett radband samt öronen och axeln 
av en djävul; J{ristus (med korsgloria) avdrages purpurmanteln, varvid en soldat med trä-
ben håller fast honom i håret och en gammal man håller en krona framför honom; 
två män spela tärning vid ett bord, den yngre mannen räcker upp handen mot ett vitt 
plagg (den icke sömmade livklädnaden, om vilken krigsmännen kastade lott, J oh. 
19: 23- 24), som hänger över en stång. - 3. (fig. 649). Flera personer kring ett bord 
(altare?), en av dem håller ett radband. Bakom dem en djävul. T. h. en stor djävul 
samt två sittande personer, en ung man och en kvinna i huvuddok, alltså en gift kvinna, 
som bryter mot sjätte budet. Hon håller ett radband, mannen smeker hennes haka, 
Bakom dem en annan djävul, som hotande höjer tassen över dem. - 4. Franciscus 
stigmatiseras. Den korsfäste Kristus, som uppenbarar sig för honom, bäres av tre par 
vingar. T. h. en annan knäfallande munk. T. v. en mycket skadad bild av ett kvinnligt 
helgon (S. Clara?) samt invigningskors. Detta senare är målat på en rund putsplatta, 
som funnits före 1400-talets putsning och då höjde sig i svag relief över den omgivande 
muren. D 40. - 5. Rankornament med blad och klängen. - 6. 1400-talsdraperi. 

N murpelaren mellan trave Il och 111 (under läktaren): 
Nederdelen av en figur i fotsid dräkt. 

Trave 111 
Valvet: - 1. Man skjutande med armborst på fåglar. - 2. En man vid ett bord med 

tärningar och dryckeskärl. På andra sidan om bordet en man, som lyfter ett draget 
svärd. Denna bild hör till sviten om den förlorade sonen (s. 716; jfr målning med samma 
motiv i S Råda, Värm!.). - 3. Rankornament. - 4. Bågskjutande räv med fågelben. -
5. S. Görans strid mot draken. - 6. Två musikanter med skalmeja (?) och säckpipa (? fig. 
654).1 - 7. Bock med sköld och svärd. - 8 (fig. 651). Tre krönta benrangel, av vilka två 
rida på oxar och det tredje står bakom. De ha spadar i händerna. - 9 (fig. 652). Tre konung-
ar rida till jakt; den främste har jaktfalk på handen. 8- 9 illustrera legenden om de tre le-
vande och de tre döda. 2 - 10 (fig. 650). Gästabudsscen. En man och två kvinnor sitta till 
bords vid ett rikligt dukat bord. Den ena kvinnan omfamnar mannen, den andra äter och 
dricker. En tjänarinna passar upp, två musikanter blåsa trumpet och sinka ?3 Här fram-
ställes hur den förlorade sonen förslösar sitt arv genom ett överdådigt leverne (jfr 
målning med samma motiv i S Råda).  ̀(fig. 650). En död i sin svepning ätes av ormar 
och paddor (?). Denna symbol för förgängelsen målad omedelbart under gästabuds-

1 Betr. instrumenten har förf. haft förmånen få rådfråga prof. C. A. MoBERG. 
2 Se härom R . VA N MARLE, Jconographie de !'art profane, Allegories et symboles, La Haye 1932, s. 

383 ff. - Kulturhist. lex. f. nord. med. III, Malmö 1958, spalt 48 och 431. 
3 Sinka, en sidoform av horn. Både skalmeja och sinka förekommo under 1400-talet. 
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Fig. 646. Målning i valv Il: Arkens byggande och »Dra gränja». Foto B. Kery 1962. 

Malerci im Joch Il: Der Bau der Arche und "Tauziehen». Paintings on v a ult, bay Il. The building of the Ark 


and "tug-of-war". 

scenen är ett slående exempel på det didaktiska syftet med målningarna i kyrkans V 
del. - 12 (fig. 653). Slagsmål tärningsspelsbord. Två stående män hålla en tredje, 
sittande, i håret. Denne har tydligen haft tur i spelet, ty han har en penninghög framför 
sig. Han är blodig i ansiktet, griper efter en kniv, som ligger på bordet. Den ene stående 
har dragit sitt svärd, elen andre tänker slå en kanna i huvudet på sin antagonist. En 
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Fig. 647. Målning i valv II: Noahs familj inskepper sig i arken. Foto B. Kery 1962. 
~Ialerei im Joch II: Noah's Familie schifft sich in die Painting on vault IL Noah's family cmbarking.

Arche ein . 

kvinna vid sidan av bordet rakar åt sig tärningar och pengar. T. h. därom en man, 
som drar rocken av en yngre man; en kvinna slår vatten över den rånades huvud. 
Dessa scener berätta vidare om den förlorade sonens öden. - 13. Ranka med treflikiga 
blad och klängen. 

Trapphusets S vägg: - 1 (överskuren av läktaringången). Kristi inridande i 
Jerusalem på palmsöndagen. Man ser bakdelen av åsnan och Kristi huvud med kors-
gloria, samt folket, som tar emot Kristus. Bakom åsnan Petrus med nyckel. - 2 (under 
läktaren). Nederdelen av en stående man, som håller ett rep. - 3. 1400-talsdraperi. 

Trapphusets Ö vägg: - 1. Nattvarden. - 2 (under läktaren, förmodligen sam-
manhörande med nr 2 på trapphusets S vägg; fig. 655). Två på marken sittande /igurer 
hålla rep, som utgå från ett drakhuvuds (?) mun. - 3. 1400-talsdraperi. 

N väggen: - 1. Mörka målnings/ragment. - 2. Kristus tvår lärjungarnas fötter. -
3 (under läktaren). Målnings/ragment (figurer och växter). Här finns även ett äldre 
konsekrationskors (?, i så fall dock av annan typ än det s. 730 omtalade), som på 1400-
talet ifyllts med en blomma (?, målningen suddig). D 50. - 4. 1400-talsdraperi. 
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Fig. 648. Målning i trave II, S väggen: Kristus avdrages purpurmanteln, m. m. Foto S. Hallgren 1964. 
l\'!a lerei im Joch II, S-vVand: Christus wird der Purpur- Painting, bay Il, S. wall. Christ being stripped of the 

n1antel uusgezogen. purple mantle. 

S väggen: - 1. Nederdelen av två figurer i fotsida kläder (resten av målningen 
förstörd vid fönsterutvidgning). - 2. Gäsiabudsscen. En man med krona sitter till bords 
med - som det förefaller - sin familj. T. h. tre blåsinstrument (fragmentariska) an-
tyda att bordsgästerna underhållas med musik (musikanterna ha förstörts vid fönstrets 
förstorande.). Föreställer antagligen måltiden vid den förlorade sonens återkomst (jfr 
målning i S Råda; även på Rådamålningarna bär den förlorade sonens fader krona). 
- 3 (under läktaren). 1400-talsdraperi. - På murpelarens mot V vända sida svaga 
konturer av nederdelen av en figur. 

V väggen: - 1. En skäggig man med krona (jfr ovan!) räcker två penningpåsar åt 
en yngre, skägglös man, som har ett plagg kastat över axeln. Bredvid står en ung man 
med svärd i handen. Framställer antagligen huru den förlorade sonen får ut sitt arv 
(jfr målning i S Råda). - 2. En kvinna med huvuddok framför en port och möjligen 
konturen av ett hästhuvud (så enligt CoRNELL-vVALLIN s. 94). Vad denna bild föreställer, 
är svårt att säga. Möjligen skildras, hur den förlorade sonen lämnar sitt föräldrahem 
eller hur han kommer ridande till skökohuset. Jfr S Råda. - 3. Denna bild är mycket 
förstörd. I mitten synes en korsgloria (Kristus) samt - hörande till samma figur -
delar av en grön mantel och en arm och hand, som håller ett odefinierat föremål. 
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Fig. 649. Målning i trave Il, S väggen: djävlar och människor. Foto B. I<ery 1962 . 

Malerei im Joch Il, S-\Vand: Teufeln und Menschen. Painting in bay II, S wall. Devils and people. 


T. v. fragment av en knäböjande kvinna; hon har gloria och bart hår, som faller ned över 
axlarna. Möjligen har här framställts Kristi uppenbarelse för Maria Magdalena i örta-
gården. T. h. om Kristus fragment av ett kvinnligt helgon med gloria och smörjelsekar 
(Maria Magdalena). - 4 (fig. 656). Himmelsfärden. Det parti, där Kristi fotspår kunde 
tänkas ha förekommit, är förstört vid lagning av muren. Oblater falla ned över Maria 
och apostlarna,1 som knäböja. - 5. Pingstundret. Den helige Andes utgjutelse över 
Maria och apostlarna framställes genom nedfallande eldtungor. Över 4- 5 en mycket 
skadad inskrift. De lösryckta ord och stavelser man tycker sig kunna läsa ge ingen 
mening. Möjligen börjar inskriften med 'Maria v(irgo) pia'. - 6 (under läktaren). 
Nymålat draperi av 1400-talstyp. 

1 Denna ikonografiska detalj är påfallande och torde vara ovanlig. Vid dramatiska framställningar 
av himmelsfärden på andra håll var det emellertid brukligt att oblater eller efterbilc\ningar av sådana 
kastades ned i kyrkan. Jfr I. \VILCKE-LI'<DQ V IST, Medeltida himmelsfärclsfirancle i Estuna ky rka?, 
Arv 1961 s. 88 ff. Kanske vägar man häri söka anledningen till oblatregnet på målningen. 
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F ig. 650. Målning i valv III: Den förlorad e sonens gästabud; därunder en död i sin grav. Foto S. Hallgren 
1964. 

:Ylalerei im Joch 111: Da s Gastmahl des verlore n en Painting in bay 111. Th e prodigal son carousing at an 
Sohnes; darunter ein Toter in seinem Grab. inn. Below, a corpse in its grave. 
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Fig. 651. Målning i valv III: motiv ur legenden om de tre döda och de tre levande. Foto B. Kery 1962. 
Malerei im Joch III: Motiv ans der Legende von den Painting in bay III. From the legend of the three 

drei Toten und den drei Lebenden. quick and the thrce dead. 
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Fig. 652. ]\!{ilning i valv III: motiv ur legenden om de tre döda och de tre levande. Foto B. Kery 1962. 
~frt1crci ini .Joch IIf: Motiv aus der Lcgendc von den Painting in bay If l. From the legend of the three quick

drC'i Totcn und den drei Lebenden. and thc three dcad. 

6-- j 10 ! 3.) 
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Fig. 653. Målning i valv III: Den förlo rade sonen i 
värdshuset . Foto Cornell-Wallin omkr. 1930. 
Jlfaler ei im Joch III: Der P a inting in bay llL The 
v erlorene Sohn im Wirts- prodigal son a t an inn. 

haus. 

Fi g. 654. Målning i valv III: Säckpipblåsare? Mu-
sikanten trycker i så fall säcken und er v änstra 
armen och hanterar samtidigt ett annat ins trum ent, 
en bj ä llra eller en skallra. Det är också tänkbart, 
att h an h anterar något slags trumma och ett blås-

instrument. Foto Cornell-Wallin omkr. 1930. 
Malerei im .Joch III: E in P ainting in ba ~· llL Ma n 
Dudclsackpfeifcr ? D er playing bag pi pes? If so, 
Musika nt drcickt in diesem the musician is hold ing 
F all den Sack unter den the bag under hi s lef t a rm 
linken Arm und b ea rbeitet and play ing some other 
gleichzeit ig ein anderes instrument, a bell or a 
Instrument: E ine Sch ellc rattle a t t he same lime. 
oder Kla pper ? E s ist H e m ay b e play ing som e 
gleichfa lls denkba r, dass kind of d rum a nd a wind 
er eine Art 'fromme! und in strun1ent. 
ein B lasinstrument han-

ti ert. 
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Fig. 655. Målning å trapphusets väggar: män me<l rep. Foto S. Hallgren 1964. 

Malerei an den Treppenhauswänden: Männer mit Seilen. Painting on walls of staircase. Men with a rope. 




ALTARE 


ALTARRI NG 


ALTARU PP -

SATS 

INREDNING OCH LÖSA INVENTARIER 
Altare av trä med svängd planform och rikt skulpterad framsida. Marmorerat i 

grågrönt och grågult,1 ornamenten förgyllda. - Altarring i samma stil, marmorerad 
i samma färger med skulpterade, förgyllda ornament. Såväl altare som altarring 
utfördes 1764 av Norrtäljesnickaren N. J. Dahlström, 2 som för sitt arbete erhöll 400 
daler kmt. 1863 utvidgades altarringen (ÄMB.BER. 1874) genom skarvning av sido-
styckena. 

Altaruppsatsen utgöres av en bågställning med två par perspektiviskt ställda 
kolonner med förkroppade bjälklag. Bågen krönes och brytes av en stor Jehovahsol. 
På bj älklaget över kolonnerna sitta bevingade genier: t. v. Hoppet med ett ankare, 
t. h. Kärleken med ett brinnande hjärta. Allt skuret i trä . Bågställningen marmorerad 
i rödbrunt med en grå list över kapitälen. 3 Listverket i övrigt, kapitälen, Jehovahsolen 
och bildernas hår, vingar och emblem förgyllda. Bildernas kroppar äro icke - såsom 
annars är vanligt på 1700-talet - vitmålade, utan målade i en färg, som avser att 
imitera hudfärg (1929? jfr not 3 nedan). Bågställningen inramar en oljemålning, före-
ställande måltiden i Emaus, utförd 1929 av konstnären G. Torhamn (sign. i nedre 
högra hörnet G. Torhamn 29). - Denna altaruppsats är ett verk av flera händer. Själva 
ramverket utfördes 1766 av en bygdesnickare, mäster Möller i Simlom4 (nÄK.), kolon-
nernas kapitäl inköptes samma år av elen ovannämnde Dahlström (sT.PROT. o. HÄK.). 
Genierna på bjälklaget tillkommo först senare - 1778 betalades »Bilclthugg. Forssman5 

för Kors förgylt och 2ne bilder på Altaret». Före 1929, då den nuv. altartavlan tillkom, 
omgav ramverket ett (nu försatt) fönster, mot vilket det nämnda förgyllda korset av-
tecknade sig. 

1 Se nedan not 3. 
2 I ST.PROT. 2/2 1764 felaktigt kallad Dahlberg, på öv riga ställen DAHLSTRÖM'. Om honom ses. 598, 

not 1. Hans signatur finns på en bänkdörr i Valö kyrka (SvK, Up Il fig . 425). 
3 E nligt meddelande av konservatorn målades altaruppställning och predikstol - som han trodde 

härröra från 1600-talet - vid restaureringen 1929 »i fantasimarmor efter gamla förebilder» (NoRHTELJE 
TIDN. 14/12 1929). I själva v erket hade hela inredningen, frånsett den utdömd a predikstolen (s. 744), 
1766 målats »med blå och hwit Marmor Olje-färg och förgylclt , dels med matt, dels polerad förgylning» 
(INRIKES TIDNINGAR 1766: nr 75; R;\K.). Spår av denna blå färg, som var den ursprungliga, iakttogos 
av ERIK LU NDBERG 1921 och av R. BLOMQVIST 1927 (ATA) och det var naturligtvis den, som enligt 
ark. Fants förslag 1928 (BSt) skulle framtagas eller kopieras. 1788 (RXK.) eller möjligen först 1867 
(.Ä.M'B. BER. 1874) hade färgen på altaranordningen övermålats med gråvit oljefärg, som borttogs 1929. 

4 Mäster HANS MöLLEH i Simlom, f. 1709, t 1786 (Husby-Sjuhundra husförhörsbok A I 4), var en 
mångkunnig hantverkare, anlitad till såväl enklare som m era krävande snickeriarbeten, ses. 542, 792. 

5 Jfr s. 528, dock ej elen i not 3 där omnämnde Henrik Forssman, som måste ha dött senast 1777, 
eftersom hans änka omtalas cl. å. (Sv. KONSTN\RSLEXIKON Il, Malmö 1953, s. 223). 
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Fig. 656. Målning i trave III, V väggen: Himmelsfärden. Märk oblaterna, som regna ned över Maria 
och apostlarna. Foto S. Hallgren 1964. 

:Wa lerei im Joch Il!, W-Wand: Die Himmelsfahrt. Painting in bay III, \V-wall. The Ascension. :'\ote the 
Deachlc dic Oblaten die i'1ber Maria und Aposteln wafcrs raining over the Virgin and lhe :iposllcs. 

regnen. 

Om altare och altarprydnad före 1760-talets nydaning har man inga närmare upp- .ii.LOHE 
ALTARE OCHgifter1. 1733 betalas »Erich Ersson i Tarf, för det han i åhr ... giorde träaltaret, och 
ALTAHPRYD-

förändrade altaretaflam. INv. 1749 uppger (i slutet av avd. Brudkläder!): »Altare- NAD 

taflan af gamla modet, på båda sidor om fönstret». 
Bättre underrättade äro vi om det medeltida altare, som nedbröts 1733. Dåvarande 

kyrkoherden i Estuna, Knut Nilsson LenIBus, 2 berättar i den bok, Delsboa illustrata,3 

han som prost i Delsbo författade: »Härwid kan jag ej undgå at berätta, hwad jag sjelf 
erfarit i Ästuna, medan jag der war Pastor ... När man år 1733 lät uti Ästuna, at i det 
trånga Choret få något mera rum, nedertaga det stora Gråstens-Altaret, fant man under 
sandstenshällen, som Altaret ofwan täckte, en i aflång fyrkant af tegel enkom murad 
låda eller fenestrellam, i hwilken lågo 3 små knyten af rödt sidenbast, med tråd om-
bundne, hwardera af en walnöts storlek, som annat icke i sig~hade, än dels små murkna 

1 E LG ENSTIERNA uppger, att Bengt Kristiernsson Oxenstierna (t 1495) tillsammans med sin fru givit 
en altartavla, prydd med helgonbilder, till Estuna kyrka i Roslagen. Men Estuna är här tydligen tryck-
fel för Esterna, jfr s. 379. 

2 K NUT NILSSON LE:-1.Eus, f. 1688, t 1776, kh i Estuna 1725, kontraktsprost 1728, khi Delsbo 1733, 
kontraktsprost där 1 734. 

3 DELSROA ILLUSTRATA utkom i Sthlm 1764; här anförda citat återfinnes å s. 87. 
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INVlGN l NGS-
DOKUl\IENT 

RESTER AV 
S!DO-

ALTAREN? 


TRIUMF-
KRUCIFIX 


ALTAR-
KHUCIFIX 


benknokor, dels några brandar af waxljus, dels ock helt tunna spånor af okända träslag; 
jämwäl låg i denna fenestrella en sammanwecklad blyskålla, som hade en liten perga-
ments-sedel uti sig, på hwilken med Munke-stil dessa ord stodo skrefna, som, efter 
Kongl. Antiquitets Collegii afskrift, 1 så lydde: Anno D:ni MCC nonagesimo VIll:o, 
XIX Kal. [januarij2] consecrata est hec ecclesia (härmed menas det då tilbygda Choret)3 

& hoc Altare in honorem sanctorum Laurencii, Olavi & Erici martyrum, a venerabili 
patre D:no Nicolao (Allonis) Dei gracia Archiepiscopo Upsalensi, in quo reposite sunt 
reliquie de beatis Mauritio & de IX (XI) millibus virginibus»4 ( = Den 14 dec. i Herrens 
år 12985 invigdes denna kyrka och detta altare till ära för de heliga martyrerna Lau-
rentius, Olof och Erik av den högvördige fadern herr Nils, av Guds nåde ärkebiskop i 
Uppsala, och inlades däri [dvs i altaret] reliker av helgonen Mauritius och de 11 000 
jungfrurna). 

Under långhusets SÖ hörnpelare finnes en oregelbunden förhöjning i gråsten, som möj-
ligen är en rest av grunden till ett sidoaltare. En motsvarande rest, men obetydligare 
till omfånget, kan iakttagas under NÖ hörnpelaren, bakom predikstolen. Ett ostaltare,6 

som omtalas i kyrkans äldsta bevarade INV., 1625 (»Gammalt antependium på Osteal-
tarett»), och likaså i INV. 1642 och 1666, kan ha varit det ena sidoaltaret. När de bort-
togos är obekant. 

Triumfkrucifixet (jfr s. 717) är för längesedan förkommet. Järnkroken, som burit 
det, sitter ännu kvar över triumfbågen (på undersidan av sköldbågen). 

På altaret står nu ett krucifix från 1700-talet. Kristusbilden och titulus äro av elfen-
ben, sockeln av ebenholts med inläggning av elfenben, korset av svartbetsat trä liksom 

1 Antagligen är det denna avskrift, som är inbunden i PEn. MoN. III, s. 73 a. Den bär anteckningen 
»Ex Orig.» och åtföljes av en uppgift om att sedeln och relikerna anträffats 1733 i juni i Estuna kyrkas 
gamla stenaltare, då detta revs för att ersättas av ett nytt av trä. Vart pergamentssedeln och relikerna 
tagit vägen omtalas däremot icke. 

2 Detta ord saknas i DELSBOA ILLUSTRATA, men finns i den i PER. MoN. III inbundna avskriften, 
som också har avvikande stavning i några ord. 

3 Orden inom denna och följande parenteser, ( ), äro tillagda av LEN.EDS. Han var tydligen övertygad 
om tillförlitligheten av det på väggen målade årtalet 1063 (s. 717) och ansåg därför att invigningen 
1298 måste gälla ett nybyggt kor. 

4 Den felaktiga formen 'virginibus' beror antagligen på misstollming av en förkortning i originalet. 
5 Detta datum tillhör en grupp av dateringar, som äro b esvärliga att tyda. Årtalet har tytts både 

som 1297 och 1298. 1298 har här antagits vara det riktiga. Se H. GROTEFEND, Taschenbuch der Zeit-
rechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit, 9:te Aufl ., 1948, s. 16, not 1. Förf. har att tacka 
docent PAUL SJÖGREN och f. landsarkivarien STEN ENGSTRÖM för hänvisning till denna not och upp-
lysning om dess betydelse i sammanhanget. Se även KuLTURHIST. LEX. F. NORD. MED. III, Malmö 
1958, art. Datering (datumsformel). Emellertid bör det observeras, att originalurkunden, som 1733 
påträffades vid altarets rivning, så vitt förf. vet gått förlorad, så att man nu endast 1.rnn stödja sig på 
den i PEn. MoN. III bevarade avskriften. 

6 Oslallare eller kakaltare se s. 258, not 2. Detta altare var ofta beläget N om triumfbågen . Jfr s. 462 
och 528. Utförligare i M. ÅMARK, K akaltaret i Överselö kyrka (Bidr. t. Söderm. äldre kulturhist. utg. av 
Söderm. fornminnesfören., XXVII, 1934, s. 14). 
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Fig. 657 . Skulpterad palm på predikstolsbarriären (jfr fig. 629), 1770. Foto 
S. Hallgren 1965. 

Skulptierte 	 Palme auf der H:anzel- Carved palm on pulpit (cf. fig. 629).
hrlistung (vgl. Ahh. 629). 1770. 
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podiet, på vilket sockeln nu står. Skänkt 1787 (ses. 764) av sedermera generalaclj utan ten 
Borgenstierna,1 som köpt det i Rom, då han vistades där med Gustaf III 1783 (1Nv. 
1829). H 49 (med ebenholtssockeln, men utan podiet, som är senare). 

På bönealtaret i sakristian står ett krucifix, snidat i trä av Estunabon Sigurd 
Husman 1936. H 50. 

PHEDIKSTOL Predikstol (fig. 629) i rik rokokostil med skulpterade ornament. Korgen bruten i 
tre svängda fält, i mittfältets fyllning törnekrans, palmblad och bok. Hörnen markeras 
av en akanthusbård, nedtill avslutad med ett kerubhuvud. I korgens nedre kant ett 
slags äggstav. Underredet, som vilar på en enkel pelare, prydes också av akanthus. 
Bokbrädet stödes av två kerubhuvuden. På korgens övre kant, intill muren stå på ömse 
sidor om trappan två flackt skulpterade palmträd. 2 Taket krönes av ett klot med 
kors; under takets ramlist en lambrequin med tofsar. Mitt på ramen ett par kerub-
huvuden. På takets undersida Jehovahsol och duva av förgyllt trä . Predikstolen är 
marmorerad i en grågul färgton utom korgens mittfält, som är marmorerat i rödbrunt 
(jfr s. 7 40, not 3); lambrequinen och alla övriga ornament förgyllda. Före 1929 var den 
vitmålad med förgyllda ornament (så redan omkr. 1800 enligt RADLOFF Il s. 127). 
Denna predikstol är ett verk av »Bildthuggaren Kindgren3 i Stockholm», med vilken 
ackord slöts 1770 (sT.PROT.), och skulle enligt det jämkade ackordet kosta 4 200 daler 
kmt. Den uppsattes 1771. - Predikstolstrappan går genom muren upp från korets 
NV hörn. Dörren till trappan är helt enkel, med tre speglar, marmorerade i grått med 
lister i mörkare grått. Över dörren är fästad en kartusch med skulpterade och för-
gyllda lagerguirlander och akanthus, omgivande en inskrifttavla med förgyllda bokstäver: 
J EREM(ias) 1: 7.4 För dörren betalades 1779 en snickare, men för kartuschen en »Bildt-
huggare». 

Frågan om en ny predikstol hade varit på tal sedan 1764 i anseende till den gamla 
predikstolens »urmodiga ställning och utgamla wärke» och varit föremål för stora 
meningsskiljaktigheter i sockenstämman. Herrskaperna, särskilt ryttmästare Aker-
hielm, 5 önskade helt bryta ned muren mellan långhus och kor och placera predikstolen 

1 CARL BORGENSTIERNA, f. 1755, t 1816. Blev hovjunkare 1777 och l:e kammarjunkare och kammar-
page vid hovet 1784, överste och generaladjutant 1794, generalmajors avsked 1810. 

2 Iden till detta motiv kan ha hämtats från J. P . \VALLIN, En Andächtig Siäls Andelige Slag-Uhr 
(Sthlm 1692), där s. 80 två palmträd sägas vara en sinnebild för bön och arbete. »Om benämde Trä 
skrifwes, det et ensamt ingen Frucht, men twäne jämte hwar andra wuxne mykken Frucht (Dadler 
kallat) bära ... Skillier tu Bönen ifrån Arbetet, tå blifwer titt Arbete fruchtlöst». Predikstolens till-
verkare har använt samma symbol på altaruppsatsen i Knutby (SvK Up III s. 316). 

3 LARS KrnGREN (han skriver sig själv så, ej Kindgren), amiralitetsbildhuggarc; se s . 528, not 2. 
Kontraktet finnes i kyrkboken 02. 

4 Jeremias I: 7 lyder: »Och Herren sade till mig: Säg icke: jag är för ung! Utan varthälst jag sänder 
dig skall du gå och vadhälst jag befaller dig skall du predika. » 

5 Troligen CONRAD ÅKERHIELM, f. 1719, t 1782, som 1758 blev ryttmästare med kompani vid liv-
regementet till häst. Som sådan bebodde han Vitsjö kronosäteri, som var ryttrnästareboställc vid 
Roslags kompani av kg! livregementet. 
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Fig. 658. Nummertavla, 1789. Foto S. Hallgren 1962. 

Nummerntafeln von 1789. I-Iymnboard, 1789. 


över altaret »såsom i en heller annan kyrka», vilket ansågs medföra vissa fördelar. 
Sålunda »Erhölts derigenom en wacker Symmetrie der utbyggnaden till Orgwärket 
komme att swara emot Runden på Predikstolen och thet nya Altaret, men för öfrigt 
kyrkan wara ren och lika prydd med fönster på bägge sidor». Vidare skulle prästen då 
komma att »wända sig ändalängs efter kyrkan, i det stället han eljest måste tala emot 
muren, heller och läktaren». Härtill svarade »någon af allmogen» (namnet är utraderat!) 
»att man så gerna kunde sätta Predikstolen bak uti Kyrkan, så hördes thet bättre 
bakuti, hwilket Herr Ryttmästaren och Riddaren begärade äfwen skulle införas, såsom 
ett prof af den mannens sinnelag» (sT.PROT. 1764). Sedan beslut äntligen fattats 1770, 
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gällde det att finansiera den dyrbara beställningen. Man beslöt, att den nya predikstolen 
skulle betalas dels ur magasinskassan, dels med sammanskott vid bröllop, barnsöl och 
begravningar, dels skulle vid hustrurnas uppkomst ur barnsäng lämnas någon gåva 
efter råd och lägenhet. Ogifta »hushållare» och de som inga barn hade skulle skänka 
6 daler om året till dess predikstolen blivit betalad och slutligen skulle stambok kring-
bäras i församlingen för antecknande av frivilliga gåvor (sT.PROT.). 

Fem fragment av träskulptur, förgyllda, höra av stilen att döma till predikstolen. 
Timglas (synligt å fig. 629). Ställ med fyra glas på stativ av snidat och förgyllt trä 
rokokostil. På stativet är målat med svart: C: InsenStjerna 1742. Gåva av lands-

hövding Lars Benzelstierna (s. 680, not 2) på Malma och hans fru Catharina Insen-
stierna. H 76,5. 

Bänkinredning (synlig å fig. 629) av en på 1700-talet i Roslagen vanlig typ, utförd 
1732 av snickaren i Norrtälje mäster Anders Snyffelbom (RÄK.). År 1929 gjordes bän-
karna bekvämare genom breddning av bänkskärmarnas mellanstycken.1 De marmo-
rerades då i grågrönt och gulbrunt med pilastrar och listverk i brungrönt (förut målade i 
ekfärg sedan 1800-talet - kanske 1867). 1766 hade bänkfasaderna marmorerats i 
blått och vitt (sT.PROT., jfr s. 740, not 3). - Föregående bänkinredning tillkom 1661, 
varvid »Wälb'" Åke Kafle2 gifuitt till Lechternas och Benckarnas bygningh 100 daler» 
(RÄI<.). - Den bänklängd, som tillkom 1772, följdes ännu 1874 (ÄMB.BER. d. å.). 

Bänkinredning i kyrkornas långhus blev vanlig först på 1600-talet, men dessförinnan 
kunde förekomma en indelning av kyrkorummet i ett slags bås eller fållor medelst 
stänger. 3 Är det möjligt att de fyrkantiga hål (ca 13 x 10, Dj ca 12- 16), som finnas i 
valvpelarna på flera ställen på ungefär samma höjd (ca 125-140) över golvet, kunna 
ha haft något med en sådan indelning att göra? Se fig. 655. 

Utmed korets Ö vägg, på ömse sidor om altaret, finnas slutna bänkar i samma stil 
som altare och altarring, säkerligen tillkomna samtidigt med altaret (1764) och liksom 
det utförda av snickaren Dahlström. 1764 betalas för »2 hächttor i muren åt Bänkarna 
wid altaret» (RÄK.). Betalningen för själva bänkarna liksom för altarringen ingick tyd-
ligen i det överenskomna priset för altaret. 

Nummertavlor, ett par, av snidat och förgyllt trä (fig. 658). Inköpta 1789. H 140. 
Nuv. orgelverk uppsattes 1899 och är byggt av E. A. Setterquist & son, Örebro;4 

från samma tid härrör fasaden (fig. 659). Verket ombyggdes 1917 av samma firma. Det 
är nu disponerat med 12 stämmor, fördelade på två manualer och pedalverk. - Före-
gående orgelverk hade utförts 1764- 65 av orgelbyggaren Jacob Westervik i Stock-

1 Några vid detta tillfälle överblivna bänkdörrar och mellanstycken förvaras i klockstapeln. 
2 ÅKE KAFLE, f. 1628, t 1672, kapten vid Västgöta-Dals regemente. Ägde Uddeboö. 
3 Se SIGURD WALLIN, Kyrkoinredning för herremän, Sthlm 1948, s. 11. Där omtalas, hur platserna 

i kyrkan för de olika gårdarna kunde vara avgränsade med i väggen instuckna stänger. Inom det till-
mätta utrymmet fingo kyrkobesökarna stå under gudstjänsten, såvida man icke ville bygga egen bänk. 

4 Utförlig beskrivning i »Protokoll vid besiktningen af det .. . nybyggda orgelverket», 1899 (L I a 4). 
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0000 

Fig. 659. Ritning till orgelfasad (BSt), enligt brev från 
ÖIÄ till Domkap. omarbetad 1898 av ark. i ÖIÄ G. 

Hermansson. 
Zeichnung zur Orgelfasade, Design for organ front, 1898. 

umgearbeitet 1898. 

holm. Församlingen var mycket nöjd med dennes arbete, såsom framgår av ST.PROT. 

1765 15/12 : )>Såsom Orgbyggaren Jacob Westerwik icke allenast upsatt för ganska 
billigt pris [2500 daler kmt] ett wackert Orgelwärk, utan ock utom Contract skänkt en 
hel stämma därufo, så borde han i gengäld få en anständig gåva. 150 daler kmt bevilja-
des härtill. Detta orgelverk hade 6 stämmor - inkl. den utom kontraktet skänkta -
med vidhängande pedal (INv. 1829).1 Det ombyggdes 1838- 39 av P. Z. Strand och 

1 Se även I NR IK ES TIDNINGAR 1765: nr 98. Där beskrives också den högtidliga invigningen av orgeln 
»under Pukc och Trompete-klang» - säkerligen var det det i orten förlagda livregementets musikkår 
som medverkade. 
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erhöll då 9 stämmor (INv. 1849). Fasaden i vitt och guld pryddes av änglabilder och var 
försedd med »3 stora tunna [= i låg relief] kungakronor öfver de 3 högst uppskjutna 
partierna» (»Några Roslagskyrkon> av sign. CAMILLus, Norrtelje tidn. 7/9 1898). 

Orgelläktare med ett över mittgången framspringande, avrundat parti. Läktar-
skärm med enkla rektangulära fyllningar, marmorerad i stil med bänkarna, men med 
förgyllda lister (före 1929 vitmålad med förgyllningar; ursprungligen marmorerad i 
blått och vitt, jfr s. 7 40, not 3). Denna läktare byggdes 1764 (sT.PHOT.) för den nya 
orgeln av mäster Möller (s. 740, not 4) och bekostades av församlingen. 1885 borttogs 
den gamla läktartrappan och i stället iståndsattes den medeltida vindstrappan (ÄMB.BEH. 
1888); ingång till läktaren därifrån togs nu upp. Samma år fick läktaren nuv. öppna 
bänkar. - Även före 1764 fanns en läktare (omtalad 1661, ses. 746), också den i V. 
Innan den nya läktaren byggdes, hade beslut fattats att >>Uphöja» den förut befintliga, 
samtidigt som den utbyggdes för orgelverkets skull (sT.PHOT. 1764). Om någon flyttning 
av läktaren till annan plats talas däremot ej. 

Skaft till en dopfunt av gotländsk(?) kalksten (fig. 660); har antagligen hört till 
en funt av den oornerade, kalkformiga typ, som var vanlig på 1200-talet. Uttömningshål 
saknas. H 38. 1961 kompletterades skaftet med ny cuppa och fot. - »Funten af sten» 
omtalas i rNv. 1749 och användes då troligen ännu - ett handkläde därtill av dräll 
hade skänkts 1742. lNv. 1770 säger om funten: »brukas ej men>. Cuppan saknades redan 
1917 (vrs.PHOT. o. SNABBINv.). Till funten hörde ursprungligen även ett lock som gick 
att hissa upp (se ovan, s. 696). - En »Funte Ketell» ( = dopfat) fanns 1625 (rNv.). 

Dop ställ av trä, enkel, fyrsidig plint, marmorerad i ljusgrått med förgyllda lister: 
smal akanthusbård, stav med korslagda band. Handtag på sidorna. P å framsidan 
inskrift: Qttfcn bnrnrn / fommn tin mig / ocf) förmrnrn / bem icfc. Skänkt 1774 av stats-
kommissarien J. A. von Post.1 H 83,5. 

Dopskål av silver förgylld inuti, helt slät. Formen oval. Enligt stplr utförd av 
guldsmeden C. Fahlberg i Uppsala 1773. Den har graverad inskrift på ovansidan av 
brädden: Ioh. 3: 5. Utan en varder född af vattn och andanom kan han icke ingå i Guds 
rike. På bräddens undersida står: Föräradt till Estuna Kyrkia af Kong1 l\1a/' Tro 1\fan 
och Etats Commissarie Välborne Herr Johan Arndt von Post [nedan, not 1] samt Dess Fru 
Friherrinna Beata Elisabeth Oxenstierna på Norr M alma Den 25 December A 0 .1772. 
Dateringen tycks strida mot årsbokstavsstämpeln, som är P ( = 1773), men antagligen 
har dopskålen icke hunnit bli färdig att överlämnas juldagen 1772 utan först något 
senare. H 12,5, skålens L 30,5. 

Kalk av förgyllt silver (fig. 661). Cuppa, nod och fot ha tillkommit vid olika till-
fäll en. Yngst är cuppan, som enligt stplr är utförd i Norrtälje 1795 av guldsmeden 

1 JOHAN AnKT VO:-i PosT, f. 1730, t 1800, kommissarie i Riksens ständers kontor (tit. statskommissaric 
1770). Ägde och bebodde Norrmalma. G. 2. m . BEATA ELISABET OxENSTIEHXA AF EKA ocH L1xoö, 

f . 1735, t 1772 30/12 (i barnsäng?). 
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Fig. 660. Skaft lill dopfunt, 1200-talets slut? Foto H. Karlsson, 
Estuna 1961. 

Schaft zum Taufstein, Ende 13. Pillar of font. End of 13th ccntury'!
.Jahrh.? 

Johan Jyllen. Den omgjordes och utvidgades då på bekostnad av baron Casper Wrede1 

på Uddeboö (sT.PROT. 1794 o. INV. 1798). Foten är stpld med det äldre Stockholms-
vapnet (en öppen krona) och MP (= Michel Pohl d. ä., mästare i Stockholm 1655- 1699). 
Årsbokstav saknas. Foten har tillverkats senast 1689, eftersom d. å. kronstämpeln ut-
byttes mot S. Eriksstämpeln och årsbokstavsstämpling infördes i Stockholm. På foten 
en graverad inskr.: »FörBettrat G.H.Å.K.» Troligen avse initialerna Gustaf Hård 2 och 
Ake Kafle (s. 746, not 2). Den förre var gift med den senares dotter Brita. 3 Hon torde 
ha låtit utföra »förbättringen», som tydligen bestod däri att kalken försågs med ny fot. 
Den melonformade noden och de ringformiga partierna ovanför och nedanför densamma 

1 CASPER WnEDE AF EuMX , f. 1768, t 1835, överstelöjtnant vid adelsfaneregementet. Ägare till 
Uddeboö 1/94- 1799 (RADLOFF). G. 1794 med CHARLOTTA ELISABET ARFWEDSON, från vilken han 
sedermera skildes. 

2 GUSTAF H ÅRD AF TORESTORP, löjtnant, g. 111. BRITA KAFLE i h ennes första gifte. Dödsåret uppges ej 
i ELGENSTIEH"A, m en eftersom den äldsta av hans båda döttrar med Brita Kaflc var född 1684 -
tl en yngstas födeseår uppges ej - torde Hård ha avlidit tidigast 1684. Antagligen var det i detta sam-
manhang som änkan under senare delen av 1680-talet lät omarbeta kalken. 

3 BRITA KAFLE, f. 1664, t 1738, gift 3 ggr. Hon sålde (enligt RADLOFF II s. 124) år 1706 Uddeboö, 
som hon ärvt efter sin far. 
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Fig. 661. Kalk av förgyllt silver. Nod från 1300-talets andra fjärdedel eller 
mitt, skaft och fot från 1680-talet, cuppa från 1795. Foto SHM. 

Kelch ans vergoldetem Silber. Nodus Chalice, silver-gill. Knop from second 
zweites Viertel oder Mitte des 14. Jahrh., quarter or middle of 14th century, foot 
Fuss aus den 80:er Jahren des 17. 1680's, cup 1795. 

Jahrh., Schale von 1795. 
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Fig. 662. Paten av förgyllt silver. 1300-talets andra fjärdedel eller mitt. 

Foto SHM. 


Patene aus vergoldetem Silbcr. Zwei- Silver-gilt paten, second quarter or 
tes Viertel oder Mitte des 14 ..Jahrh. middle of 14th century. 

(fig. 661) är nämligen allt som återstår av en medeltida kalk, vilken härrörde från 1300-
talets andra fjärdedel eller mitt.1 - H 25. 

Paten av förgyllt silver. I bottnen ett graverat Guds lamm mot sgrafferad bakgrund. 
Patenens brätte har varit lösbrutet och åter blivit fastlött. Liksom den ursprungliga 
kalken, med vilken den utan tvivel hör samman, härrör denna paten från 1300-talets 
andra fjärdedel eller mitt. 2 D 14, 7. 

Vinkannor: - 1. Av silver med förgyllning på foten och på lockets kant samt 
inuti . Päronformad. På locket ett litet gjutet krucifix. På ena sidan av kannan är 
Stierneldska vapnet graverat, på den andra en inskr. inom kartusch: B : S: E : /föd 1670 
d. 17 Nav: /Död d. 7. Junii / 1758. Stplr: HT (= Henrik Techau, mästare i Norrtälje 
1750- 1788) samt Norrtäljes stadsvapen, ett ankare. Kontrollstämpel saknas eller är 

1 Se härom ARON ANDERSSON, 1300-talssilver i Estuna, Fornv. 1958 s. 283. 
2 ARON ANDERSSON, a. a. s. 285. 
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osedvanligt liten. Årsbokstav saknas. Kannan är enligt INV. 1763 given i testamente 
efter häradshövding Stierncronas1 fru, på vilken initialerna B. S. E. syfta. I-I 28,5. -
2. Av silver. På locket Agnus Dei (korsfanan lös). Graverad inskr. på livet: Till Estuna 
Kyrka /Enligt Afl. H. Spegel Fabriqueuren Meuniers / i lifstiden förklarade önskan / af / 
Dess efterlämnade Enka / Wälborna / Fru Helena Christ. Hjort af Ornäs2 / förärad på 
Jubeldagen år 1817. Enligt stplr utförd av Stockholmsmästaren J. P. Grönvall år 1817. 
I-I (med krönprydnad) 39. - 3. Av trestämplat tenn (fig. 663). Krönt målkärl (stop). 
Enligt stplr på handtaget utförd av Johan Johansson i Stockholm år 1706; stplr på 
locket (fig. 664) utvisa, att den justerats av Kronans inspektor över mått och vikt 
Johan Appelman 1706. I-I (med tumgrepp) 28. 

Oblataskar: - 1. Av silver (fig. 665), oval, med driven och ciselerad blad- och blom-
ornamentik. Asken har varit förgylld med de drivna ornamenten utsparade. Vågad kant 
på locket och nedtill på själva asken. INv. 1749 säger om denna ask: »förgyldt innan helt 
och halft utan til». Stplr i bottnen (fig. 666): två olika kronor (den ena en cfterkontroll-
stämpel3) och monogram = GSsTPLil nr 243; sistnämnda stämpel avser Johan Kiisel, 
mästare i Stockholm 1672- 1689. I botten graverat P: S: C;, avseende givaren, P er 
StiernCrona. 4 Enligt rNv. 1749 skänkte denne asken år 1740 efter sin hustru. Den 
hade då länge varit i profant bruk, eftersom den måste vara utförd senast 1689. L 12,5, 
B 9,7, I-I 6. - 2. Av försilvrat kopparbleck (fig. 667), oval, med driven växtornamentik: 
stora blommor av olika slag; på locket Berain-artad ornamentik. Refflad kant på locket 
och vågad, smal kant vid foten. Omedelbart efter INV. 1725 är bl. a . antecknat att en 
»Oval Ask af försilfradt Paij och drifit arbete)> skänkts till kyrkan av borgmästaren 
Berge Brant5 på Enby )>at hafa oblater uti på Altareh - sannolikt denna. L 16,5, B 12, 
I-I 5. - 3. Svarvad rund dosa av lövträ (fig. 668) med lock, som fästes med en träfjäder 
på dess undersida. Svaga spår av svart färg. Antagligen densamma som inköptes 1625 
eller 1627 (dtem een Målat ask at hafua öflet [ = oblater] wti för - 3 öw>, resp. dtem 
een ask till öflet för - 3 öw>, R .Ä. K .). D 16. 

1 LARS WELT, ad!. STIERNCRONA, f. 1663, t 1707, häradshövding (s. 770). G. m. BRITA SnmrnELD. 
Makarna ägde och bebodde Stjärnhalm. 

2 HELENA CHRISTINA I-IroRT AF 0RNÄS, f. 1759, t 1833. G. 1787 m. 1. hovspegelfabrikören i Stock-
holm N IKLAS MEUNIER (t 1797) och 1802 m. 2. V. häradshövding c. G. RUCKMAN (t 1814). Ägde och 
bebodde Vämblinge, som hon ärvt efter Mcunier. Om denne se s. 756, not 2. 

3 Se K ERSTI HoLMQUIST, Kronstämpeln som efterkontrollstämpel, Rig, årg. 46 (1963) s. 51. 
4 PER STIERNCRONA, f. 1699, t 1778, livdrabant, regementskvartermästare vid adelsfancregementet 

1747, avsked med majors karaktär 1757. Ägde Stjärnhalm. G. 1. m . HEDVIG CATHARINA G1rn:--:DEL-
STIERNA, f. 1720, t 1740. 

5 BERGE BRANDT var kronofogde 1705 och de följande åren, borgmästare i Norrtälje 1718~1722, 
då han åter blev kronofogde (RADLOFF Is. 78). Ett mantal i byn Enby, där han bodde, var kronofogde-
boställe (RADLOFF Il s . 125). 
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Fig. 663. T ennkanna. 1706. Foto NordM 1963. Fig. 664. Stämplar på kannan fig. 663. Försto-
Zinnkanne von 1706. Pewter ewer, 1706. ring. Foto NordM 1963. 

Stempel auf der Kanne Marks on ewer, f ig. 663. 
Abb. 663. 

Sked av silver, enligt stplr tillverkad av Stockholmsmästaren Niklas Lund år 1763. 
Inköpt 1764. L 12. 

Sockenbudstyg. - 1. Kalk och paten av silver med blek förgyllning (fig. 669). 
Före 1732 oförgyllda (1Nv. 1725, HÄK. 1732). Stplr saknas. Detta torde vara de socken-
budstyg, som upptagas redan i det äldsta bevarade rNv. (1625). Cuppans övre del tro-
ligen omformad genom tillslagning. Skaftet, som har behållit sin ursprungliga form, 
begränsas av refflade bårder. Fotens bräm sannolikt omgjort och utökat. I kalkens fot 
hade enligt INV. 1725 funnits ett lock, som då var förkommet. Nu finnes ett litet löst 
silverlock, som passar till skaftets nedre mynning och som har en liten hake ovanpå. 
Inuti kalkfoten finnas två små märlor att fästa haken i. Skaftet har tydligen tjänat som 
oblatdosa, men om locket är det ursprungliga, som återfunnits, kan ej avgöras. -
Patenen torde vara samtidig med kalken i dennas ursprungliga form. Den har på brädden 
7 - 5102 33 
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Fig. 665. Ob latask av silver av 

Joh . KUsel. 1680-talcl. Foto 


NorclM 1963. 

Obla tendose a us Silber vo n Jo h . 

Klisel. Aus d en 80:er Jahren d es 


17 . . Ja hrh. 
Silver wnfer-box, by Johan Klisel,

Hl80's. 

ett graverat kors, vars övre del ej är syn-
lig, beroende på att kanten omvikts, kanske 
för att patenen skulle få plats i ett senare 
anskaffat fodral. Ett sådant »med thess lås 
och nycklar» inköptes 1731, men är tydli-
gen icke det nuv., som endast stänges med 
haspar. Det nuv. är av trä, skinnklätt, och 
torde härröra från 1828, då »Sockenbuds-
tygens förbättring med fodra l och fö rgylte» 
upptages i HÄK . (sannolikt var det vid detta 
tillfälle, som den ovan omtalade förändring-
en av kalken gjordes). - 1798 fanns »ingen 
fl aska därtill»; den nuv., som passar t ill fo-
dralet, är kanske samtidig med detta (1828). 
1725 användes »en liten tilhörig tennflaska» 
(!Nv.), men 1764 inköptes en (glas?)flaska . 

F ig. 666. Stämplar på oblatas ken fi g. 665. Kalkens H 10, patenens nuv. D 7,1. - 2. Foto Nord M 1963. 
Stcmpcl a u[ d e r Obla- :\Iarks 011 wa[cr box, Kalk, paten och oblatask av si!Yer , kalkens 

tenclose Abb. 665. fig. 665. cuppa invändigt förgy lld. Kalkens form är 
den traditionella utan någon utsmyckning. 

E nligt stplr t illverkad av Stockholmsmästaren Niklas Lund år 1767. Patenen fö rgylld, 
den lilla runda oblatasken oförgylld , båda utan stplr. Detta sockenbudstyg inköptes 
t illika med fodra let 1767. Kalkens H 10,6. 
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F ig. 667. Oblatask av försilvrat bleck. 1720-Lalet. Foto S. Hallgren 1962. 
Oblatendose aus versilbertem Blech. Aus vVa fer box, silvcr-platcd tin, 1720's . 

d en 20:er J ahren dcs 18. Jahrh. 

F ig. 668. Oblatask av svarvat trä. 1625 eller 1627. Foto S. Hallgren 1962. 
Ohlatcndos e a us gedrechsellcm I-Iolz. 1625 vVafcr b ox of turnecl wood, 1625 or 1627. 

oder 1627. 
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Brudkrona av förgyllt silver med stenar. Enligt stplr av C. G. Hallbergs guldsmeds 
AB i Stockholm 1937. Gåva 1939 av fröken Mathilda Jansson, Svanberga. H 7,5, D 10. 

Två silverbägare, båda med graverad dekor: Carl XIV Johans krönta namnchiffer 
samt växtornament. Å den ena bägaren är dessutom ingraverat MMS, å den andra 
I.P.P.S: -A.M.P.D: samt årtalet 1818. Den förra enligt stplr av I. L. Klint i Norrtälje, 
1830. H 22. Den senare av Nils Hellberg i Norrtälje, 1815. H 22,5. Båda bägarna skänkta 
1929 (?) av kommerserådinnan Tyra Malmen, Norrmalma (ÄMB.BER. 1934). 

Ljuskronor av malm eller mässing: 1. Med 16 ljusarmar i två kransai och 16 pryd-
nadsarmar med blomkalkar. Runda ljusmanchetter. Krönfigur (fullrund) är en örn 
med utbredda vingar och lyftad klo. Nederst klot med inskr.: HÄR UNDER GIÖMS EN 
DÖÖD SOM I SIN DÖÖD DOCK LEFWER / DEN I SIN MULL OCH BEEN TILL EWIGT MINNE 
SWEFWER I HERR PEDER WELT HWARS I<ROPP WAR ALLA DYGDERS HUDS I OCH FÖR HWAR 
REDELIG SJÄL EN SPEGEL sooL OCH / LJUS ANNO 1685. Förärad av inspektoren Per 
Welts1 änka och barn (GÅVOR o. NYFÖRVÄRV 1680- 93). H ca 100. - 2. Med 16 ljusarmar 
i två kransar. Prydnadsarmar med små upprättstående, profilerade stavar. Runda ljus-
manchetter, liten krönprydnad. Antagligen den krona, som 1787 köptes »på Hvittsiö 
auctiom. Samma år köptes kedja därtill, 1788 betalades den som »borrat hål åt ljuscronan 
på kyrkohwalfwet» och 1789 frakt för ljuskronan från Stockholm (!). I INV. 1791 upp-
tages emellertid ingen nytillkommen ljuskrona. Det är troligt att en ljuskrona från 
1681 (GÅVOH o. NYFÖHVÄRV 1680- 93) ersatts med den 1787 inköpta kronan. H ca 75. 
- 3. Med 5 ljusarmar och mycket kort, profilerad stav, som krönes av en liten flat 
dubbelörn. Troligen samma krona, som är upptagen i INV. 1666 som »Een lijten Liusskro-
na a 6 pijpor» (1Nv. 1642 säger »5 pipor»). Åtminstone två armar äro senare omgjorda. 
Två trasiga armar, hörande till denna krona, förvaras nämligen i sakristian, den ena i 
omsorgsfullare utförande än den andra - den simplare kanske tillkommen 1765, då 
»2ne armar i Lilla Ljuskronan» betalades. H ca 31. 

Lj u sk rona av enligt uppgift ursprungligen förgylld metall, imitation av fransk 
senbarock. Enligt inskrift på klotet gåva till kyrkan av syskonen Karl och Emma 
Jansson, Nora, Estuna, 1 juni 1958. Kronan uppgives vara inköpt i Norrtälje och skall 
ursprungligen ha beställts för en annan kyrka. H ca 90. Hänger i sakristian. 
Ljuskrona (fig. 670), blåst, slipat och gjutet glas på stomme av brännförgylld mässing 

med ciselerade detaljer (bl. a. ljusmanclietterna). En!. inskr. på stommens botten-
skål skänkt av hovspegelfabrikören Niclas Meunier2 på Vämblinge och säkert också 

1 P ER LARSSON WELT, f. omkr. 1634, t 1685, vice slottsfogde i Uppsala och arrendator av Ul/luna 
kungsgård. G. m. ELSA STENSDOTTER LINDEMARCK, f. omkr. 1645, t 1729. 

2 NICLAS MEUNIER (t 1797) erhöll 1754 7/3 Kg! kommerskollegiums privilegium såsom spegelmakare 
och glasslipare. Han hör till de produktivaste och kvalitativt mest högtstående av det sena 1700-talets 
spegelmakare. Liksom flera av sina yrkesbröder slipade han också glas till ljuskronor och andra ljus-
redskap och kronan i Estuna har därför säkerligen, vad gäller de slipade glasdelarna, tillverkats och 
monterats av Meunier. (Beskrivning och uppgifter godhetsfullt lämnade av antikvarie ÅKE NrsnEn-1). 
Jfr s. 752, not 2. - Se även Sv. MÖBELLEXIKON bd 2, Malmö 1961, art. JWeunier. 
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Fig. 669. Sockenbudstyg av silver. Omkr. 1600? F oto NordM 1963. 

Silberkelch und Zubehör. U m 1600? Silver viaticum vessels, ca 1600? 


tillverkad av denne på 1780-talet (stommen har flera rent gustavianska detalj er). In-
skriften lyder: Förährad af ägaren på Wämblinge Gård Kongl. Ho/ Spegel Fabriqeuren 
Nic: JV1eunier / Till åminnelse af dess a/ledna [första] Fru Anna Catharina Strales1 Jor-
dande härunder den 26 sept. / 1786. Ljuskronan överlämnades 1788 (ANTECKN. EFTER 
H uvuDRÄK. 1786/87). Renoverad omkring 1917. I-I ca 120. 

Lju sa rm av driven och punsad mässing med stor droppskål. Att döma av ett märke 
på armen har den haft inskriftsplåt. Hålet efter fästeanordningen är igenfyllt. )>Een 
liusarm på Prädijkstolem, som upptages i INV. 1666, kan vara denna. L (inkl. dropp-
skålen) ca 55. 

Ljusplåtar (fig. 671), 4 st. av driven mässing, i sen tid förkopprade (INv. 1917). A 
reflexskölden akanthus och fruktknippen samt överst en öppen krona och därunder en 
örn med ut bredda vingar. Omkr. 1700. Svåra att identifiera i INV., upptagas varken i 
R,\K. eller i någon gåvoförteckning. De tyckas dock ha kommit till kyrkan senast 1798 
(INv.). H 36. - Julaftonen 1772 skänkte ryttmästaren A. G. v. Posts fru, f. v. Troil, på 
Vitsjö )>1 doussin metallslampettern. Dessa ha ej kunnat med säkerhet identifieras. 

1 Enligt ELGE NSTIE RNA bd 3, s. 608, var efternamnet Straeli. 
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Ljusstakar: - 1. Ett par av tenn (fig. 672); stämpeln (fig. 673) innehåller årtalet 
1669. Vem tillverkaren är kan f. n. ej sägas; kanske äro stakarna ej ett svenskt arbete, i 
alla händelser knappast av någon Stockholmsmästare - stämpeln saknas hos LöFGHEN. 
Skänkta 1680 av »Sahl. Mr Lars Kraffts1 Enkia» (GÅVOR o. NYFÖRv,\1w 1680- 1693). 
H 16,5. - 2. Av gjuten mässing med högt skaft på trefot (fig. 674). På skaftet är fästad 
en höj- och sänkbar ställning med två lj usarmar. Första gången upptagen i TNV. 1749 
såsom »En liu sstaka med 2"" pipor, brukas på Predikostolen om J uhlen». H 44. - 3. 
Ett par och två sins emellan snarlika, men olika höga stakar i rokoko (fig. 676). Alla 
fyra ha löstagbar överdel med två armar av tyngre material (gjuten mässing) än själva 
staken (mässingsplåt). Skänkta av inspektor Lundquist på Uddeboö juldagen 1812, 
resp. av kyrkvärden Jan Hansson i Tarf och hans hustru 1814 (tillägg i INV. 1801, jfr 
INV. 1829). Stakarna renoverades 1917 av konstgjutare Bergman i Stockholm, varvid 
förutvarande försilvring avlägsnades (INv. 1917). Parets H (med armställning) 36, de 
båda andra stakarnas 36, resp. 34. - 4. Ett par av mässing(?), i empire, tvåarmade (fig. 
675). Ciselerade rep- och pärlstavar samt ett påfästat drivet ornament med palmett 
och ymnighetshorn på elen ena, lyra på den andra staken. Antagligen är det dessa 
stakar, som inköptes 1867 (tillägg i INV. 1849), i så fall säkerligen på en auktion. H 44. 
- 5. Ett par av nysilver med två armar och tre pipor. H 49. Dessa stakar tillbytte sig 
kyrkan 1917 eller någon tid därefter, varvid ett par metallj usstakar lämnades i utbyte 
(anteckn. i INV. 1917). De sistnämnda voro antagligen de »211e Mässings Ljus Stakar på 
Altaret», som kyrkan erhållit 17862 (GÅvon o. NYFÖHVÄRV 1771- 88). - 6. Ett par av 
driven och punsad mässing. Barockimitation. Torde vara de »kandelabrar» för altaret, 
som omtalas i 1Nv. 1934; anskaffade 1904 enligt INV. 1917, som upptager dem på »Di-
verse». H 39, resp. 36. - 7. Ljusstake av bränd lera (fig. 677, 678) med hål på ovansidan 
för tre ljus. På ena långsidan har i elen ännu våta leran ristats en mycket schematiskt 
tecknad romansk ranka, på den andra en i två stora öglor lagd slinga, tydligen ett starkt 
degenererat runstensdjur; dessutom rikligt använd stämpelornering. Staken är avslagen 
på mitten och hoppassad. Kanske äldre medeltiden, men kan också vara betydligt 
senare - i ett simpelt arbete som detta kan naturligtvis stilen vara mycket retarderad. 
Sedan 1878 i SHM, inv. nr 6263: 29. L (undersidan) 28, B (undersidan) 7- 8, H 10,5- 11. 

I RosLAGENS MUSEUM i Norrtälje förvaras övre delen av en ljusstake av järn (fig. 
679), inv. nr 514, som berättas ha tillhört Estuna kyrka. Ljuslådan, som på sidorna 
orneras av en punsacl ranka, innehåller sex ljuspipor. I hålen på ställningen ha hängt 
löv. Gåva av Johannes Matsson i Svanberga 1922. H 62, ljuslådans L 57, dess B 8. -
Foten saknas i museet, men är förmodligen elen trefot av järn, som ligger i Estuna 

1 LA U RE'.';TIUS BE'.';EDICTI KRAFT, kh här 1666, t 1679. G. m. en dotter till kh Eric Micrander i 
Roslags-Bro. 

2 Ovan omtalade ljusstakar i empire (nr 4) kunna nämligen icke vara så tidiga (benäge t medd. 
av intendenten fil. dr SIGURD vVALLI~). 
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Fig. 670. Ljuskrona av glas på stomme av mässing, skänkt och säkerligen också 

tillverkad av hovspegelfabrikörcn Niclas Meunicr på 1780-talet. Foto S. Hallgren 


1965. 

Kronleuchter m1s Glas, d as Gesten aus Glass candelabra on framework of brass,

)[essing. Gcschenkt und sicherlich angefer- presented and undoubtedly rnade b~· 

tigt von Hofspiegelrabrikanl Niclas Meunier Niclas l\'Ieunier, looking-glass makcr to thc 


in den 8U:er Jahren des 18. Jahrh. court, 1780's. 
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Fig. 671. Ljusplåt av mässing. Omkr. 1700. I sen tid överdragen med koppar. 
Foto S. Hallgren 1964. 

Wandleuchter aus Messing. Um 1700. Brass sconce , ca. 1700, later coated with 
Später mit Kupfer liberzogen. copper. 

klockstapel (fig. 680). Benen äro något böjda och varje ben bär en ljuspipa. Trefoten upp-
bär en smal järnstång, avbruten (= nedre delen av den lodräta järnstången i museets 
stake). B 31, H (stången inberäknad) 28. Denna stake är med största sannolikhet den-
samma, som omtalas i INV. 1749 (»Järnbleck. En Liusstaka med 6 pipor ofwan til och 3 på 
foten»). Staken kan vara medeltida, men typen har antagligen kvarlevat länge, varför 
dateringen är osäker. 



ESTUNA KYRKA 761 

Fig. 673. Stämpel på ljusstaken fig. 672. Utom 
årtalet 1669 innehåller stämpeln bokstäverna 
GOM (?) och ytterligare tre oläsliga bokstäver. 

Fig. 672. Ljusstake av tenn . Tidigast från 16G9. Foto NordM 1963. 
Foto NordM 1963. Stempel auf d em Leuch- lVIark on candlestick, fig.


Lcuchtcr aus Zinn. Fri:t- Pcwter candlestick. Ear- ter Abb. 672. Ausser 672. Besides the yea r,

hestens von 1669. liest 1669. .Jahreszahl 1669 enthält 1669, the mark contains 


der Stempel die B uch- the letters GO~I (?) and 

staben GOM (?) und drei three other illegible let-
weiterc, unlcscrliche. ters. 

Två sköldar från ett nu försvunnet antependium. Av massmg med graverade TExTrLrnn 

vapen och namn: å den ena Stierncronska vapnet och LARS STERNCRONA (sic!), 
den andra med Stierneldska vapnet och BRITA STIERNELD. På baksidan av var-
dera tre metallöglor för fästning på underlag. INv. 1725 omtalar »Antependium af 
Violet Samet med gull brodering och D0 frantzar, förährat ifrå Stiernholm af Wälb113 

Fru Brita Stierneld, i testamente efter herres Sal. herre, häradzhöfdingen Wälb 11 e hr Lars 
Stierncrona [ s. 752, not 1J med Bägges theras wapn i förgylla silfr plåtar». Antependiet 
förstört, men de tillvaratagna sköldarna överlämnades långt senare till kyrkan av kyrk-
värden Leander Mattsson (INv. 1945). H 9,5, B 8,5. 

Kalkkläden: - 1. Fig. 681. Av blått atlassiden på läftsunderlag (förstärkt vid kon-
servering) med applicerat reliefbroderi i guld och silver samt något grönt silke. Även 
broderiet är utfört på lärftsunderlag. Foder av samma blå siden, vid konservering 
istyckat med blått bomullstyg. I kanten silverband. Broderiet är väl bibehållet, men 
bottenstycket var vid konserveringen mycket skadat. Fint arbete från 1600-talets förra 
hälft eller mitt. Kalkklädet är svårt att följa i INv.-förteckningarna, enär det tydligen 
utrangerats på ett tidigt stadium. Sannolikt är det dock detta kalkkläde som upptages i 
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Fig. 674. Ljusstake av gjuten mässing. 1700-talets förra hälft. Foto 
S. Hallgren 1962. 

Lcuchter 	aus gegossenem Messing. Cast brass candlestick, first half of 
Erstc Hälfte des 18. Jahrh. 18th century. 

kh Thomas Michaelis anteckningar efter INV. 1642 (Domkap:s ex.) såsom »Kåsteligit 
KalcKlädhe)>, förärat till kyrkan under hans tid (1641-1654). Konserverat av Pietas 
1917. 26 x 26. - 2. Av svart sammet med applicerat silverbroderi: Jehovahsol och i 
hörnen bladkvistar. Silverfrans. På fodret är broderat C N. Gåva 1834 av demoiselle 
Caroline Nordberger (tillägg i INV. 1801 ), dotter till dåv. komministern i Estuna, Lars 
N ordberger. Sammeten troligen senare utbytt. 53 x 54. - 3. Av guldtyg, kantat med 
enkel silverspets och guldfrans. Foder av vitt taftsiden. Gåva 1835 av häradsdomare-
änkan Brita Adamsdotter i Norr-Nånö (tillägg i INV. 1801). 55 x 57. 

Ett redan 1945 (vrs.PROT.) förkommet kalkkläde (fig. 682), beskrivet i Pietas' 
katalog 1917, nr 385, varav framgår att den infällda kvadraten, 23 x 23, var av tunnt, 
gråvitt linne. Mönstret, en rosett och hörnfigurer, var broderat i plattsöm av rött 
silke och guld, lika på båda sidor. Utanför denna kvadrat en ram av tunnt, crepeartat 
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Fig. 675. Ljuss la ke av mässin g. Empire. Trnli gen förvärvad först 
1867. Foto S. Hallgren 1962. 

Lcuchl cr aus Mess ing n1 Empirest il, Brass ca ndlcstick in Empirc slyk, 
wa hrsc h einlic h c rs t 1867 crwo rb en. probably acq uircd in 1867 . 

bomu llsLyg. Över sömmen, som förenade båda tygerna, en knypplad spets av silYer . I 
ytterkanten en guldfrans, av vilken endast ett fragment åt erstod. Broderiet var väl 
bibehållet, men det tunna tyget i ytterkanten sönder. Broderiet var från 1600-talet , 
men infattn ingen troligen från 1700-talets slut. Detta kalkkläde konserverades liksom 



764 L YHUNDRA HÄRAD 

Fig. 676. Ljusstake av mässing, rokoko. Gåva 1812. Foto S. Hall-
gren 1962. 

Lcuchtcr aus J"1essing im Rokoko- Brass candlestick in Rococo sty le. 
stil, Geschenk 1812. Gift, 1812. 

nr 1 år 1917 av Pietas på framställning av dr Otto J anse, som åtföljde ärkebiskop 
Söderblom vid visitationen d. å. 

Mässhakar: 1. Ett par sinsemellan alldeles lika av slät silverduk med guldband i 
kanten. Ornering: å framstycket malteserkors av rött atlassiden kantat med guldband; å 
ryggstycket kors av guldband kantat med rött siden. Vid halssprundet ett guldsnöre 
för knytning. Foder av rött lärft. Skänkta till kyrkan 1787 av major Carl Borgen-
stierna (s. 7 44, not 1) på Vitsjö ( ANTEC K N . EFTER HUVUDHÄK. 1786/87). Samtidigt 
skänkte denne också ett antependium, ett kalkkl ä d e och pr e diks to lskl ä ds el 
förutom det s. 742 omtalade krucifixet, allt nu försvunnet, utom krucifixet. Mäss-
hakarna, som 1917 konserverats av Pietas, renoverades 1951 av Libraria. - 2. Av 
svart sammet med silvergaloner och silverbroderi i svag relief: på framstycket J ehovah-
sol, på ryggstycket krucifix på en kulle med dödskalle (Adams grav). Kristi sår äro 
sydda med rött silke. Under krucifixet är årtalet 1762 broderat. Inköpt d. å. R enoverad 
av Libraria 1927 efter konservering av Pictas 1917. - 3. Av svart sammet med silver-
galoner och silverbroderi i relief: på framstycket Jehovahsol, på ryggstycket törnekrans 
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Fig. 677-678. Ljusstake av bränd lera, medeltida. Foto H. Andersson 1934. 
Leuchter aus gebranntem Ton, mittelalter- Medieval candlestick of fired clay. Both sides. 

lich. Beide Seiten. 
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Fig. 679. Överdelen av en möjligen medeltida järnljusstake, Roslagens museum, 

Norrtälje. Foto SHM 1964. 


Oberteil eines möglicherweise mittelalter- Upper part of a possibly m edieval iron 

lichen E isenleuchters . Roslagens ]\'luseum, candlestick. Roslagens :Museum, Norrtälj e. 

Norrtälje. 

med gloria kring ett kors av slät galon, palm- och olivkvistar. Inköpt 1862. Konserverad 
av P ietas 1917 och renoverad av Libraria 1927. - 4. Av klarröd sammet med broderi i 
mångfärgat silke och guldtråd. Utförd av Libraria 1927. Gåva av Estuna ungdomssy-
förcning. - 5. Av vitt mönstrat siden med ornering av ljusblå band och broderi i vitt 
silke och guldtråd (kors, Kristusmonogram och x - w ). Utförd av Ersta parament-
avdelning. Gåva av Estu na missionssyförening 1961. 

Sto la av grönt linne, skänkt 1952 av missionssyföreningen. 
Håvar: - 1. Av svart sammet, garnerad med vita band och vit tofs (senare ersätt-

ning för sådant av silver). Silverfrans runt mynningen. Profilerat skaft med försilvrad 
holk utan klyka för håvklocka. Gåva av J. A. von Post (s. 748, not 1) år 1773 (ANTECKN. 

EFTER rnv. 1770), men har tydligen omklätts i sen tid, då kanske också holken till-
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Fig. 680. Fot till ljusstak en fig . 679. Estuna kyr-
ka. Foto H . Karlsson, Estuna 1965. 


Fuss zum Leuchter Abb. Foot ot' candlestick, fig.

679. Estuna Kirche. 679, Estuna Church. 

kommit. L 206. - 2. Av svart sammet med silvergalon och -frans. Tillkommen 1935. 
L 179. 

Altarmatta, rya, märkt »ANNO 1932» och »E K.» Gråvit botten med röd och 
brun bård . 

Nästan alla textilier, som upptagas i kyrkans äldsta bevarade INV. (1625) - däribland 
sex mässhakar (två av dem av »Hyssetygl1»1) - voro redan då gamla. De beskrivas ej 
närmare, utan sägas endast vara »obrukelighe» eller »förnötte». Nya voro en mässhake 
(enligt JN V. 1642 av »blomeradh Kaff»1) och ett handkläde. 2 st. »Hööklijnor2 förnötte» 
nämnas även i två följande INV., men den som skrivit INV. 1666 har ej förstått ordets 
betydelse, utan tillfogat: »i.e. [= id est] gamble liusestakarn. - Under loppet av 1600-
talet förnyades efterhand uppsättningen av textilier. Sålunda upptages i INV. 1642 utom 
en gammal korkåpa en ny sådan av »halfgyldenduuk», nya altarkläden, handkläde »på 
altarstolen», brudpäll av »Hyssetyglrn, håv med klocka m. m. 1700-talets INV. ge fylligare 

1 R.ysselygh, betydels en osäker, möjligen tyg från Rysscl, Lille. - Kaff ~ silkcsplysch. Se A. M. 
FnANZE ~ i Linköpingsbiskop ~n Pctrus Benedicti's v isitat ionsbok (utg. av K . H. Johansson, 1954), 
s. 	 XXI. f. 

2 R ök/in var e tt slags överdragsdräkt av lärft, som ibland kunde ersätta mässkjortan (alban). Se 
s. 	 488, not 2. 
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Fig. 681. Kalkkläde. 1600-talets förra hälft eller mitt . Foto SHM 1917. 
Kelchtuch. Erste I-Iälfte oder Mitte des 17. Chalice v eil, first hall' or rniddle oI 17th 

,Jahrh. century. 

upplysningar, åtminstone om nytillkomna textilier. INv. 1725 omtalar t . ex. en )>l\fässe-
skiorta af kamarduk, med violetta Samets Klaffar för händren och föttrem, given av 
fru Brita Stierneld (s. 752, not 1) samt en dito av bomullslärft med röda sammetsklaffar. 
Såväl dessa som övriga i INV. 1725 upptagna t extilier (utom ett kalkkläde, se ovan 
s. 761) äro emellertid försvunna. K alkklädena omtalas där (under rubr. Silver) liksom i 
INV. 1666 endast som »3"e Patens Klädem, varav blott ett var användbart. - Om ett 
antependium se s. 761 och om ett handkläde till fonten s. 7 48; båda från 1700-talet. 

TAVLOR Oljemålningar: - 1. Kopia av Rubens' Korsnedtagningen, förmedlad genom en 
gravyr. 191,5 x 134. - 2. Kristus gisslas. Efter gravyr, vars underlag troligen är någon 
venetiansk renässansmålning.1 190 x 134. - Dessa tavlor, som i enkla förgyllda list-

1 Benäget medd. av intendenten PER BJURSTRÖM, Nationalmuseum. 
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Fig. 682. Kalkkläde (numera förkommet) med broderi från 1600-
talet. Foto SHM 1917. 

Kclchtuch (jetzt verschwundcn) Chalicc veil, with 17th century
mit Stickerci aus dem 17. Jnhrh. embroidery (now !ost). 

ramar nu hänga mitt emot varandra i triumfbågen, upptagas första gången INV. 

1770: »211e Contrefaits, sittande på hwardera sidan om Altaret, skänkta av Major 
Stierncrona [s. 752, not 4 ]». Renoverades 1844 och 1929. 

A k va rell av konstnären Eigil Schwab, föreställande Estuna kyrka med gummor i 

schalett vandrande in genom stigluckan, vinterbild. Sign. »Estuna Nov. 1927» och 

»Schwab». 47 x 39. Gåva av konstnären 1940. 


Gustaf llI:s tal 1771och1772, Carl XIIl:s tal 1810 och 1817 i förgyllda origi- KUNGATAL 


nalramar hänga i sakristian. På Carl XIll:s tal 1810 är ramen skadad; kronan förvaras lös. 

Karl X I I: s bi be1 i originalband på predikstolen. nrnEL 


8 - .)10233 
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Fem runstensfragment äro fastkramlade på N sidan av V stigluckans portvalv. 
Om dessa se SvR VII: 2: 3, s. 458 ff. Fyra av dem äro uttagna ur kyrkans murverk, 
det femte påträffades efter ett ras i N kyrkogårdsmuren. - Om ett sjätte runstensfrag-
ment, U 577, se s. 705 och fig. 641. 

RHEZELIUS avbildar ett huvudbaner och åtta anvapen (fig. 641), som vid hans 
besök 1635 ännu funnos i kyrkan. Det förra har 1500-talsform, de senare den form, som 
var vanlig under Sturetiden. Huvudbaneret bär släkten Cruus' vapen. På banderolen 
tvärs över dess bärstång står »HER . . .. N... 579», vilket torde betyda 'Herr Erik 
Nilsson t 1579' . RHEZELIUS tillfogar nämligen: »P(astor) sade at denne Adelsman hette 
Erich nilson sy(ne)s nu inte na(m)pnet ha(n) har bodt på Öön1 der i S(ochnen)». Erik 
Nilsson (Cruus af Edeby) 2 till Uddeboö samt Hässelby (i Tuna sn) var bl. a. hövitsman 
vid flottan. Anvapnen motsvara endast delvis den av ELGENSTIERNA meddelade ätt-
ledningen. 3 I överensstämmelse med denna äro 1 Cruus, 4 Kagg och 6 (möderne nr 1) 
Stake placerade. Nr 2, Ulfstand till Årby, borde rätteligen ha varit 3. Av RHEZELius' 
ritning att döma kunna vapnen ha varit placerade på trabes, så som varit fallet med 
liknande anvapenserier i andra kyrkor, t. ex. Bladåker (SvK Up 111 s. 421). Åtminsto-
ne huvudbaneret, som har bärstång, har väl burits i begravningsprocessionen. 

Namnplåtar: - 1. Av koppar, oval. Driven inskr.: Kongl l\1aijs:z / Trootienare och 
HeradtzHö/dinge / ö/wer någre skiepslager och Herader / i Upland sampt Borgmestare i 
Nor / Tellie Stad den Welborne Herre H. /Lars StiernKrona [s. 752, not 1] född år 1663 / 
Den 5 November. Kanten runtom är trasig, så att det ser ut som om plåten klippts eller 
stansats ut ur ett större föremål. Tydligen har något slags ram funnits, som kan ha inne-
hållit uppgift om dödsåret. Denna namnplåt kan ha hört till ett nu förkommet begrav-
ningsvapen. H 13,5, B 24. - 2. Av driven mässing (fig. 683) med graverad inskr.: 
Kongl: Maijts: Trotienare / och Cammarherre Wälborne Herr / SAMUEL STIERN-
CRONA 4 / Född på Sätesgården degarö uti Roslagen / och M alstad Sochen d 19 October 
a0 a01697 / och uti Stockholm i Herranom Sal: / a/somnade d 14 November 1747. -
Ornamentik: rocailler, palmblad och akanthus, nederst dödskalle och korslagda ben-
knotor. Alla bladflikar i plåtens ytterkant äro avbrutna, så att det ser ut som om den 
lösbrutits från ett underlag, vid vilket den varit fastnitad. I den krönande rocaillen 
finnes ett litet hål kvar. Antagligen namnplåten till en kista, som kanske efter begrav-
ningen brutits loss och upphängts i kyrkan (jfr SvK, Bo 1: 2 s. 212). H 26, B 32. 

1 Öön = U ddeboö. 
2 Om honom se utöver av ELGENSTIERNA meddelade uppgifter J. E. ALMQUIST, Herrgårdarna i Sverige 

under reformationstiden (1523- 1611), Sthlm 1960, s. 77. 
3 Se även J. E. ALMQUIST, Väpnaren Tore Bytings svenska avkomlingar i fem led (Släkt och hävd, 

tidskr. utg. av Geneal. fören., årg. 1958, s. 1). Förf. har fil. dr H. GILLINGSTAM att tacka för anvisnin gar 
i detta sammanhang. 

• SAMUEL STIERNCRONA var aktuarie i Riksarkivet, kammarherre och kabinettssekreterare hos 
konung Fredrik I. 



ESTUNA KYRKA 771 

Fig. 683. Namnplåt från Samuel Stierncronas (t 174 7) kista. Driven 
mässing med graverad inskrift. Foto S. Hallgren 1962. 

Namensschild eines Sarges, 1747. Nameplate [rom coffin, 1747. Clrnsed 
Getriebenes Messing mit gravierter brass with engraved inscription.

lnschrift. 

:'.VIöbler i sakristian: - Bord av furu på två i kanten profilerade bockar med slå MÖBLER 

emellan, enligt RÄK. förfärdigat 1765 av mäster Möller (s. 740, not 4). -Två länstolar, 
mycket breda, med vridna ben och vridna slåar mellan benen. Skinnklädseln nyare. 
Stolarna äro av karolinsk typ (omkr. 1700), men ha kommit till kyrkan långt senare -
de upptagas i INV. först 1791. En anteckning efter vrs.PROT. 1777: »Noch ifrån Hwittsjö 
2ne Stolar i Sacristiam avser säkerligen dessa. H 89. - En högryggad stol (fig. 684) 
med rotting i ryggen; sitsen har senare stoppning och klädsel. 1700-talets förra del. 
Stolen kom till kyrkan först på 1800-talet (tillägg i rNv. 1849). H 115. - Stol av ek, 
1600-talstyp. Upptagen i INV. 1749. Gråmålad sedan 1800-talet (INv. 1849: »nu målad»). 
H 92. 

Kistor: - 1. Av omålad furu. Det välvda locket utgöres av en kluven och urholkad K1sToR 

stam. I locket ett järnskott hål att stoppa in penningar i. Kistan är järnbandad och järn-
beslagen i hörnen (beslagen mycket skadade). I två järnband tvärs över kistan finnas 
märlor för hänglås. Som märken i träet visa har ett tredje lås av samma slag funnits 
mitt fram, men är bortbrutet och har möjligen ersatts av ett lås av annat slag, som också 
brutits bort, varefter hålet lagats med en trälapp . På kortsidorna lyftringar av järn. 
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Kistan, som är kortfattat omnämnd i äldre 1700-talsinv., var bortsåld 1791 (INv.), 
men återbördades långt senare till kyrkan genom kyrkvärden Johan Mattssons försorg 
(INv. 1945). L 135, B 46, H 54,5. I vapenhuset. - 2. Helt av järn (fig. 685). Har varit 
målad, spår av röd färg kunna ännu iakttagas. Låsen äro anbragta på lockets insida, 
nyckelhålet på dess ovansida döljes av en klaff, som regleras av en fjäder vid låsets 
nedre kant. På framsidan av kistan finnes ett falskt nyckelhål. I locket smörjhål till 
låskolvarna. Kist an köptes från Stjärnholm 1766, men är betydligt äldre, sannolikt från 
början av 1600-talet. Den är en direkt utvecklingsform av de under 1500-talet upp-
komna sydtyska järnkistorna med lås på lockets insida och ett falskt nyckelhål på fram-
sidan.1 L 50, B 23,5, 1-1 21,5. Nyckelns (flg. 686) L 11. - 3. Träkista med profilerad list 
runt locket, målad i gråvitt med svart listverk. Två myntspringor, den ena med upp-
stående kanter. I hörnen järnbeslag av 1700-talstyp. Stänges nu med ett senare tillkom-
met hänglås. Den ursprungliga nyckelskylten har använts till en lagning av kistans 
botten och sida. Tvärs över locket syns spåret efter ett brett beslag, som ev. också inne-
hållit ett nyckelhål. Mitt på nämnda spår har nämligen locket lagats med en infälld trä-
bit och en plåt. Spåret är svart och samma färg synes också på andra ställen under nuv. 
gråvita målning. Kistan har antagligen från början varit svart, med röda (och mörk-
gröna?) lister (färgspår). Sannolikt den lilla träkista, som upptages i rNv. första gången 
1770 och då säges ha två lås. L 45, B 30, H 27. 

VOTIVSKEPP »Item et hengiande lithet skeep» är antecknat bredvid INV. 1642. För längesedan 
förkommet. 

PLIKTPALL Pliktpall av omålad furu. H 68, B 56. - Kyrkstock av omålad furu, nu med 5 
KYHKSTOCK hål (ena ändan kapad). Över- och underdel sammanhållas i båda ändar av järnslåar, 

i ena ändan med gångjärn, medan den andra (kapade) ändan har märlor för hänglås. 
Stocken har varit itusågad på ett ställe i överdelen och på ett annat i underdelen och 
är på båda ställena lagad med grova järnplåtar.2 Nuv. L 248. - I en komplettering av 
INV. 1725, sannolikt utförd 1734, upptages »En Plicht-Pall och Ståclrn. Pliktpallen kan 
möjligen vara så gammal. En ny stock anskaffades 1763 (RÄK.), men det är möjligt, 
att den som nu finns härrör från 1813: »Till stockens förfärdigande vid kyrkan tages 
pengar af kyrkokassan» (sT.PROT., RÄK.). Både pliktpall och kyrkstock stå nu i vapen-
huset. 

JORDFÄST- J ordfästningsskovel med vridet skaft av svartmålat trä, avslutat av en gulmålad 
NINGssKovEL krona. Påminnande om den som finnes i Söderby-Karl (fig. 749) . 1700-talet. L 72,5. 

KLOCKOR Kyrkans klockor hänga i stapeln. - 1. Storklockan har följande inskr.: (runt 
halsen). KOMMER LATER: os: GLADIAS: HERRANOM: OCH: FROGDAS: FOR WAR SALIGHETS: 

1 Enligt benäget meddelande av chefen för Livrustkammaren fil. dr BRYNOLF HELLNER. 
2 Kanske itusågandet skett för att möjliggöra befrielse av en stackars delinkvent. Stockstraffet av-

skaffades först 1841. 
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Fig. 684. Stol från 1700-talets förra del. Foto S. Hallgren 1964. 

Stuhl , erste Hälfte 18. Jahrh. Cliair, first half of 18lh ccntury. 
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TROST:; (runt kanten) 1667 P(salm) 95 KOMMER LATER os TILBIDIA OCH KNABOYA OCH 
NEDERFALLA FOR HERRANOM THEN os GJORT HAFVER; (på livet inom en kartusch) 
GVTIN r STOCK / HOLM AF PETTER / DANT1 ANNO 1664, Den bristande överensstämmelsen 
mellan de båda årtalen måste bero på något fel vid gjutningen. Klockan, som ej upp-
tages vare sig i RÄK. eller som gåva, är förmodligen förvärvad genom sammanskott aY 
sockenmännen. H (med krona) ca 100, D ca 105. - 2. Lillklockan har denna inskr.: 
(runt halsen) GLORIA IN EXCELSIS DEO (= ära vare Gud i höjden); (runt kanten) DVRCH 
FEYR [= Feuer] BIN ICH GEFLOSSEN DVRCH GOTTES HEYLFH [= Hilfe] M(eister) IOHGEN 
PVTENSEN [s. 294, not 1] IN STOCHOLM HAT MIR GEGOSSEN AN(no) 16 52 (= genom eld 
har jag flutit, med Guds hjälp har mäster Jörgen Putensen i Stockholm mig gjutit 1652). 
En snarlik, men icke identisk inskr. finnes på en klocka av Putensen i Löt.2 Klockan i 
Estuna orneras av en akanthusbård samt har på ena sidan av livet en fisk (Kristussymbol), 
på den andra en bröstbild av drottning Kristina, inramad av lager och palmblad. Till 
denna klocka sökte bönderna hjälp av herrskapen i socknen. »Till Hans Matzson i 
S(öder)Nånö som war med Supp(!ik) till H(ennes) N(åd) Grefwinnan om hielp till 
Klockan» är en post i RÄK. 1653, en annan lyder: »Burei Fogde, som fordrade [här väl 
lika med 'befordrade'] oss penningar af sin Herre till Klockokööp». 3 H (med krona) 
ca 60, D ca 70. 

SAMMANFATTNING 
I. En liten oputsad gråstenskyrka med smalare, rakt avslutat kor ( = Ö delen av långhuset samt 

nuv. kor) började uppföras årtiondena närmast efter år 1200 (fig. 687: A). Koret saknade fönster i Ö. 
Troligen planerades torn över koret, vilket fick ett tunnvalv av stenflis. I långhuset plant trätak, om 
tak över huvud taget hann inläggas . Planerna ändrades nämligen sedan murarna uppförts till en viss 
höjd - skiljemuren mellan långhus och kor så högt, att en genomgång till korvinden hunnit färclig-
ställås, ö. kormuren troligen till något lägre höjd (se fig. 615). 

Il. I enlighet med de ändrade planerna för kyrkbygget erhöll koret sin nuv. höjd; korvinclen fick 
ljus från en fönsterglugg i ö (fig. 628). I samband med korets färdigställande uppfördes på dess N sida 
en sakristia (fig. 687: B). Möjligen inrättades en trappa i N kormuren (nu förmurad, m en ett hålrum i 
muren finns ännu kvar (fig. 616). Långhuset erhöll sedan ett trepassformat tunnvalv av trä. Murarna 
putsades och deras övre parti smyckades med målningar, 1270-talet? (PI. I- IV, fig. 633, 636, 637.) 
Målningarna, som ännu kunna studeras ovanför de nuv. tegelvalven, äro av betydande intresse bl. a. 
på grund av sin sällsynthet. Huvudframställningen på triumfbågsmurens åt !ånghuset vättancle sidor 
omger elen ovan omtalade genomgången till korvinden, som stod öppen under trävalvets tid och då 
var synlig nedifrån kyrkorummet. Det är tänkbart, att denna öppning spelat en roll vid ceremonierna 
på Kristi himmelsfärdsdag. - Inventarier: skaftet till en dopfunt (fig. 660), som - så vitt man kan 
döma av denna obetydliga rest - härrör från 1200-talet. 

1 PETTER ELIAESON DANT, klockgjutare i Stockholm, mästare 1659, t 1669 (HoLMBÄCK). 
2 UPPLANDS KYRKOR bd VIII s. 152. 
3 Varken »Grefwinnan» eller Burens ha kunnat identifieras som ägare till säteri i socknen. Antag-

ligen rör det sig om personer, som hade lanclbogårdar där. 
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Fig. 685. Järnkista från början av 1600-talet. Foto S. Hallgren 1962. 

E isenkiste, An!'ang 17. Jahrh. !ron chest from beginning of 17th century. 


Fig. 686. Nyckel till kistan fig. 685. Foto H. Karlsson, Estuna, 1965. 

Schllissel zur Kiste Abb. 685. K ey of chest, fig. 685. 
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III. Ej långt härefter utvidgades kyrkan åt V till nuv. storlek (fig. 687: C). Insidan av murarna i 
nybygget blevo slarvigt putsade och kvaderristade (fig. 627). Sedan gamla V muren rivits ornpulsac\es 
denna del av kyrkan och försågs med ett trepassvalv av trä av samma format som i elen ursprungliga 
delen av långhuset. Några målningar utfördes icke i tillbygget. Däremot dekorerades korvalvcl med 
målade bårder (fig. 638- 640). Kyrkans yttre vitkalkades (nu eller under per. IV). 1290-talet. År 1298 
(åter-?)invigdes kyrkan och högaltaret åt helgonen Lars, Olof och Erik . 

IV. S ingången omgjordes till en ståtlig, spetsbågig tegelportal (fig. 619- 623, fig. 687: D). Början 
av 1300-talet. - Inventarier: Kalk (senare omgjord utom noden, fig . 661) och paten (fig. 662) . 1300-
talets andra fjärc\ec\el eller mitt. 

V. Vid mitten av 1400-talet inslogos tegelvalv i långhus och sakristia (fig. 687: E). Långhuse t om-
putsac\es och förs ågs 1463 med målningar (fig. 641- 656). Vapenhus med takryttare tillbyggclcs (fig. 
612, fig. 687: F). Senast vid denna tid tillkom även takryttare på långhuset (fig. 612). 

VI. 1726 - 33 förelogos omfattande reparationer i kyrkan. Bl. a. omgjorc\es alla taklagen och takryt-
tarna borttogos. Ingång i V upptogs, ävensom fönster i N och Ö. Triumfbågen gjordes högre och vidare 
(fig. 633, 687: G). Kyrkan vitmenades invändigt. - Under lopp et av 1700-talet moderniserades inred-
ningen: bänkinrec\ning 1732, altare (förut ombyggt 1733) och altarring samt bänkar i koret 1764, läk-
tare 1764, orgel 1765, altaruppsats 1766 (fullt färdig först 1778), prec\ikstol 1771 (fig. 629, 657), nummer-
tavlor 1789 (fig. 658). 

VII. Stor yttre reparation av kyrkan med grunc\förstärlrning, lagning av remnor i murarna m.m. 
Tre fönster i långhuset förstorades. 1844. - Ny orgel 1899 (fig. 659). 

Vill. Restaurering under ledning av ark . E rik Fant, därvid bl. a. alla golv omlades och målningarna 
nere i kyrkan framlogos och konserverades. 1929. 

ZUSAMMENFASSUNG 
I. E ine kleine, unverputzle Feldsteinkirchc mit schmalerem, gerade abgeschlossenen Chor ( = 0-

Teil des Langhauses sowie jetziger Chor) wurc\e Anfang des 13. Jahrh. angelegt (Abb. 687: A). Kcinc 
Chorfenster im 0. \Vahrscheinlich war ein Chorturm geplant; das Untergeschoss erhielt ein Tonnen-
gewölbe aus Steinsplittern. Im Langhaus einc flache Holzc\ecke, wenn man il.berhaupt c\azu gek om-
men war einc solche zu !egen. Als die Maner schon eine gewisse Höhe erreich t hatten, wurden die Bau-
pläne nämlich geänc\ert . Die Trennungsmauer zwischen Langhaus unc\ Chor war schon so hoch, dass ein 
Durchgang zum Chorboden bereits fertiggestellt war; die öst!. Chormauer hatte vermutlich einc ctwas 
niedrigere Höhe (Abb. 615). 

Il. Gemäss elen geänc\erten Bauplänen för den Kirchenbau erhielt das Chor die jetzigc Höhe; der 
Chorboclen bekam Licht aus einer kleinen Fensteröffnung im 0 (Abb. 628). Im Zusammenhang mit 
der Fertigstellung des Chores wurde auf dessen N-Seile eine Sakristei errichtet (Abb. 687: B). Es ist 
möglich, dass eine Treppe in der nörd!. Chormauer eingebaut war (jetzt zugemauert); ein Loch in dcr 
Maner ist jetzt noch vorhanc\en (Abb. 616). Später erhielt clas Langhaus ein c\reipassförmiges Tonnen-
gewölbe aus Holz. Die Mauern wurden inwendig verputzt unc\ deren obere Partie mit Malereien c\eko-
riert (PI. I- IV, Abb. 633, 636, 637). 70:er Jahren des 13. Jahrh.? Die Malerieen oberhalb dcs Back-
steingewölbes sind auf Grund ihrer Seltenheit von grossem kusnthistorischem Interesse. Die Hau pt-
c\arstellung auf der Ostmauer des Langhauses il.ber dem Triumphbogen rahmt den obenerwähnten 
Durchgang zum Chorboc\en ein. Diese Öffnung war z.Zt. des Holzgewölbes unten vom Kirchenraum 
aus sichtbar. Es ist anzunehmen, dass clie Öffnung bei den Zeremonien am Christi-Himmell'ahrtstag 
eine gewisse Rollc spielte. - Inventar: Taufsteinschafl (Abb. 660) vielleicht 13 . Jahrh. 
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III. Etwas später wurde die Kirche zum \V hin zur jetzigen Grösse 
erweitert (Abb. 687: C). Die Innenseiten der Neubaumauern wurden grob 
verputzt und quaclergeritzt (Abb. 627). Als die alte Mauer abgerissen war, 
wurcle dieser Teil cler Kirche neuverputzt uncl mil einem Dreipassgewölbe 
aus Holz versehen. Dieses hatte das gleiche Format wie clas Gewölbe im ur-
sprfmglichen Teil des Langhauses. Keine Malereien im Anbau. Das Chorge-
wölbe j ecloch wurcle mit gemalten Borten clekoriert. 1298 wurde Kirche und 
Hochaltar den Heiligen Lars, Olof und Erik zu Ehren eingeweiht (wieder-
eingeweiht ?). 

IV. Der S-Eingang Anfang des 14. Jahrh. zu einem stattlichem, spitz-
bogigen Backsteinportal umgeändert (Abb. 619-623, Abb. 687: D). -
Inventar: Kelch (später umgearbeitet, nur Nodus nicht, Abb. 661) und 
Patene (Abb. 662) zweites Viertel ocler Mitte des 14. Jahrh. 

V. Mitte cles 15. Jahrh. versah man Langhaus und Sakristei mit Back-
steingewölbe (Abb. 687: E). Das Langhaus wurde neuverputzt uncl 1463 
mit Malereien dekoriert (Abb. 641-656). Waffenhaus (Vorhalle) mit Dach-
reiter angebaut (Abb . 612, Abb. 687: F). Spätestens zu dieser Zeit baute 
man auch Dachreiter auf clas Langhaus (Abb. 612). 

VI. Umfassencle Reparationen zwischen 1726-33. U.a. änclerte man 
alle Dachgeriiste und entfernte die Dachreiter. Der W-Eingang uncl eben-
falls clie Fenster im N uncl 0 wurclen aufgenommen. Der Triumphbogen 
crhöht uncl erweitert (Abb. 633, Abb . 687: G). Kirche inwendig getiincht. 
- Jm Laufe cles 18. Jahrh. erneuerte man clie Einrichtung: 1732 Bänke, 
Altar (1733 schon einmal umgebaut), Altarschranke sowie Gestiihl im Chor F 
1764, E mpore 1764, Orgel 1765, 1766 Altaraufsatz (1778 erst ganz fertig), 
Kanzel 1771 (Abb. 629, 657), Nummerntafeln 1789 (Abb . 658). 

VII. 1844 grosse Aussenreparationen an cler Kirche: Grunclverstärkung 
sowie Ausbesserung der Mauerrisse. Drei Fenster im Langhaus vergrössert. 
- 1899 eine neue Orgel (Abb . 659). 

VIII. 1929 Restaurierung unter Leitung von Architekt Erik Fant; u.a. 
wurclen clabei alle Fussböclen umgelegt sowie clie Malereien von cler Ubcr- G 
tiinchung befrcit uncl konserviert. 

Fig. 687. Kyrkans plan-SUMMARY utveckling, 1: 1000. I. 
Wilcke-Linclqvist inv.,

I. A small granite-rubble church with a narrower straight-enclecl chancel J. Nömmik del. 1965. 
( = E part of nave and present chancel) was begun cluring the first clecacles Entwicklungsplan cler 

Kirche.of the 13th century (fig. 687: A). The chancel hacl no E winclows. A tower 
Development of church. 

was probably plannccl to be built over the chancel, which was barrel vaul-
tecl with stone chips. The nave had a flat wooden ceiling, if it had any 
ceiling at all. The plans were altered after the walls had been built up to a certain height- the wall 
between the nave and chancel so high that a passage to the nave attic was finishecl; the E wall of the 
chancel was probably somewhat lower (fig. 615). 

Il. The chancel was given its present height in accordance with the altered plans; the attic of the 
chancel was lighted by a small E window (fig. 628). In conjunction with the completion of the chancel, 
a v estry was built on the N side (fig. 687: B). There may have been a staircase in the N wall of the 
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chancel (now bricked up, but there is still a cavity in the wall, fig. 616). The nave was given a trefoil-
shaped wooden barrel vault. The insides of the walls were plastered and the upper parts decorated with 
paintings (PI. I- IV, figs. 633, 636, 637) . 1270's? The paintings, which can still be seen above the pre-
sent brickwork v aulting, are extremely interesting on account of, among other things, their rareness. 
The principal part, on the rood arch wall facing the nave, surrounds the passage to the chancel attic 
mentioned above, which was open when the church had wooden vaulting. It is feasible that this opening 
may have played some role in the Ascension Day ceremonies. 

Furnishings: Pillar of a font (fig. 660), originating, as far as can be judged by this fragment, from the 
13th century. 

III. Shortly after this, the church was extended westwards to its present size (fig. 687: C). The 
insides of the new walls were plastered carelessly and tooled to imitate ashlar masonry (fig. 627). After 
the old vV wall had been dernolished, this part of the church was given wooden vaulting the same as 
in the original nave. No murals were executed in the extension, although the chancel vault was decorated 
with painted borders (figs. 638- 640). The exterior of the church was lime-washed (or during period 
IV). 1290's. In 1298 thc church an d the high altar were (re?)consecrated to Sts. Lars, Olof and Erik. 

IV. The S doorway was widened and equipped with a stately, pointed-arched brickwork surround 
(figs. 619- 623, 687: D). Early 14th century. 

F urnishings: Chalice (later r emodelled except the knop, fig. 661) and paten (fig. 662); middle or 
second quarter of 14th century. 

V. Nave and vestry vaulted in brickwork (fig. 687: E). The nave was replastered and decorated with 
murals in 1463 (figs . 641-656). Porch with fleche added (figs. 612~ 687: F ). During this p eriod or ear-
lier, a fleche was erected on the nave roof (fig. 612) . 

VI. 1726- 33, extensive repairs to the church. Among other things, all the roof-trusses were re-
constructed and the fleches removed. W entrance made, and windows opened in N and E. The rood 
arch was rnade higher and wider (figs. 633, 687: G). The interior of the church was lime-washed. 

F urnishings modernized during the 18th century: p ews 1732, altar (earlier rebuilt in 1733) and altar 
rails, seats in chancel 1764, gallery 1764, organ 1765, reredos 1766 (not completed until 1778), pulpit 
1771 (figs. 629, 657), hymnboards 1789 (fig. 658). 

VII. Extensive externa! restoration of church, foundations strengthened, fissures in walls repaired, 
etc. Three windows in nave enlarged, 1844. New organ 1899 (fig. 659). 

VIII. Restoration under the supervision of Architect Erik Fant; all floors relaicl, painting in church 
uncovered and preservecl. 1929. 



Fig. 688. Söderby-Karls kyrka från NV. Foto S. Hallgren 1964. 

Söderby-Karl Kirche von NvV. Söderby-Ka rl Church from N\V. 


SÖDERBY-l(ARLS l(YRl(A 

UPPLAND, STOCKHOLMS LÄN, LYHUNDRA HÄRAD 


LYHUNDRASTORKOMMUN 

UPPSALA ÄRKESTIFT, LYHUNDRA KONTRAKT 

Beskrivning av Ingeborg \VrLCKE-LINDQVIST, avslutad i december 1964 

TRYCKTA K;\LLOR: RHEZELIUS s. 35 (gravsten, vapen o. inskr.avb .),1 142 (kyrkan avb.). -
RADLOFF II S. 139. - KLINGSPOR I : 2 S. 70. - BOETIUUS S. 111 , 156. - LU NDBERG Is. 589, 590, 591. -
UNESTA~l passim, men särskilt s. 88- 148. - CORNELL-VYALLIN s. 59. - NoRRTELJE TIDN . 3/9 1898 

Under j ä mförelse med handskriften (F c 6) i KB. 1 
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(»Några Roslagskyrkor. Iakttagelser under en vandring.» Av signaturen Camillus.); 26/11 1910 (E . J. 
Hagfält, Ett restaureradt tempel från medeltiden). 

HANDSKRIVNA KÄLLOR o. AVB.SAML.: RA: ÖIÄ skr. 13/2 1816 (ang. läktarens tillbyggnad o. för-
ändrad bänkinredning); ED hand!. 27 /5 1864 (ang. föreslagen tillbyggnad av torn o. nytt kor), 10/8 
1887 (ang. ny orgel) o. 26/8 1910 (kyrkans restaurering). - KB: HADORPHS »ANNOTATIOI"SBOOK» 
(F f 10), opag. - ATA: HILDEBRAND, Ö. Upp!. s. 13 a, 69, 77- 86 (ornament på valvribbor avb.) ; 
IHRFORS II: 2 s. 1794; rnv 1829; gammal kopia av inskr. på två medeltida kalkar, odat. o. osign.; gammal 
tuschteckning av medeltida gravsten, odat. o. osign.; fyra akvareller (Sohlmans sam!.) samt en icke 
färglagd teckning med motiv ur kalkmålningarna, odat. o. osign.; blyertsskiss till valvplan (delv is 
missvisande), odat. o. osign.; uppmätn.ritn. av kyrkan före 1910, odat. o. osign. kopia: plan, tvärsnitt 
mot Ö o. V, S- o. V-fasader (2 bl.); uppmätn.ritn., kopia efter FR. FALKENBERGS förslagsritn. 1910 
i BSt: plan o. V-fasad; hand!. rör. rest. 1910, innehållande utom kopior av hand!. i BSt bl. a. brev från 
prost en FRANSSON 22/51909 (anhållan om besiktning av kyrkan), 18 /41910 (ang. gravar i kyrkan rn. m.), 
20/6 o. 13/8 1910 (förklaring rör. den utan tillstånd påbörjade rest.) samt anteckn. av EMIL EcKHOFF 
25/10 1910 (m. blyertsskiss); brev från c. w. P ETTERSSON t. E . EcKHOFF 18/10 0. 27/10 1910 0. 30/1 
1911 (ang. målningarnas rest.; ingår i Eckhoffs arkiv); C. vV. PETTERSSO N, »Söderby-Karls kyrka. 
Upland. 1910. Hvalf och väggmålningar, Altarprydnad [m. m.], Glasmålningar.» (dat. mars 1914); 
SNABBINV. (Gotthard Johansson, 1917); hand!. rör. medeltida kalk o. paten 1933- 53 (C. R. AF UGGLAS, 
A. AND ERSSON) samt rör. nedsmälta klockor 1910 och u. å .; tj.mem. av ERIK BoimN 1946 (byggnads-
beskr.); hand!. rör. rest. 1958- 59, bl. a. konservator SVEN CARLSSONS rapport (även i BSt); äldre 
fotografier m. m. - NoRDM: Brev från RAÄ 21 /11 1883 (ang. rökelsekar). - BSt: »Öfverintendents-
ämbetet. Afgjorda mål före 1811. Kyrkor. Stockholms län.» (innehåller bl. a.: 1) prot.-utdrag från 
ÖIÄ:s sammanträde 22/2 1791 rör. föreslaget inrättande av sockenmagasin ovanpå sakristian jämte av 
konduktören WEN NBERG inlämnad förslagsritning härtill, 2) hand!. ang. utvidgning av kyrkan, 
alternativt nyanordning av dess läktare, med anledning av socknarnas sammanslagning, däribland 
brev från prosten FRANKENBERG 29/12 1797 med bifogad skiss av orgeluppställningen,' samt koncept t. 
skr. från överint. FREDENHETM t. landshövdingen i Stockholms län 6/2 1798); »Hitning till Läcktare-
byggnad m. m.» (plan av kyrka o. läktare) av S. ENANDER 1815, två alternativ - å det av ÖlÄ godkända 
har den gamla bänkinredn. i koret bibehållits (2 bl.); »Ritning till Läcktare-byggnacl» (fasad) av S. 
ENANDER 181 5 (2 bl.); förslagsritn. t. torn o. utvidgat kor av LuDv. HEDIN 1864; ritn. t. orgelf'asad 
o. -plan av G. LINDGREN 1887; hand!. rör. rest. 1910, bl. a . C. A. EKHOLM, »Beskrifning till Förslag till 
reparations- och förändringsarbeten ... » 1909, brev från riksantikvarien 0. Mo NTELIUS t. prosten 
C. G. Fransson 16/8 1909 (avskrift), förslagsritn. (omarbetning av församlingens förslag) av FREDHTK 
FALKENBERG 1910 (1 bl.), »Granslmingsblankett» t. inre rest., odat. o. osign., samt FALKENBEHGS 
»Beskrivning över ändringsarbeten . .. » 1910; förslag t. glasmåln. i Ö korfönstren, sign. C. \VTLH. 
PETTERSSO N 1911; skr. fr. RAÄ ang. tornbyggnadskassan 1923; tj.mem. ang. Söclerby-Karls kyrka av 
E. FANT 1924; STEN M:son STÅHL, »Rapport över besiktning» 1941 och »Arbetsbeskrivning till likk äll are 
... » (med ritn.) 1943; skr. från RAÄ (Martin Olsson) ang. kyrka o. bogårdsmur 1946 (även i ATA); 
arbetsbeskr. för takförstärkn. samt konstr.-förslag (ritn.) till elens., uppgjort av BYGGNADS-AB PAUL 
ANDERSSON, Västerås, 1958; förslagsritn. t. rest. (planer, sektioner, dörrar m. m.) av J . F . .\K 1958- 59; 
J. FÅK, r,Söderby-Karls kyrk a, Uppland, Program till restaurering», även innehållande »Kortfattad 
historik samt beskrivning av byggnadens nuv. tillstånd», 1959, 111. fl. hand!. rör. rest. 1958-59; ä ld re 
fotografier 111. m. - LSt: Karta från 1639 av SvEN MÅNSSON (A 8 s. 108). - UB: Nonm:--: 191 0: 62 

1 Beträffande orgelfasaden oriktig efter vad prosten själv uppger i sitt brev. 
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(ärkeb.vis. 1641); NORDIN vol. 39 fol.: 5, Upbörden 1531,1 bl. 24 V. - STHLMS UNIV. KONSTHIST. INST.: 
Exk.prot. (Upps. univers. konsthist. sem.) 1910- 11 s. 71, 1912-13 s. 59. - LUNDS UNIVERS. KONSTHIST. 
INST.: Mandelgrenska sam!., ser. 5, avd. 1. 

KYRKANS ARKIVALIER (i ULA): Söderby: RÄK. 1614-53, 1656- 1817;2 ST. PROT. 1661- 1717 
(i denna serie, som är fördelad på tre olika vol., finnas flera luckor) samt 1738- 1805, 1807- 1812, 
1814; KR.PROT. 1786-1812; INV. 1612 (?) 3- 1815; ANTECKN. EFTER INV. 17304; VIS.PROT. 1697- 1789; 
BALKDELNING 1678 (K I 1); BÄNKDELNING 1749 (0 1); hand!. ang. en 1727 gjuten klocka (K I 5); 
»Materials- och Omkostnadsförslag för en tillökad Chor-byggnad» av J. c~rn. LOELL 6/8 1797 (0 1); 
flera hand!. ang. socknarnas förening och därav föranledda förslag till tillbyggnad av Söderby kyrka 
el. omändring av dess inredning, 1796- 1814 (K I 5), bl. a. dictamina till ST.PROT. 17 /4 o. 20/8 1797. -
Söderby-Karl: H.Ä.K. fr . 0. m. 1817; ST . PROT. fr. 0. m. 1813; KR. PROT. fr. 0. m. 1813; PHOT. vid Direk-
tionens över kyrkobyggnaden sammankomster 1816- 17; rnv. 1824; vrs.PROT. 1812- 39; förslag till 
n;\~KDELNING 1818 (K I 1). - Arkivalier fr. o. m. senare delen av 1800-talet förvaras vid kyrkan. 
- Till samlingarna i Söc\erby-Karls fornminnesförenings museum Erikslwlle finnes en handskriven ka-
talog. 

DoMKAP. HANDL. (i ULA): E V 124: 1- 4 (innehåller bl. a. brev från kh PRINTZ 10/3 1712 samt flera 
INV. o. vrs. PROT. från 1700- o. 1800-talen5 o. ÄMB.BER. från slutet av 1800-talet); E VI 5: 1 (innehåller 
bl. a . PHOT. VID PROSTETJNG 1715). - Till DoMKAP. inkomna hand!. från 1900-talet förvaras i DOM-
KA P: s AH.KIV. 

Söderby-Karls kyrka ligger liksom flera av kyrkorna i Sjuhundra och Lyhundra härader vid gamla 
allmänna landsvägen från Stockholm till Grisslehamn (s. 676). Socknen är sammanslagen av två äldre 
kyrksocknar , Söc\erby och Karl. Söc\erby kyrka omtalas tidigast i ett testamente 1292 (SD 1064). 
»Håls K(yrko)messo S. Sim. Jud. clagh» [28/10] , berättar RHEZELIUS s. 37; man kan alllså förmoda, att 
kyrkan inv igts denna åt apostlarna Simon ivraren och Judas Tac\c\eus helgade dag. Ända sedan medel-
tiden hade Söc\erby sn ett annex. Sålunda upptages Söderby i förteckningen över elen s. k. sexårs-
gärden år 1314 (SD 1946) med ett annex, som icke namngives, men som måste ha varit Karls sn. De 

1 Härvid lämnades från Söc\erby: 


»En klocka om ............ iii Sk(ep)p(und) vii lisp(un)c\ 

penning för tionde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvi marc 

Silff som thett andra registrett lyder ....... viii lod(ig)e m(ar)k ii lott 

penning för aff(rad) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v marc 

penning aff kyrkion es kisto vi m(ar)k» 


2 För åren 1732-37 saknas specificerade RÄK. Även för de närmast följande åren äro utgifterna 
ofullständigt uppgivna. 

3 Detta rnv., som sannolikt tillkommit i samband med kh Gyntherus Erici Svinfots (s. 850) tillträde, 
är oc\at., men kyrkboken (L I 1), där det ingår som första led, bär årtalet 1612. En anteckning om ett 
inköp 1613, som avslutar detta INV., kan vara senare tillfogad. - Kyrkboken LI 1 är inbunden i ett 
nu mycket skadat PERGAMENT, ett blad ur en mässbok från 1300-talet. Texten är tämligen utplånad, 
men torde ha omfattat mässtexterna för torsc\. o. fred. Quat. Temp. Quadrag. (Godhetsfullt m edel. av 
teol. o. fil. dr TONI SCHMID.) 

4 biv. 1730 utgör endast en komplettering av INV. 1695. Anteckningarna därefter, som till största 
delen torde ha tillkommit 1748, utgöra i sin tur en komplettering av INV. 1730, upptagande dels däri ej 
medtagna inventarier, dels efter 1730 tillkomna sådana. 

5 INv.1850 inlagt i vrs. hand!. 1858. 
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båda kyrksocknarna förblevo sedan förenade i ett pastorat under fem sekel. 1796 20/12 biföll K. Maj :t 
Karls församlings ansökan om att förenas med Söderby om en kyrka, m en först 1812 avlystes guds-
tjänsterna i Karls kyrka. Socknarnas sammanslagning behandlas utförligt av UNESTAM s. 173 ff. och 
kan därför här lämnas åsido. 

Broby, Söderby sockens enda säteri, blev säteri först 1755.1 Av i texten näm'.lda byar och gårdar 
ligga följ ande inom nämnda sockens område: Aspsund, Brölunda, Ekeby, Igelsla, Norr Marjum, Sonö, 
Vik och Väsby. Inom den forna Karls sn ligga Alby, Norr Järsö, Risslingby och Sebende liksom säterierna 
Stensta och Kar/ösa . Uddeboö och Svanberga ligga båda i Estuna sn, Skebo bruk i Unung~ sn. 

KYRKOGÅRD OCH KLOCKSTAPEL 
1NHÄGNAD Kyrkogården var tidigare betydligt mindre än nu. Den utvidgades åt S 1827 och 

åt N och Ö 1889- 92. I V kvarstår ännu den gamla, välmurade, fogstrukna gråstens-
muren (yttre H ca 120), troligen härrörande från medeltiden. Hur långt denna mur 
når i N och S framgår av fig. 690. I skarven mellan gamla V-muren och dess förlängning 
åt N kan man iakttaga NV hörnet av gamla kyrkogårdsmuren. De nya delarna av 
kyrkogården hägnas i N resp. S av gråstensmur utan bruk, i S och SV uppförd av föga 
eller alls ej bearbetad sten med riklig skolning. Denna mur omtalas i en skrivelse från 
RAÄ till BSt 1/10 1946 såsom »synnerligen vackert och skickligt lagd» och »ett ovanligt 
vackert prov på ett ålderdomligt hantverk». I N (med angränsande del i V) består 
muren av i fyrkant tuktade block, lagda i horisontella skift. Den gamla muren i V är 
torvtäckt, i övrigt saknas täckning. I Ö ersättes muren av en häck, planterad på en 
s. k. »bakmurn mot vilken kyrkogården här är uppterrasserad. - Såsom brukligt var, 
hade bogårdsmuren i äldre tid tak av trä. Detta såldes på auktion 1786 (sT. PnoT.; 
jfr s. 636). 

JNG ÅNGAR Kyrkogården har två ingångar. Den i V har grindstolpar av orappat tegel med tak 
av svartplåt. I N ingången grindstolpar av granit; avtäckningen utgöres av ett enda 
block, tillhugget i form av en låg pyramid. I båda ingångarna gjutjärnsgrindar av samma 
utseende. - En stiglucka i N omtalas 1622, då »Maatz klockare giorde ... 2 kors på 
Norre Steglukam (RÄK.). Också i V har en stiglucka funnits. Den omtalas i en BALK-
DELNING 1678. Denna stiglucka var av trä - den kallas 1786 »den gamla och nu aldeles 
nedrutna träporten» (sT. PROT.). Den revs följande år och ersattes av slaggtegelpelare 
med trägrindar. 1837 revs även den N stigluckan, som var murad, och i dess ställe upp-
fördes »pelare» med järngrindar emellan (sT. PROT. 1836). V ingångens nuv. grindstolpar 
äro säkerligen icke de ursprungliga; den N ingången måste i alla händelser ha ombyggts 
i samband med kyrkogårdens utvidgning åt N 1889-92. 

KYHKVALL Kyrkvallen ligger utanför N ingången. - Som kyrkan låg 1678 ett »kiörkio härberge», 
1\T. :\I. infogat i bogårdsmuren (BALKDELNING d. å., jfr fig. 692) . 

Sockenmagasinet, en timmerbyggnad från början av 1800-talet, flyttades 1918 till 
Erikskulle (UNESTAM s. 209). 

1 ALMQVIST, Frälsegodsen s. 677 (Håmö). 
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Fig. 689. Kyrkan med omgivning enligt karta av Sven Fig. 690. Situationsplan, 1: 2 000. 

Månsson 1639 (LSt) . A markerar kyrka och prästgård. Uppm. J. Söderb erg 1963. -
Det är klockstapelns huv, som sticker upp bakom kyrkan, Trädrader inne på kyrkogården


ej en takryttare. visa dennas utsträckning efter ut-

Kirche mit Umgebung nach The church and surroundings vidgning åt S 1827.

der Karte von Sven Månsson according to the map by Sven 
 Lageplan. Die Baumreihen innerhalb1639. A. Kirche und Pfarrhof. Månsson, 1639. Church and des Kirchhofes zeigen den UmfangI-Iinter der Kirche die I-Iaube vicarage at A. The top of the desselben nach d er Erweiterung gegendes Glockenturmes (kein hell tower can be seen above 


Dachreiter!). the church. 
 s 1827. 
General plan. The rows of trees in-
side the churchyard show the extent 
of the enlargement of the churchyard

southwards in 1827. 

Klockstapeln är uppförd inne på kyrkogården på en åskulle NO om kyrkan. KLocKSTAPEL 

Konstruktionen framgår av fig. 691. Spåntäckt sadeltak; även röstena äro spånklädda. 
Två ljudluckor åt varje väderstreck. I Ö hjärtstocken nära klockorna 9 hål med isittande 
pinnar för räkning av klämtslagen (s. 638, not 1). Årtalet 1664 är inskuret dels i en 
hjärtstock (vid ingången till materialboden i stapelns bottenvåning), dels i en tvärbalk 
ovanför klockorna. Detta kan vara byggnadsåret; i alla händelser pågingo stora bygg-
nadsarbeten på stapeln detta år (RÄK.). Stapeln var ursprungligen öppen. Hjärtstockarna 
voro då som vanligt spånklädda (RÄK., passim); spikhål finnas på dem, däremot äro så 
vitt man kan se inga spån kvar. Strävorna äro alltjämt klädda med tjärade täckbräder. 
Där takets stödben träffar strävan är inlagt ett trästycke med ränna för att hindra 
regnvatten och snö att förstöra virket (jfr SvK Up Il fig. 164). I början på 1770-talet 
gjordes en »ny afsättning» (dvs ett golv) »högre up» (sT. PROT. 1771) och 1794 beslöts 
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att reparera stapeln »på det sätt, at taket änd-
ras, Klåckstapeln brädas öfweralt, och i foten 
inredes Bårhus och MaterialBod» (sT.PROT.). 
Ombyggnaden utfördes av en mjölnare Wiman 
vid Uddeboö kvarn (sT. PROT., RÄK.). - 1635 
fanns en öppen stapel av enkel konstruktion 
(fig. 692), sannolikt belägen på samma plats som 
den nuv. I kyrkböckerna omtalas den tidigast 
1613 (n;\K. 1615). 

En likkällare Ö om klockstapeln invigdes 
1946. Den är inbyggd i kullen, på vilken stapeln 
står, och utförd i cement och betong efter 

SKÄRNING förslag av civilingenjör Sten Marcusson-Ståhl. 

KYRKOBYGGNADENz1=4=
I Söderby-Karls kyrka är en salkyrka från 

omkr. 1300 eller kort därefter. Sakristian i N 
är samtidig med kyrkan (utökad åt Ö 1910), 
vapenhuset i S torde däremot vara en senare, 
men likväl medeltida tillbyggnad. 

Kyrkan är uppförd av vald och kluven grå-
sten med tegel i valv och omfattningar. Gavel-

PLAN röstenas övre del är på utsidan klädd med tegel.1 
10 0 1 '2. 3 4 5 10 Nv . Tegel är också använt i sakristians utbyggnadW=IHll t 

åt Ö. Numera är kyrkan spritputsad i vitt med 
F ig. 691. Klockstapel, 1: 300, uppm. J. 

Söderberg 1963. släta hörn, dörr- och fönsterfoder (senast 1959). 
Glockenturm. Bell tower. Den profilerade taklisten, som är upplagd i 

puts, härrör ursprungligen från en restaurering 
1792 (sT.PROT); 1959 ersattes de ruttnade vindskidorna av putslist. - Yttre rappning 
och vitlimning av kyrkan omtalas icke förrän 1792 (sT. PHOT.). Ursprungligen var 
byggnaden oputsad med brett utstrukna fogar. Detta visade sig vid en 1946 företagen 
undersökning å N långhusmuren, då man även kunde konstatera, att 1700-talets puts-
lager låg direkt på denna muryta (Skr. från RAÅ t. BSt 1/10 1946).2 

1 C. A . EKHOLM talar i sin »Beskrifning t. Förslag t. reparations- o. förändringsarb e ten ... » 1909 
(BSt) om »gafvelröstenas öfre tegelmurade delar». Om tegelornering funnes borde den ha iakttagits 
vid detta tillfälle eller vid senaste omputsning (1959). Röstenas insida är av gråsten. 

2 Vapenhusvinden är otillgänglig och kyrkmurens ursprun gli ga utseende kan därför ick e iakttagas 
därifrån. Sedan sakristians vind 1959 inreddes till e tt förrådsrum kan man icke h eller från detta h åll 
se n ågot större parti av kyrkmuren . 
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0 A 
Fig. 692. Kyrkan och klockstapeln år 1635. Bläckteckning av I. H. Rhe-

zelius, KB. 

ICirche und Glockenturm 1635. F eder- Church and bell trestle, 1635. P en 


zeichnung. drawing. 

Fönstren äro stora och rundbågiga med karmar och spröjsar av trä. Yttre solbänkar FöNsTEr< 

klädda med svartplåt, de inre cementerade (1910) . De båda fönstren på Ö-gaveln äro 
mindre än de övriga och stickbågiga, fast med rundbågig ljusöppning; de ha spröjsar 
av järn. Ovanför dem synes på insidan av muren en stor rundbåge av tegel (ej försänkt 
som nisch) med teglen målade omväxlande blågrå och röda. Denna båge, varunder 
funnit s ett äldre, nu igenmurat fönster (se nedan!), skäres av valvet (fig. 708). Den mot-
svaras ej av någon båge på utsidan av muren. - Det västligaste fönstret i N muren 
upptogs först 1817 (förut hade där varit ett blindfönster), de båda andra på samma 
sida 1792 (sT. PROT.); dessförinnan var N sidan fönsterlös. Vid det senare tillfället nor-
maliserades (»rättades») fönstren i S och V, så att de fingo samma utseende och höjd 
från marken som de nytillkomna. Deras utseende på 1600-talet framgår av fig. 692. 
V fönstret, som antagligen fanns redan under medeltiden (i varje fall 1676, RÄK.), 
förstorades 1748 (sT. PROT. 1744, 1748), normaliserades som nämnt 1792 och ändrades 
till sitt nuv. utseende 1910 (s. 790). 1748 upptogos även de nuv. fönstren i Ö muren 
(ST. PHOT.). Där hade förut funnits ett enda fönster (synligt å fig. 692), beläget inom den 
ovan omtalade rundbågen av tegel. Detta fönster (som skulle ha blivit skymt av den 1748 
donerade altaruppsatsen) var troligen ursprungligt - det är mindre sannolikt, att en 
9~510233 
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äldre två- eller trefönstergrupp utan nödtvång ändrats före 1635, då RHEZELrus' ritning 
utfördes (jfr dock s. 806, not 4).1 Om S murens fönster ändrats någon gång före 1792. 
är svårt att med ledning endast av RHEZELrns' bild avgöra. De båda östligaste fönstren 
i denna mur äro där placerade så nära varandra, att man skulle kunna misstänka, att 
de voro parställda; 2 i så fall härrörande senast från 1300-talet (de motsvaras nu av ett 
enda fönster i korets S mur). 3 Att två höga och smala fönster funnits på denna plats, 
då kyrkan i slutet på 1400-talet målades, är också troligt på grund av den bård, som i 
V begränsar målningarna på korets S mur invid murpelaren mellan trave I och Il 
(fig. 716). Denna bård böjer nämligen i sin översta del av mot Ö. Så vitt kunnat utrönas 
finnas inga belägg för att fönstren i den ursprungliga kyrkan varit »stora spetsbågiga» 
(BoE:THIUS s. 156).4 Vid PROSTETING 1715 påpekas, att då ännu inga stora fönster funnos 
i kyrkan,5 och 1792 (vid justering av ett sT.PROT.) att »somliga fönster suto högt under 
hwalfwet, och de andra åter ner wid jorde!l>), vilket var en av anledningarna till att de 
borde ändras, »i synerhet på wästra och södra sida!l>). Prosten framhöll härvid, att »icke 
en gång den ringaste i wår tid bygger sitt hus med olika fönster, än mindre borde en 
sådan wanskaplighet lidas i Herrans Hus». 

Glasmålningarna i korets båda Ö fönster föreställa: (i N) Korsfästelsen, (i S) 
Uppståndelsen. De utfördes 1912 av glasmästare P. G. Ringström efter förlaga av kon-
servator C. Wilh. Pettersson och bekostades genom en d. å. företagen insamling på 
initiativ av kyrkvärden C. J. Carlsson i Norr-Marjum. 

Den S ingången (fig. 699) är kyrkans ursprungliga. Dess omfattning skäres av vapen-
husets valv. Omfattningen är spetsbågig med två språng och - frånsett de nedersta 
skiften - upp till bågens anfang utförd av profiltegel. I de själva bågen omgivande 
sprången är teglet målat, dels vartannat tegel blågrått, vartannat rött (en omkr. 1300 
vanlig dekoration), dels ovanpå denna målning en delvis bevarad schablonmålning av 
typisk 1400-talskaraktär, sannolikt tillkommen då vapenhuset dekorerades (se nedan 
s. 823). I övrigt är omfattningen putsad i gulvitt, liksom även bågens hela undersida. 

1 Även Vätö kyrka, med vars fönsteranordning UNESTAM s. 113 jämför Söderby-Karls ursprungliga 
Ö-fönster, h ade 1635 blott ell fönster på denna plats (RHEZELIUS fig. 21 4). Naturligtvis är det likväl 
icke uteslutet, att R1-mzELIUs' ritning a v Söderby kyrka på denna punkt är felaktig. 

2 Jfr t. ex. Härkeberga, AFRITNINGAR I pi. 7. 
3 Då MARTIN OLSSON i en skrivelse t. BSt 1/10 1946 omtalar, att »i sydväggen finnas spår av ett 

fönster på annan plats än nuvarande» avses väl ett av de av RHEZELIUS avritade fönstren. 
4 Möjligen har Botnnus missletts av en anteckning från 1910 av EMIL EcKHOFF (ATA): »Altar-

väggen. Under putsen ha framkommit bågskoningar - röda och grå tegel - till g[am]la (sp etsbågiga) 
fönster.» En bifogad summarisk skiss visar, att det är de under restaureringen cl. å. synliga delarn a av 
elens. 785 omtalade avlastningsbågen av tegel, som avses. Men hon kan också ha gjort samma iakttagelse, 
som ovan i t exten refererats , ang. elen målade bården på korets S mur och ansett elen tyda på ett enda 
stort fönster. Obs. parentesen omkring 'spetsbågiga' är ECKHOFFSl 

5 I PROT. säges, att sådana »redan warit ther uti inhuggne om icke så ganska fahrl. och beswärliga 
tijcler warit så mån ga åhr. Will Gud bättre och frijclsammare tijcler blif(ver) så skall fuller alt blif(va) 
wackert lagat» (DoMKAP. HANDL. E VI:5: 1). 
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Fig. 693. Kyrkan från S. Foto S. Hallgren 1964. 
Kirche von S. The church from S. 

Över ingången finnes en rundbågig avlastningsbåge av tegel, som på utsidan helt döljes 
av vapenhusets valv, men vars övre del är synlig på murens insida ovanför läktarens 
golv. Även denna båge har teglen, som äro ställda på högkant, målade gruppvis röda 
och gråblå. - 1959 insattes ny dörr av naturfärgat trä efter förslag av ark. J. Fåle 
Järnbeslagen äro utförda av smeden Karl Johnsson i Röksta, Roslags-Bro. Vid detta 
tillfälle borttogs en påmurad dörrkarm av trä med tillhörande inre och yttre dörrar, 
allt från 1883 (sT. PROT.), så att ingången återställdes i ursprungligt skick (ritn. i BSt). 
Den medeltida dörren (fig. 700) av furu med smidda järnbeslag förvaras nu jämte 
tillhörande nyckel i hembygdsmuseet Erikskulle. Dörren är upptill avsågad; har varit 
brunmålad, men färgen är nu till största delen avlägsnad. Stocklås. På dörren är, rätt 
oskickligt, inskuret ett Sparrevapen. Beslagen äro ett betydligt grövre smide än det 
äldsta beslaget i Estuna (fig. 620). Nyckelhåls- och portringsbeslagen visa emellertid 
enkla försök till ristad ornering: kryss på bladens och palmetternas skaft. Den ganska 
stora portringen har tre repstavsvulster. De enkla, rakt avslutade gångjärnsbeslagen ha 
en grovt utsmidd ränna längs mitten. Nitarna, som fasthålla sistnämnda beslag, ha på 
brädan närmast gångjärnen ganska fint utformade huvuden, ornerade av ett insänkt 
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Fig. 694- 695. Längdsnitt mot N samt plan, 1: 300, uppm. J. Söder-
berg 1963. - Vida en igenmurad ingång. 

Längsschnitt gegen N und Plan. Bei Longitudinal section looking N and 
a ein zugermauerter Eingang. plan. B ricked-up entrance at a. 
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Fig. 696. Tvärsnitt mot Ö genom trave Il och vapenhuset, 
1:300, uppm. J. Söderberg 1963. 

Querschnitt gegen 0 durch Cross section looking E,
Joch Il und Waffenhaus (Vor- through bay Il and porch.

halle). 

5kARNING C-C. 

Fig. 697. Tvärsnitt mot V genom trave I och sakristian, 
1: 300, uppm. J. Söderberg 1963. Den streckade linjen vid 
a återgår på en uppmätn. från före 1910 (ATA). Gluggen 
är där en nisch med in mot sakristian skränande smyg. 

Nu döljes väggen av ett skåp. 
Querschnitt gegen W durch 
Joch I und Sakristei. Die ge-
strichelte Linie bei a geht
auf eine Vermessung von vor 
1910 zuri:Wk auf wclche einc 
Nische mit eincr in die 
Sakristei hinein föhrende L ei-
bung zu sehen ist. Jetzt ist 
die Wand durch einen Schrank 

verborgen. 

Cross section looking vV,
through bay I a nd th e vestry.
The braken line at a belongs to 
a survey made prior to 1910. 
Th e opening there is a niche,
splayed towards the vestry.
The wall is now hidden by a 

cupboard. 
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F ig. 698. Tvärsnitt av portalen fig. 699. Efter en uppmätn. av J. Fåk 1959, 1: 40 (BSt). 
Quersclrnitt vom Portal Abb. 699. Cross section of doorway, fig. 699. 

kryss och mellan kryssarmarna små halvcirkelformiga urgröpningar; i övrigt äro nit-
huvudena helt enkla. Beslagen torde knappast vara äldre än medeltidens slut. - 1910 
befanns denna dörr »utkastad» (ExK.PROT. 1910), vilket dock tydligen icke skett i sam-
band med restaureringen d. å. Nuv. H 245, B 134; nyckelns L 35. 

V ingången tillkom 1910 på den plats, där förut ett fönster funnits, varvid fönstrets 
övre (och större) del bibehölls. Genom en enkel panelvägg har långhusets västligaste del 
avdelats till ett vindfång framför denna ingång. 

I S har funnits ännu en ingång, nu igenmurad och till största delen försatt av den 
murpelare, som skiljer koret från församlingens rum. Den är ännu synlig inifrån kyrkan 
som en del av en stickbågig nisch (H ca 230, synlig B 33) invid V sidan av murpelaren. 
Denna nisch har på insidan omfattat själva dörröppningen, som var rundbågig (C. A. 
EKHOLM, Beskrifning t. Förslag t. reparations- och förändringsarbeten, 1909, BSt) . 
När Ekholm såg kyrkan före restaureringen 1910 var rappningen tydligen så avfallen, 
att han kunde se spåret på utsidan. Även när RHEZELIUS 1635 utförde sin ritning 
(fig. 692) syntes denna säkert redan då igenmurade ingång på utsidan av kyrkan. Igen-
murningen torde ha skett, då tegelvalven inslogos på 1400-talet. Tydligen sträckte sig 
koret ursprungligen längre mot V än nu, ty ingången har säkert varit avsedd för prästen, 
ej för menigheten. En sådan särskild koringång förekommer på flera håll. 

YTTERTAK Alla yttertak äro sadeltak, sedan 1899 klädda med svartplåt. Dessförinnan spåntak. 
1910 uppsattes på Ö gavelnocken en gavelprydnad av smidesjärn, som delvis efter-
bildar dem på fig. 692 synliga. 

vALv Kyrkorummet täckes av fyra valv, som vila på ett sekundärt inbyggt system av 
murpelare samt sköld- och gördelbågar. Stjärnvalv, utom valv IV, som är fyrdelat. 
Helstensribbor, nedtill spetsade, utan avbrott övergående i murpelarens hörn. »Skvaller-
hål» i valven ha funnits; de igenmurades 1883 (sT.PROT.). Valven äro sedan 1959 täckta 
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Fig. 699. Långhusets S-porlal. Foto M. Bratt-Gustafsson 1963. - Dopfuntsfoten 
t. v. härrör från Karls kyrka (s. 836, 897) och dateras till 1200- eller 1300-talet. 

S-Portal vom Langhaus. Der Taufsteinfuss SOL1th doorway of nave. The base of the 
a us der Karl Kirche, 13. oder 14. Jahrh. font (left) is from Karl Church and origi-

nates from the 13th or 14th centuries. 

med glasull. - I långhusets NV hörn är trapphuset med trappan upp till vinden 
beläget. Från trappan finns en gammal, nu igensatt ingång till den läktare, som stod 
färdig 1693 (s. 833). Dörren är ännu på sin plats och dess nyckelskylt motsäger icke en 
sådan datering. På trapphusets S sida, över läktaren, finns ett litet fyrkantigt fönster. 
Både ingång och fönster äro sekundärt upptagna, de överskära nämligen medeltida 
målning. 

Innan tegelvalven slogos in, vilket sannolikt skedde omkring mitten av 1400-talet, 
täcktes kyrkan av ett högt trävalv med trepassformadgenomskärning. Skelettet, på 

ÄLDRE BE-
TÄCKNING 
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vilket bräderna i detta valv voro spikade, är till stor del bevarat. Konstrukt ionen fram-
går av fig. 705. Remstyckena ligga ovanpå muren; det yttre ä r övermurat , fö rmod ligen 
i samband med t aklistens tillkomst (s . 784). Alla bindarebj älka r ä ro num era kapade i 
fl ykt med murlivet (på samma sätt som vanliga t akst olstassar). På uppmä tninga r frå n 
1919 (J. FAUCHALD-NARUM) och 1958 (J. F Å!<, BSt), i båda fa llen tvärsni tt mot ö, äro 
dessa bj älkar kapade ett li tet st ycke utanför murlivet (på tvärsnitten mot V dä remot, 
liksom nu , intill murlivet ). Detta förhå llande klargör, va rför ER IK LUNDBERG uppger, 
att bindarebj älkar, liksom i Tenst a västparti , funni ts tvärs över ky rkan, en fö r 
varj e t akst ol (LUNDBERG I, s. 590). Dessa bj ä lkar måste naturligt vis bort, nä r Yalven 
inslogos på 1400-talet, varvid i några fall bj älkstumpar, som sköto uta nför murli,·et , 
kvarlämnades. ågra av dessa stumpar kunna ha avlägsnats vid en reparation på 1700-
talet (se nedan), andra först 1958, då t ak st olarna förstärktes med en järnkonstruk t ion 
(s . 805). I något fall skju ta de ännu 2 a3 cm utanför murlivet. Av sparrarna fö rslrävas 
vara nnan av kryssben (jfr s. 793); alla sammanhållas de av en övre hanbj älke. Vid 
dennas och kryssbenens undersida ä ro bågformiga virken fästa de. H ärigenom åslad-
kommes en t repassbåge, som i svicklarna få r stöd av ett extra t värben, utgående ,·inkel-
rätt frå n sparren och hophugget med denna och med strävbenet (fig. 70-1). Kryssen 
äro hophuggna med takstolstassarna . K onstrukt ionen är alltså en anna n ä n i Te nsta, 
so m är en av de äldsta Upplandskyrkorna med t repassvalv (i koret), men påminner 
däremot om takstolsrest er i Tuna, F unbo, m. fl. ky rkor. 1 I de fö rsträva nde kryss benen 
ä ro urbilningar gjorda, som ingå i bågen. På undersida n av båga rn a finn as spikhål och 
spikres ter, som visa, att va lvets bräder varit fa st spikade här. Själva takkonstru k lionen 
är hophuggen och sa mmanhållen av trädymlinga r. Åtminstone en båge - den sj unde 
frå n Ö räknat - ä r nästan full ständigt bevarad, i övrigt ä ro bågarna mer eller mindre 
defek ta . Vid sidan av koret i Tensta erbjuder dock Söderby-Karl ett orn nligt väl 
bevarat exempel på det medelt ida t repassva lvets konstruktion. 

På bå da ga lvelröstena finn s st ora t repassformiga yt or, mer eller mindre full sländigt 
täckta av en t jock och rätt grov puts utan spår av målningar. Ytornas kont ur sa mman-
faller med t räva lvets . Under putsen ä r gråstensmuren något t jockare - ma n skymtar 
också tegel, där putsen fa lli t bort - så att en smal avsat s b ildas, på vilken t u111wa lvets 
bräder v ilat. Några b rädstumpar sitta ännu kvar, fastkilade under bågen nä rmast 
röstet såvä l i Ö som V. Vid HILDEBRA DS besök i ky rkan 1868 fanns ka nske mer be-
varat. H an uppger: »I Söderby-Carls kyrka skall äfven sitta qvar en och anna n ri bba af 
det gamla trä hvalfvet» (Ö . Uppi. s. 69). 

Va lv av denna typ bruka dat eras t ill å rt iondena omkring 1300. L UNDBERG I daterar 
s. 472 Tensta t ill senast 1280-talet och s. 590 valvet i Söderby-Karl t ill omkr. 1300. 

1761 reparera des taket. D. å. 21/2 rådgjordes i sockenstämman med den mångkun nige 
mäster Möller (s . 74 0, not 4) angående reparationen, varvid denne åtog sig »sa mma tak 
utan rubba nde eller nedtagande at förbättra )>; i arbetslön skulle ha n få 150 da ler kmt. 

1 J fr P. 0. W EST Lui-;o, E n Uppl and sky rk as go ti sk a lrä lun nva lv, Fornv. 1944 s. 20 ff. 
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Fig. 700. Beslagen på gamla kyrkdörren. Foto Torgny Une- Fig. 701. Nyckel till gam-
stam. - De runda märkena på dörrens utsida är spår efter la kyrkdörren. Foto S. 
spikar med stora kullriga huvuden, som ursprungligen fast- Hallgren 1965 . 
hållit stocklåset på dörrens baksida. Märk det inskurna Schllissel zur a lten Kirchcn-

Sparrevapnet i bildens vänstra kant! tiir. 
Beschläge a uf d er alten K irchen- I ron work of the old church Key of the old church door. 
tilr . . Man sieh t die Spuren von door. The circles (on the outside 
Nägeln mil bauchigen ]{öpfen, of the door) are marks from 
die ursprlinglich das S tockschloss !arge, round-headed n a ils, whic h 
a uf der Rlickseite der Tlir fest- originally fastened the lock to 
hielten. Auf d er linken Kante the door. Note the Sparre coat-
des Bildes das \Vappen der of-arms carved in the door (!ert

Familie Sparre. edge of picture). 

Att det icke gällde taktäckningen, utan takstolarna, framgår av ST.PROT. 28 /6 s. å., 
där Möller utlovas 54 daler kmt utöver »Contractet angåen(de) kyrkotakets under-
bygnad» eftersom arbetet blivit vidlyftigare än förmodat. Reparationen har möjligen 
bestått däri att extra sparrar insatts. I varannan takstol saknas nämligen såsom ovan 
omtalats kryssben, liksom även tvärben, och inga urtagningar för hophuggning med 
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såda na finn as, varken i sparren eller i takstolstassen. Nä rmas t V röstet stå dock två 
ursp rungliga takslo lar nära varandra, men det ä r knappast troligt, att de övriga stå tt 
så tätt. Det skulle vä l ha va rit a lltför mödosamt och ri skfy ll t att t aga ned dem för 
utbyte. Reparationen förefa ller ändå så besvärl ig, att man kanske kan tänka sig att 
redan frå n början endast vara nn a n t akstol burit en båge. Materia let (b l. a. 50 stockar, 30 
stä llningsstockar, 11murbj ä lkar, 9 tum i fy rkant) är dock så vä l t illtaget, att reparationen 
måste ha var it ga nska omfatta nde. Aven ev. nytillkomn a t akst ola r ä ro hopsatta med t rä-
dymlinga r. - Om tak lagets förstärkning 1958 ses. 805. 

1:-;:-;rnvXccAJ1 K yrkans vägga r äro putsade och avfärga de i gu lvit t med må lad dekor t ill största 
delen från 1910. I va lven finna s medeltida målninga r, som aldrig varit överputsade. 

co1.v G o I v av kalkst ensplattor i koret, gången och vapenhuset. I bänkkvar teren t rägo l\·. 
Alla golv nylades 1910 på underlag av betong.1 Från sakristia ns go lv, som höjdes cl. å ., 
borttogs beläggningen l 959 och en heltäckande matta ska ll läggas direkt på beto ng-
golvet. - Vid omläggningen av golvet, som fö re 1910 va r av trä i bänkkvarteren, 2 

påträffades därunder »ett ä ldre golv av huggna plankor, som voro mycket breda och 
tjocka. De utgjordes av handkluvet virke och . . . vo ro mycket nötta» (UNESTAM s. 
105). 3 Koret och stora gå ngen torde även före 1910 ha haft stengo lv. Där vo ro nämligen 
gravstenar infällda i go lvet (s. 850) och 11-m rnns omta lar s. 1798, att den medeltida 
altarskivan vid hans besök låg »inter saxa in pav imento» ( = b la nd stenarna i go lvet). 

sA KH1sT1A Sakr istian är uppförd samtidigt med kyrkan. Ö och V murarna ligga nämligen i 
förband med kyrkmuren (Lj. mem. av E. Bohrn 1946, ATA) och remstyckena (hammar-
ba nden) äro inmurade i denna. U E STA r s. 111 beskriver detta så lunda:4 

»Dubbla rektangulära hamm arband , inbakade i muren, ha legat ovanpå både östra 
och västra murkrönen, på den yttre och inre sidan. De yttre ä ro fortfarande kva r (av 
det östra hammarbandet dock endast halva) och tränga djupt in i långhusmuren och 
i sakristians norra vägg; de inre ä ro borttagna, men djupa hål, som äro öppna, finn as 
efter dem, där sakristia ns östra och västra väggar ansluta sig ti ll lå nghuset. Spåren 
efter de borttagna hammarbanden äro fullkomligt ofördärvade. Ytterligare tvenne hål 
- spår efter smalare remslycken - finn as högre upp på muren; motsvara nde hå l finn as 
i sa kristians norra vägg.» 

1 E. J. H Acr-;\1.T, Ett res la ureradt lempel från medelli den, No rrtelj e Lidn. 26/ 11 1910. 
2 A lt döma av eLt brev fr n prosten F11A NJ{ENOERG 29/ 12 1797 (Avgjorda må l före 1811 , BSt) hade 

n yLL golv inlag ts i s tora gå ngen cl . å., däremot ej i bänkkvarleren. På manfolk ss iclan lades ny tt go lv 
ovanp t det ga ml a vid 1816- 18 å rs reparalion (v1s.PrtOT. 1820), varvid ga mla go lvp la nk or fn n Ka rls 
kyrk a användes (U;o-;EST AM s. 10 1). 

3 UNESTAMS uppgifter äro hä mtade ur en a rlik el i SvD 28/ 11 19 10 med rubrik •Många gam la grafvar 
i kyrkogolfveL._ C sa mma a rlikel omtalas, alt under det ä ldre golvet - t yd li gen omedelba rt under 
detsa mm a - •funn os tält med välbehå llna likkis tor.. Ar lik eln ger en utförli g översikt (lä ttare Lill-
gängli g i U nes la ms refera t) över a ll a gravar, som vid golvens oml äggn ing iak LLogos, även en sådan 
under sak ri sti a n (s. 799). Jfr brev från pros l cn FRANSSO:-< 18/4 19 10 (ATA). 

4 Seda n elt f ö rr åds rum 1959 inrät tats ova np sak ristian (s. 798) kan man göra iak LLagelser endas t 
på deltas N vägg. 
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Fig. 702. Målad ranka på undersidan av stickbågen i den nisch, som på insidan omfattar ingången till 
vapenhuset. 1300-talet 'I Foto M. Bratt-Gustafsson 1963 (retuscherat) - a. Nischens stickbåge. -
b. l\ischens Ö post. - c. Vapcnhusvalvets skölclbåge och S valvkappa (cl) med målningar från 1400-

talet. 
Ge1na1te Ranl<en auf der Inncnseite des Einganges zum Pninted ornaments on intrados of arch insidc entrance 
\Vaffcnlrnus (Vorlrnlle). - a . U nterseite des Rahmens to porch. a Arch of nichc with 14th century painting.
der Nische mit ?vlalereien a us dem 14. Jahrh.- b . 0- - b East post of niche.- c-d Wall arch and S section 
Pfosten der Nischc.- c. Schildbogcn des vVarl'enha usge- of vault in porch with 15th century paintings.
wölbcs un<l (d.) slidl. Gewölbclrnppc mit Malcreicn aus 

d em 15. Jahrh. 

Ingången från långhuset till sakristian är rundbågig med ensprångig tegelomfattning. 
In mot sakristian omfattas den av en stickbågig nisch. Dörren av breda, men slät-
hyvlade furuplankor, på framsidan klädd med fastnitade järnplåtar, tillkom (eller om-
gjordes) sannolikt vid en restaurering 1910. GnANSKNINGSBLANKETT d. å. (BSt) upptager 
nämligen »innerdörr till sakristian». Listen av järnplåt runt dörrens framsida liksom 
vissa andra plåtar härröra tydligen från den gamla dörren. Före 1959 grönmålad, nu 
svart. Fönstret i N förekommer - dock annorlunda utformat- på enförslagsritning 

c 
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Fig. 703. Parti av takresningen med rester av stommen till ett trepassvalv av trä, 
kyrkans ursprungliga innertak (jfr fig. 705). Omkr. 1300 eller något senare. 

Foto S. Hallgren 1964. 
Teil vom Dachstuhl mit Resten des Ge- Part of roof-trusses with framework af a 
rHstes zu einem Dreipassgewölbe aus wooden trefoil vault, the or iginal ceiling
1-Iolz, das ursprUngliche Kircheninnen- of the church (cf. fig. 705). Ca. 1300 or 
dach (vgl. Abb. 705). Anfang 14. Jahrh. somewhat later. 

från 1791 (fig. 710), sannolikt tillkom det i samband med sakristievalvets rivning (s. 798) . 
Järngallren framför fönstret ritade av ark. J. Fåk 1959. - Tillbyggnaden på Ö sidan 
med utgång i det fria innehåller vindfång och en skrubb samt trappa till transformator-
och förvaringsrum under sakristian. Denna tillbyggnad uppfördes 1910. Utrymmet 
under sakristian utgrävdes då till varmluftskammare. Vid sakristians S vägg, på 
ömse sidor om ingången till långhuset, uppmurades därvid en kåpa (borttagen 1959), 
genom vilken varmluften släpptes fram till en glugg i muren mellan kor och sakristia. 
Denna glugg (fig. 697, 715) är sannolikt ursprunglig, men igenmurades innan kyrkan 
i slutet av medeltiden målades (högra hälften av bilden Marias bebådelse har varit målad 
ovanpå den igensatta gluggen). Den upptäcktes vid restaureringen 1910 och befanns 
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Fig. 704. Detal.i av stommen till trepassvalvet. Foto S. Hallgren 1964. 

Detail vom Gerllst des Dreipassgewölbes. Detail of framework of trefoil vault. 


tjänlig att användas i uppvärmningssystemet. Dess ursprungliga funktion var att 
bereda tillträde till sakristievinden. Upp till gluggen kom man möjligen via en i koret 
över ingången till sakristian belägen (sedermera flyttad) sångläktare (s. 836). Liknande 
gluggar finnas på flera håll, bl. a. i Tuna,1 Knivsta2 och Häverö3 kyrkor. Gluggen utgör 

1 UPPLANDS KYRKOR bd VI, fig. S. 133. 

2 SvK Up IV, s. 109. 

3 SvK Up II, s. 15. 
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GHAVKXLLA HE 
u :-;OEll 

SAKll lST IAN 

ytterliga re ett bev is fö r alt sakristia n i Söderby-Karl hör t ill den ursp rungliga anlägg-
ningen. Den t ill slu t es nu av en trälucka, nygjord 1959 efte r ritning av a rk. J. Fåk. 

Sakri stia n ha r seda n 1959 dubbla inn e rt a k av trä ochmella ndem eU förr å dsrum 
(se fig. 697). Även före 1959 hade sakristian p lant t rätak. Detta hade ti ll kommi t 1792. 
Vid vis. 1789 hade fö rslag uppkomm it alt v id en ti ll ärnad reparation av sakristia n 
fö rh öja denna, så att ett »Fattig-Spanm åls Magaz ir1» skulle kunna inry mmas OYan på 
den egent liga sakris tia n. Beslu t av denna innebörd fattades på en sockenslämma '2 '2 /11 
1789. F lera voro emellertid m issbelåtna hä rmed, såsom UNESTAM s. 208 nä rm are skildrat. 
»Till ihopabyggnad [av magasinet] med K y rkan samtycker jag a ld rig», yttrade bonden 
Mats T homsso n i Aspsund vid stä mm an. Icke desto mind re anh öll prosten Frankenberg 
i början av 179 1, att Ö IÄ sk ulle pröva en av »co ndu cteurem \.Vennberg1 utförd ri tni ng 
t ill »Sokn-Magazins Byggnad ofwanpå Sacrestia n wid Söderby Kyrka i Roslagen» 
(fi g. 710). ÖTÄ ansåg, att denna byggnad kunde verkstä llas uta n att man behövde 
besvära K . Maj:t med en så obetydlig sak och hade i övrigt intet att erin ra (A ,·gjorda 
mål före 1811 , BSt). Men Landshövdingeä mbetet upphävde 1791 sockenslämma ns 
beslu t och efter ytterliga re uppskov genom överklaga nde m. m. annullerades beslu tet 
även av sockenstäm man 1792. Då var emellertid en första et a pp av bygget reda n 
igångsatt, bestående däri att sakri stians gamla tegelva lv nedbröts. H ä rom skulle man 
ej veta något besked, om icke en skri velse av böndern a Anders Mattsson i Tgelsla och 
Anders E rsso n i No rr Marjum t ill sockenstämman 20 / 8 1797 funn es bevarad . Där 
på talas, att man låtit »ned hacka de t fasta t egel hwa lfwet», som funnits i sakri stia n. 
Detta hade prosten tyd ligen låtit gö ra på eget beråd, innan saken va r avgjord. Va lvet 
var ursprungligt, vi lket fra mgå r därav att ett va lvanfang ä nnu ä r sy nlig t i sakrist ians 
SV hörn strax under nu v. p latta tak. Före 1959 låg ovanpå innertaket ett tjock t grus-
lager, b landat med tegelstensbitar och söndersmulat tegel; t egelskärvor voro också in-
murade i Ö och V murarnas översida och »en stor mängd» b land skolningen i sakristia ns 
N röste (UNESTAM, s. 111 , 11 2), vilket ä r mu rat av sto ra stena r i mycket jämna sk ift. 
Denna in blandn ing av t egel tyder på att stora dela r av röstet sa mt trol igen också den 
inre delen av Ö och V murarnas krön omm urats i samba nd med att va lvet bröls ned 
(märk, att inre remstycket borttagits, s. 794). Detta skulle ju ej ha va ri t behövlig t, om 
valvet varit sekundärt inbyggt i sakristian. 

En k ä ll are, so m på 1700-ta let funnits und er sakristian, hade efter YI S. 1789 
igenfyll ls, emedan el en ansågs va ra orsak t ill fukt. I en a nteckn ing efter IN\". 1730 om-
ta las: »Noch ä r g iort en ny ki ä llare i Sacerstia n af H ambraeus» (kh 1730- 36). Möjl igen 
fa nns en såda n redan under medeltiden. Vis. PHOT . 1789 uppger näm ligen, att fukLe n 
berodde på »en kä llare ner igenom en pela re straxt innom Sacri sLie dö rren, och a L denna 
både kä llare och pelare borde borttagas», vilket dock ej kunde »verkställas, ulan at 
Sacristie hYalf\·et mås te ned Lagas». »Pela rem kan ej gärna ha Yarit a nnat än e Lt trapp-

1 T11 u 1rn \\' ENNUEl1G , f. 1759, t 18 18, konduklö r (a n vä ndes för r so 111 Ljänslebeleekn in g för a rkile kl) 
och sek relerare v id Ö ri\, am a nu ens v id Konstakadem ien. 
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F ig. 705. U rsprun gli g Lak s lol, l : 150, uppm . J . Söd erberg 
1963. - ecl ers la delen av bågen, på v ilk en Lrepassva lvcls 
briicl cr va ril spik ade, är nu överallt borllagcn (hä r slrcckacl) . 
Ursp riing lic hc r Dac hs luhl. Dcr Orig in ::i l roof-lruss. T he lowcr 
unlc rs l c Tc il des Bogens auf part of lh c arc h , l o which th c 
d e m di c Ilre llcr d cs Drcipass- bonrds of lhc lrc foil vaull wc rc 
gcwiilbcs befes lig t warcn s ind nail ed , now rcn1ovcd ( indi-
mm bcseili g l (hicr gcs lrich cll). catcd hc rc b y bro kcn lincs). 

hu s, so m av ordalydelsen a lt döma på något vis varit sammanbyggt med det medel-
tida va lvet (s. 798). Troligen va r dock trapphu set senare inbygg t, kanske v id sa mm a 
ti llfä ll e so m den s. 796 omta lade g luggen mot koret igensattes. K ä lla ren ha r a nvänts 
som gravpla Ls. Då man 1910 skulle bereda p lats för va rmluftskammaren under sakri-
sLians go lv fann man dä r en förfa ll en murad grav, inn ehå llande rester av omkr. 20 
män niskoskelett (SvD 28/ 11 19 10). Den av Hambraeus inrättade nya kä llaren låg vä l 
vid sidan av denna grav. '.\fan fann också lämninga r av många likkistor med svarvade 
föLter och jä rnh andtag (Lidn . U PPSALA 28/ 11 1910), men om dessa lågo i elen murad e 
gra ven säges icke. 

Den ga nska sto ra ky rkans allmänn a t y p, sydportalens utformning och det tri folium- DATE111:--: G 

va lv a v trä, som en gå ng funnits, hänföra den med t ä mligen sLor säkerhet ti ll tidigast 
omkr. 1300. Att t egelornering på gavelröstena saknas (s. 781, not 1) gö r, a tt man ej 
gä rna vill datera den senare ä n några å rtionden in på 1300-talet . Sakristian hör so m nämnt 
ti ll den ursprung liga anläggningen. 

V a p e nhus e t , som ä r a \·sevärt mindre ä n t. ex . vapenhu set i grannky rkan Esluna , v ,\l' E:-< 11 c s 

ä r san nolikt uppfört senare ä n sjä lva kyrkan. E fterso m dess vind ä r oti llgänglig ä r det 
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Fig. 706. Interiör mot Ö före restaureringen 1910. Foto E. 
Strandquist, 1890-talel. 

Inneres gegen 0 vor d er Hes- Interior Jookin g E b efo re rcs-
taurierung 1910. toration in 1910. 

svårt att säga, om murarna ligga i förband med långhuset eller ej. Men utformningen 
av den portal (fig. 699), som leder in till kyrkorummet, tyder på att denna ursprungligen 
varit ytterport. - Ingången utifrån till vapenhuset är förmodligen, såsom UNESTAM 

s. 113 antager, något omgjord 1910 (eller möjligen 1883, då ingången till själva kyrkan 
ändrades, s. 787). Dörröppningens båge har en rätt egenartad, närmast elliptisk form 
och omfattningen är mycket slät med skarpa hörn. P å insidan synes strax över dörr-
öppningen, särskilt på Ö sidan, en ojämnhet i murverket med svaga spår av målning 
(grönt och brunrött), tydande på att öppningen tidigare haft en annan form. Ingången 
är på insidan omfattad av en stickbågig nisch, vars båge är slagen av på kant ställda, 
rödmålade tegel, troligen ursprungligen med vitmålade fogar. På undersidan av denna 
båge är medeltida puts (som varit överputsad) delvis bevarad med svaga spår av en 
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Fig. 707. Interiör mot V före r estaureringen 1910. Foto E. 
Strandquist, 1890-talet. 

lnneres gegen W vor der Res- Interior Iooking W before res-
t aurierung 1910. toration in 1910. 

målad ranka (endast svart kontur). Så vitt man vågar döma av så obetydliga fragment 
(fig. 702), kan målningen sägas vara av 1300-talstyp. - Dörren av breda, grov-
hyvlade furubräder har stocklås. Utvändigt är den klädd med i snibb mot varandra 
ställda bräder. Nu målad i mörkgrönt. Enkla järnbeslag (nyckelskylt och portring). 
1700-talet? (sPEC. RÄK. saknas 1732- 37). - Trappsteg av grovhuggen granit framför 
ingången tillkommo omkr. 1880 (ÄMB. BER. 1883), sannolikt 1883. Trappstegen inne i 
vapenhuset, av kalksten, äro från 1910 (GRANSKNINGSBLANKETT [1910], BSt). - Val vet, 
som vilar på sköldbågar på alla fyra sidorna, är senare inslaget. Det har halvstens-
ribbor, fasade utom längst ned; mellan ribban och hörnpelaren ett slätt parti. I valv-
svicklarna »skvallerhåL>. Vapenhuset, som saknar den annars vanliga tegelorneringen 
10-- 010233 
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Fig. 708 . Interiör mot Ö. Foto S. Hallgren 1964. 
lnneres gegen 0. Intcrior looking E. 

å röstet, uppfördes troligen redan på 1300-talet,1 att döma av den målade rankan över 
ingången (s. 800 f). 

E I REA LT- År 1797, efter beslutet om socknarnas sammanslagning, införskaffade prosten Franken-
SEHADE OM - berg från länsbyggmästare Joh. Chr. Loell i Gävle ett »Materials och Omkos tnadsförslag 
B 	YGGXADS-

FÖRSLAG 
1 Vapenhuset i Funbo h ä rrör i sin äldst a form från 1300-talet, v ilket framgått vid en r es taurerin g 

1964. Detsamma torde vara fallet m ed Rasbo vapenhus. (Benäge t medd. av landsantikvarien ;-.l1Ls 

SUNDQYIST.) 
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Fig. 709. Interiör mol V. Foto S. Hallgren 1964. 
lnneres gegen V\T. Intcri01· Iooking vV. 

för en tillökad Chor-byggnad» (0 1). Kyrkan skulle förlängas åt Ö med 11 alnar. Trots 
att ÖIÄ ansåg detta vara den enda tänkbara utvägen att skaffa tillräcklig plats i kyrkan 
för båda församlingarna (jfr s. 833) blev någon byggenskap ej av. - Under senare 
delen av 1800-talet planerades uppförandet av ett torn i V. Ett förslag till ombyggnad 
av kyrkan med västtorn och femsidig t korutsprång vid Ö gaveln hade 1862 upprättats 
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Fig. 710. Förslagsritning 1791 till sakristians ombyggnad av 

Thure Wennberg (ej utförd), ca 1:300, BSt. 


Projekt 1791 zum Umbau der Plans for rebuilding of vestry,

Sakristei (nicht durchgefilhrt). 1791 (not realized). 

av byggmästaren Johan Carlberg1 i Stockholm. Detta omarbetades sedan av ark. 
Ludvig Hedin (ritn. 1864 i BSt; jfr ED hand!. 27/5 1864). Förslaget kom aldrig till 
utförande och planerna på tombyggnad äro nu helt avförda. 

RESTAURE- De förändringar, som kyrkobyggnaden undergått efter medeltiden, ha framför allt 
RI~cG:R1 ~;i

2 skett i samband med· reparationer 1792 och 1910 (utförligt behandlade av UNESTAM 
s. 99, resp. 104). Vid det förra tillfället bl. a. utvidgades och nyupptogos fönster och 
kyrkan rappades för första gången utvändigt samt omputsades invändigt. Spåntaket 
rödfärgades. En reparation 1816-18 berörde huvudsakligen inredningen (s 861). 
1910 erhöll kyrkan varmluftsuppvärmning, sakristian utbyggdes för att bereda utrymme 
för en trappa ned till varmluftskammaren, en ingång i V upptogs, golven omlades, 
kalkmålningarna konserverades och inredningen förnyades delvis. Kyrkan spritrappades 
utvändigt. Ritningarna till denna restaurering voro ursprungligen utförda av stads-
arkitekten i Uppsala C. A. Ekholm, men överarbetades av ark. Fr. Falkenberg (ritn. 
1910, BSt). Falkenbergs förslag kommo dock icke att i allo följas; restaureringen, som 

1 Ej att förväxla med den s. 575, not 1, omtalade ark. Joh. Carlberg (t 1855). Den byggmästare 
CARLBERG, som 1860 anmodades att uppgöra ritn. och kostnadsförslag till bygget, säges vara född i 
socknen (ST. PROT. 29/4 1860). Se UNESTAM s. 194. 
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Fig. 711. Förslagsritning till torn och utbyggnad av koret av J. Carlberg, omarb. 1864 av L. Hedin 
(ej utförd). BSt. 

Projekt 1864 zum Turm und Ausbau des Chores Proposed tower and extension of chancel, 1864 (not
(nicht durchgefilhrt). realized). 

utfördes av byggmästare E. Eriksson, Storvreta, hade nämligen påbörjats utan att man 
avvaktat K. Maj:ts godkännande. 

Vid den senaste restaureringen, som ägde rum 1958- 59, utbyttes den varm- RESTAURE-
R INGluftsinstallation, som tillkommit 1910, mot eluppvärmning av kyrkan. Innertaket i 1958- 59 

sakristian nedtogs och omlades och de på ömse sidor om ingången uppmurade varm- UPPVÄRM-

luftskanalerna (s. 796) borttogos. Kalkmålningarna rengjordes och färgsättningen på in- NING 

redningen ändrades. Takstolarna förstärktes med järnkonstruktioner och i något enstaka 
fall utbyttes även virket. Till all lycka visade sig ett mera omfattande utbyte, som skulle 
ha spolierat den medeltida takkonstruktionen, onödigt. Hela kyrkan omputsades ut-
vändigt (s. 784). Ark. Jörgen Fåk var rådgivare vid denna restaurering, men arbetet 
utfördes till stor del av hantverkare från bygden. 

1937 erhöll kyrkan el. belysning. BELYSNING 



KALKMÅLNINGAR 
K yrkan är rikt smyckad med se n m e d e ltid a m å lnin ga r, utförda med kalkfä rg på 

torr g rund. Målningarn a i va lven ha aldrig överp utsats, 1 vilket däremot upprepade gånger 
varit fa ll et med väggmå lningarna . J748 beslöts »körka ns hwitlima nde inna n t ill up til 
tak laget» (sT. PflOT. ) 2 - säkerligen va r detta första gången så skedde; på 1600-ta let hade 

K 01'S EH\" E - 1-IAD O RPH sett må lninga r även på vägga rna (Ö väggen, s. 807). Vid res ta ureringen 1910 
IU NG framtogs och konserverades vad som va r bevarat av väggmålninga rna. Mycket hade 

givetYi s förstörts vid fön sterupptagningar och de må lninga r, som funni ts på murpela re 
och sköldbåga r, hade mes tadels försvunni t då byggmästaren inn a n konservato rn ha nn 
an lä nda skrapade och borstade bort ka lkpu tsen. K onservato rn , C. Wilh. Pettersso n, 
berätla r: » ... Må lningen på pela rna resta urerades, cl. v . s. el en bortskra pade fä rgen på 
ornamenten ify lldes, och den ga mla bibehöll s, må lningen utgjordes endas t a f blad-
slingor. P å koret s vägga r framtogs en del ga mla må lningar, delvis fragmentariska, 
hvilka konserverades. På elen östra korväggen ofvanfö r fönstren hi ttades 1300-talsmå l-
ninga r, och med tyd liga spå r efter t a kets konstruktion fö re hva lfinslagningen,3 h vilkel 
ä fven ka n ses på takstolarna . Spår efter de ga ml a fön stren hittades ä fven i koret , 
b la nd hYilka öpp ningen för varm luftska nalen utgör ett helt 4 •• • På vestra k vadratens 
södra Yägg har genom byggmästa rens skrapn ing gamla må lninga r gått för lorade, de 
fra gment, som kunde tagas fram, konserverades. E n bå rd gående runclt kring ky rkan 

1 fi-;,·. 1829 berä lla r, a tt ä rk ebiskop v. Troil v id v is . 1789 skall ha fö rordnat, alt målni nga rn a icke 
fin ge geno m villimning överslrykas, •utan skulle bibehå llas såso m v illnen af måla rekons lens och i 
synnerh et fä rgern as a nl äggnin g fö r 3 a 400 å r sedam. Häro m s lå r e rn ellerlid in genting i v1s. r 110T. 
1789; dä remot föreskriver v1s.PROT. 18 15, all målni nga rn a i taket sk ulle bib ehå llas •fö r anliquile lens 
skull •. Också en sena re ä rk ebiskop , C. F. af \ Vingård, ullrycker sill intresse för målnin garn a i elt brev 
1843 Ull TIA 13. E. Hildebrand (B. E. Hildebrands saml. , ATA). 

2 Som i så må nga a ndra likn and e fa ll hä nde även hä r, alt några bönder proles lcrade mot bes lute t. 
Yi sscr ligcn rös tade de fl es ta för försl aget , men •Vik-boerna gingo hem och nekade•. 

3 Hur della ska ll uppfa llas ä r icke riklig t k lar t. :vla n fråga r sig, hur P ellersson kunnat se sp< r av 
lrälunn va lvel s (s. 791) konslruklion nedan för det nu v. Legelva lvcl. Troligen menar han del pulsspå r 
efter e ll lrälu nn valv, so m synes p:'\ ky rk vind en. Med •1300- la lsrm\ lningan avser han ka nske de otyd liga 
res tern a av en sma l orna menta l bå rd , so m följ er Ö-m urens t egelbåge (s. 785) p :'t dess öve rk ant. och so m 
1m s le hä rröra frå n 1300-La let (In\ gen övcrpu Lsa des ju , d<\ ky rkan målades p. 1400- l a le l). Om n· gra 
a ndra 1300-La lsmå lni ngar på trä ffades ä ro de nu åte r överpulsade. Alt Pettersson var intresserad av a ll 
Lill varalaga S<' mycke t so m möjlig t av de ga mla rn å ln inga rna fra mg· r av elt brev lill E. Eckh off 27 / 10 
19 10 (Eekhofrs a rki v, AT A). B l. a. skriver ha n där på La l om hur kore ts vägga r borde beha nd las: 
• . .. jag lä nk le ä fven a ll dessa lemnin ga r a f fön ster och ä ldre 111< In . sk ulle vara a f så slorl in tresse ... • 
a ll de borde fra mtagas . Del bör ka nske tilläggas, all den frå n vin den synliga putsytan på Ö mu ren 
hell sa knar spå r av målni ngar, så vilt ma n kunn at finn a. 

4 i\yen hä r ullrycker sig P ellersso n någo t ok lart. Ha r han selt spå r efter en ä ldre fönsle rgrupp 
(jfr s . 785 f) mella n nuv. fön s ler i kore ts Ö mu r? E ller trodde han , s<\ so m tyd li gen Eck hoff (j fr s. 78G. 
nol 4), all de i börj an av res taurerin gen sy nli ga dela rna av Legelbilgcn ova nför nu v. föns ter utgjo rd e 
dela r a \· LY < s tora spels ln giga föns ler? Han ka n ocks• ha avse t l ell fön ster i kore ts S mur (s . 786 uol :3). 
Öppni ngen för varmluflska na len i :-.; muren ä r give tv is icke n<\ gol fönste r , ulan en medellitl a glugg in 
lill sa kristia ns v ind (s. 796). 
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Fig. 712. På muren målade, nu försvunna vapensköldar. Bläckteckning av I. H. Rhezelius 1635, KB 
(stark förstoring av originalteckningen). T. v. Sten Sture d. ä:s vapen, t . h. icke identifierat vapen. 

Invid det senare en förtydligande avbildning av vapenbilden. 
Auf di e 1\luuer ge1nalte, jetzt verschwundenc VVappen. Coats-of-arrns painted on wall (now disappeared).
F ederzeichnung 1635. Starke Vergrösserung der Origi- En1argement of original pen drawing made in 1635. 
naJzeichnung. Links das Wappen Sten Sture's d. Ä., L e l't: Sten Sture's (the Elder) coat-of-arms; right: an 
r echts ein nicht identifiziertes Wappen. Neben dem unidcntified coat-of-arrns. The small drawing is a 
letztcrwä hnten eine v erdeutlichte Abbildung d es detail of the arms in the latter. 

Wappenbildes. 

över bänkhöjd] målades ny1 enl. spår efter det gamla. Målningarna i vapenhuset, som 
är väl bibehållna, har framknackats och konserverats af undertecknad... » (Skr. från 
C. W1LI-1. P E TTERSSON 1914, ATA.) Det har naturligtvis icke kunnat undgås, att de 
nymålade eller )>ifyllda» partierna verka tämligen modärna. 1959 rengjordes målningarna, 
som då hunnit bli nedrökta, av konservator Sven Carlsson, Gimo. 

Om de medeltida målningarnas tillkomsttid få vi upplysning först och främst genom D AT ER I NG 
M.ÄcSTAHEfyra nu till största delen försvunna vapen, som varit målade över Ö gavelfönstret. De 

förstördes antagligen dels då det gamla fönstret igensattes och nya upptogos på ömse 
sidor därom, dels då den s. 785 omtalade t egelbågen framknackades. Dessa vapen om-
talas både av RHEZELIUS s. 36 och (mer summariskt) i HADORP HS MNNOTATIONSBOOE)), 

två av dem avbildas dessutom av RHEZELIUS (fig. 712). De båda sistnämnda äro Sten 
Sture d. ä .:s sjöblad och ett vapen innehållande tre sköldar med en skäkta2 (?) i varje 

1 Den utfördes av målaren Enon NonDELL (UNEST AM s. 106). 
2 Så uppfattar i varje fall RHEZELIUS detta sköldemärke (•)Skechterne eler kolfuern) . Skäkla är enligt 

DAHLGHE '> , Glossarium, ett slags stor pil; kolv är ungefär samma sak. Att som här tre vapensköldar 
omfattas av en gemensam sköld torde vara mycket ovanligt. 
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sköld.1 De båda andra vapnen (enlig t RH EZE LI US placerade ovanför de ova n omla lade) 
voro ä rkebiskop J acob Ul vssons örnfot och ä rkes tiftets vapen, »Sign(um) Ecc(Ies)ie». 
Målninga rna äro all tså utförda under tiden 1471 - 1503. En nä rmare da tering ka n man 
nå genom jämförelse med Knutby kyrka, dä r samme målare som i Söderby-K arl va rit 
verksa m2 vid utförandet av målninga rn a i Ö delen av ky rkan. Vi möta i Söderby-K arl 
en likartad fi gurstil och ofta samma ka rakteristiska ansiktst y p som i Knutby.3 För-
lagorna till fl era figurscener ha också va rit desamma i båda ky rkorna, nämligen Biblia 
pauperum4 (hä r citerad BP) och denna förl aga ha r modifierats på e tt tämligen lika rta t 
sätt. Marken under figurernas fötter ä r i Söderby-Karl , li ksom i några valv i Knu l by, 
överså llad med små blomtuvor, som ge illusionen av en blommande äng. Detta mycket 
karakteristiska drag å tergå r ej på BP. Knutby målninga rna (där Sten Stures va pen 
saknas) kunna med säkerhet dateras till å ren 1492- 15 14,5 antagligen härröra de frå n 
1490-talet s slut. Målningarna i Söderby-Karl torde va ra ungefär samtidiga, 6 ev. i:iro de 
något äldre eller något yngre, dock ej senare än 1503 (Sten Sture d. ä :s död så r). 

Målaren i Söderby-Karl och Knutby har säkeiligen icke va rit närmare knulen Lil I 
Albertus pictors verkst ad, men att han rönt infly tande dä rifrån är t ydlig t7 och full t 
naturligt med tanke på det övervä ldiga nde int ryck denne - sin tids mes t fra msl, ende 
må lare i vå rt land - m s te ha gjort p sina ringa re kolleger. Troligen har han haft 
t illgå ng till ett exempla r av BP, åtminst one till några av träsnitten. I de fall (Ya lv 
JJ: 9, IJI: 9- 10, IV: 10), dä r bilderna i Söderby-Karl återge även förl agans tcxl, ä r 
denna nämligen noggra nt kopierad efter den 40-bladiga upplaga n av B P med a ll deles 
samma förkortningar som dä r (jfr dock s. 81 6, not l , och s. 820, not 1). Men del ä r 
naturligtvis också t änkbart, sä rskilt när ingen t ext förekommer, att måla ren a rbeta t 
med minnesbilder eller haft en skissbok till förl aga. Säkerligen har han hä r, likso m i 
Knutby, haft en ell er fl era meda rbeta re. UNEST AM s. 129 framhåller den i a llm ä nhet 
högre kva liteten hos målningarna i trave I - Il i förhå llande t ill dem i tr ave Il !- IV 
sa mt i vapenhu se t.s 

1 Detta va pen omta las ej av H ADO nP11 , som i st ä llet säger: •der fin s och en Sture-S kilt mecl h hans 
[dvs Sten Stures ! fru ' s uapn •. Vad so m åsy ftas hä rmed ä r ok la rt. 

2 Co nNE LL-WALLIN s. 59. Sa mme ma n a nses också ha målat va lv r r i Hii verö ky rk a (Sv K C p r r s. 29) . 
3 Sv K Up rrr s. 292. 
' 13i blia pcw perum = De fatti gas bibel, en t räsnittsbok med bibelillustra tioner, so m utko m i en 

40-bl adi g upplaga omkr. 1463 och sena re även i en utöka d, 50-blad ig upplaga. Om BP se O. SYr.WAN 
i AT S bd 14 ( 1899) och H . Co nNELL, Biblia pauperum , Sthl m 1925. Jfr Sv K Up [[[ s. 235 , not :l och 
s . 292 , not 2. 

• Sv K p rrr, s. 289. 
6 CO HNELL- \ VALLIN S. 59. 
7 Jfr H . COHN ELL, Stu d ier över uppl ändska kyrkm, ln in ga r, u r T h . 4 1, 1927, s. 53 . - E. L L"NDllE!Ul, 

Albertus pi ctor (Sveriges Allm . Konstfören . pu bl. LXX ), Sthlm 196 1, s. 1 l. 
8 Sa mm a iakttagelse gjordes reda n av signa turen CA~r1 1. L us i en uppsa ts i NonnT;\LJ E TIDN . :3/9 1898. 
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Ornamentiken är utförligt behandlad i UNESTAMS arbete s. 123. Den skall därför icke 0 11:-o;A~1 E:-o; T11; 

närmare beröras här. Den förefaller ännu mer omväxlande och är elega ntare utförd än 
i Knutby. Särskilt må nämnas de smala fä lten 1- 8 i valv I- Il, som t äckas dels av ett 
graciöst rankverk, dels av schablonerade stjärnor. Liksom i Knutby delas några va lv-
kappor av kedjor med inskrivna blad (fig. 720, 723). Endast i va lv IV utgå från dessa 
kedjor klängen och ribborna i samma va lv följ as av klängen och schab lonerade blad 
(fig. 72 1 ). Kedj emotivet (utan klängen som i valv II I och vapenhuset) ä r kanske hämtat 
från grannkyrkan Estuna, där det dock är flera årtionden äld re (s. 717). Den feta akan-
t husranka, so m anses typisk för Albertus pictors verkstad, förekommer också. -
Ornamentiken spelar i Söderby-Karl en mycket framträd ande ro ll. Den »synes va ra en 
tj änare åt figurkompositionerna, men är i verkligheten det, som åstadkommer helhets-
verkan i va lven» och är »det från konstnärlig synpunkt vä rdefull aste» (UNESTAM s. 128). 

Det märkligaste med målningarna i Söderby-Karl ä r emellertid , att de i sä llsynt IKO~OGH .\F I 

TEOLOGISKTobeskuren form åt erge ett t eologiskt program eller skema, i det a tt de illustrera - i bild 
P HOGHA:\I 

och skrift - medeltidens tre kateketiska huvudstycken: trosbekännelsen, Fader vå r 
och Ave Maria , och dessutom de sju huvudsynderna, mot vi lka de sju bönerna i Fader 
vår anropa om hj älp.1 Trosbekännelsen frambäres såsom vanligt av apostlarna med 
språkband, Fader vår, Ave Maria samt huvudsyndernas namn av män i halvfigur med 
språkband. 2 Alla dessa förekomma i korvalvet jämte änglar med pinoredskapen. De 
fyra stora kyrkofäderna och evangelisterna saknas icke heller, ehuru de icke fått plat s 
i koret, uta n återfinnas i andra, resp. tredje valvet. Ett mer ovanligt motiv är Kristi 
st amfäder med utsatta namn: Naason, Aminadab, Aram och Booz, som man kan se i 
valv Il. I övrigt förekomma bilder ur gam la och nya testamentet, helgon m. m., se 
Förteckning s. 810. Passionshisto rien har som på många andra håll fått sin plats i 
kyrkan s V del, men är till största delen förstörd genom byggmästa rens skrapn ing 19 JO. 

Det ä r tyd ligt, att målaren haft hjälp av en teologiskt bildad person (församlingens 
kyrkoherde?) vid utformandet av programmet för målningarna och denne har säkerligen 
också lämnat förlaga till texterna (frånsett dem som hämtats ur BP). Målaren, som nog 
icke va r latinkunnig (s. 810, not 6), har emellertid handskats rätt självsvå ldigt med 
förlagan . Han har ofta placerat ut orden på språkbandens vindlingar utan hänsyn ti ll 
deras inbördes sammanha ng, ibland t. o. m. delat upp ett or~ på olika delar av språk-
bandet. Utom sedvanliga förkortningar har han några mot bruket stridande, men i 
allmä nhet bestyrkta av förkortningstecken. Förkortn ingarna äro dessutom mycket 
inkonsekvent använda. 

I färghå llningen dominerar ockragu lt, ca put mortuum och grönt. Mönjerött (som nu FXncrn 

changerat till gråsvart) ä r använt i dräkter, dock icke på långt när så m ycket som i 

1 Se B. I. l<ILS THÖM, Den kateketi ska undervisningen i Sverige under medelliden, U ps. 1958, passim 
(o m målnin garna i Söderby- I<a rl sä rsk ilt s. 102, 184, 190). 

2 Antagligen ha profeterna i BP, so m bära spn kband med sin a egna gammaltes tam enlliga utsago r, 
utgjort fö rebi ld . 
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Albertus-målningarna.1 Kimrök (?) har a nvän ls för att markera kon turerna. Inskrif-
te rna äro utförda med minuskler, uppblandade med majuskelliknand ::! bokstäver, i SYart 
(kimrök?), utom vissa initia ler, som äro majuskler, må lade med brun färg. Några a \· 
dessa ha tro ligen ursp rungligen varit målade i anna n färg. H 1LD EI3HAND (Ö. U ppi. 
s. 78; jfr nedan not 2) säger, att de utelämnats (i avs ikt att senare utföras), men troliga re 
ä r, att de varit målade i någo n kulört färg, som grånat eller bleknat, så att de icke längre 
kunde urskilj as annat än på mycket nä ra hå ll. Bakgrunderna täckas som nämnts aY 
en rik, delvis schab lonerad ornamentik. l nr 1- 8 i va lv 1- lll avtecknar sig denna 
omväxlande i rödbrunt mot ka lkvit botten och i vitt mot röd botten. I övrigt ä r den Yita 
ka lken bakgrundsfärg. 

FÖRTECKNING ÖVER MÅLNINGARNA 
Siffrorna hä nvisa Lill schem a t fi g. 713. Förkorlnin gar ulförcla inom ( ); ulplå na dc, osäkra ell er ulc-

Jä mnaclc bok sLä ver och ord inom [ ]. Texterna i huv udsak övcrcnss l ä mma ncl c med U:-.-ESTA~r. Smänc 
ä ndrin gar ha dock gjorls m ed stöd av tyd li ga folo grafi cr. 2 

Trave I (koret). 
Va Ivet (fig. 714): - 1- 8. ii nglar med J{ risli pinoredskap. - 9. P elrus.3 Språkbandels 

t ext:4 »S(an)ctus petrus .5 förste artikel. Credo i(n) dcum patre(m) om nipole(ntem) 
creatore(m) ce li et t cr(r)e» ( = jag tror på Gud fad er a ll smäktig, himmelens och jordens 
skapa re). - 10. A ndreas. Text: »sanct(us) Andreas. ct i(n) ihcs[um christum] filium 
cius uni ch(um) domi(num) nostrum »6 ( = och på J esus Kristus, hans enfödde so n, Yå r 
herre). - 11. Johannes. Text: »s(an)ctus Johan[ncs] . qui co nccptus es t de sp iritu sancto 
natus ex maria [v irg ine?]»7 ( = vilken ä r avlad av den H elige Ande, född aY jungfrun 

1 Fram hå ll cL av fil. dr AGNES GEJ.J Ell vid c lt besök i ky rkan Lill samm a ns m ed förf. 1952. S: L. e x . 
har Hicron y mus röd kard ina lshalt, men grönmönsLrad manlcl. 

2 Givetvis gö r förf. icke a nsprå k på a lt m ed dip loma lisk noggrannh et ha å l crgiv it el en ursp run gli ga 
Lex len . Både fclres la urcrin gar och fell äsninga r ä ro av lä lt insedda skä l m ycke t Länkbara . - HA:-.- s 
HtLD EBHA'.'I D, som bcsö klc ky rk a n 1868 och uLfö rlig t bcskri v iL d e då sy nli ga m lnin garn a (Ö. Gppl. 
s. 77) ha r i några fall avvik a nd e läsningar, vi lka - där del ej gä ller o lvc ly cliga felläsnin ga r eller rena 
obcl ycl li ghclcr - här neda n a ngivas i noter. På sa mma sä ll cilcras H il cl cbrand , d å ha n endas L kunnaL 
läsa v issa ord. Givetvis hade konscrvalo rn , upp kläLLracl på sin s lä ll nin g, slörrc möj lighcL a lt kunna 
se, vad som s lod , och ha n ha r försä kra t UNESTAM (a. a. s. 121 ), a lt ha n in gcnlin g ändrat eller Lillagt. 
Det är na t url iglvis lik vä l möj lig t , all han i v issa fa ll läs L fel. 

3 Sam lli ga apos lla r sakna aLLribu t. 
4 Börj a r i clcLLa fa ll med några so m det Lyckes m enin gslösa boksl ävcr. 
5 HrLDE BHA ND läser här 'Sa nclu s p a u lus', säker ligen en fell äsnin g, enä r Pc lrus a lllid sy nes v ara 

bäraren av de förs la orden i trosbekän nelsen. Se B. T. l<tLSTllÖM, a. a. , s. 163 ff. 
6 HtL DEB HA ND läser: •... ilium unich 9 cl o mi 9 nosLrum • och Lilläggc r (s. 78): •Anvä ncla nd c L af för-

korln in gs teck nct 9 (us) för a tt beteckna um förrå der en med lalinska sp rå ket föga bckanL m å la re•. 
Sa mma fclak li ga förko rln ing föreko mmer p å fl era s lä ll cn . Andreas' na mn sakn as hos H1L DEBHA :\"D . 

7 Hos H tLD EUll AND saknas de sis t a bok stävern a i ' :\!aria' (de s lå på e n a nn an del av s pr:\ kbandct än 
de fö rs la), lik so m ä ven ordet 'virginc'. De bokslävcr, som skulle molsva ra sistnäm nd a ord, äro nu 
o lo lkbara, sann olikt fclrcslaurcraclc. YLtcrliga rc några m enings lösa bok s lä \·cr fö rekomm a på samma 
språ kband. 
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Fi g. 7 13. Schema över målnin ga rn a i ky rk an . J . Nö m m ik del. 196-1. 


Schem a Ubcr d ie ~l a l c rc i cn . Jdcntirica tion or paintings in churcll . 


!\1 a ri a). - 12. Jakob d. ä. Text: »ga r s(a n)ctus Jaco bus m'a .1 P(a)ssus sub poncio py[lato] 
cru cifix( us) morluus e t scp ult(us)» ( = pinad under Pontius Pi latus, korsfäs t , död och 
begra,·cn). - 13. Thomas. Text: »thom as. desccndit a(d) in fe rn(os)» ( = neds tigen t ill 

l "llii sL på sa mm a säll redan av I-lr LDEIJHAND. Är rn1'a • kanske börj an på ' major' (so m man vä nta r 
hä r) oc h •gar• del mi ssförs tådda slu tet på sa mm a ord , som placerats in d ä r del få ll pla t s? g i &gan 
ä r f. ö. ga nska likt y. 

1 
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dödsriket) . - 14. Barlolomeus. Text : »Bart holom(eus) die tcrcia d ie1 resur(r)ex it a 
mort ui s» ( = på tredj e dagen uppstå nden från de döda). - 15. F ilippus. Text: »phili ppus. 
Ascendit ad celos sedet ad dexteram dei patris omnipo(tcnt) is» (= uppstigen t ill hem-
melen, sitta nde på allsmäkt ig Gud fa ders högra sida) . P å samma språkband st å också 
orden »W ta n frelsa o[ss]», som höra t ill ett annat sammanha ng (se nedan nr 29). - 16. 
David halshugger Goliat, utförd med BP so m fö rl aga. Text sakn as. - 17. Sim.son upp-
bryter lejonets käft ar påminner knappast om samma motiv i BP , men ans lu t er sig t ill 
Albert us pict ors och dennes föregångare Peters framstä llningar. På språk bandet : 
»samso11>). Nr 16 och 17 utgöra i BP fö rebilder t ill Kri sti nedstiga nde i dödsrikel. - 18 . 
. Vi alleus. Text : »Matheus. [inde] ven[t urus J est [iu Jdicare v ivos [ et ] morluos»2 ( = däda n 
igenkommande till att döma levande och döda) . - 19. J akob d. y. Text: ».J aco bus 
:\'linor. Credo i(n) spiritu (m) sanctu1m ( = jag t ror på den H elige Ande). - 20. Simon. 
Text : »[Sa nc]t us Simon. [S]anctam ecclesiam catholicam com(m)unione(m) sancto rnm » 
(= en helig allmännelig ky rka, de heligas samfund). - 21. Judas. Text: »judas .3 r imi cionem 
peccatoru (m)» (= syndernas fö rl åt else). - 22. J\!lallias. Text: »l\fathias. [ca rni s]" resur-
reccione(m) et vita(m) et ernam» ( = köttets uppståndelse och ett evigt li v). 

I samma va lvkappor, dels neda nfö r, dels ova nför apostla räcka n ha lvfigurer, so m på 
språkband frambära bönerna i Fader vå r och namnen på de sju hu vudsynder, mot \' ilka 
bönern a rikta sig: - 23. »Contra sup(er)bia(m)» ( = mot högmod) »Fad her vaa r so(m) ar 
i himblo(m) ha [e]lga [t ] vari t hit namp 11>). - 24. »Contra ava ri ciam» (= mot girighet) 
»t ilkome thit rijke». - 25. Co nt [ra acediam ?J ( = mot likgil t ighet, främst a ndl ig lii tlja)» 
»[ske din] vili sva [a] iord[ene som] i himb[Iom] 5 • - 26. Cont ra gula(m)»6 ( = mot 
frosseri) »Giff oss i dag vaa rt dag liga brodlrn. - 27. »Cont ra ira(m)» ( = mol \Tede) 
»Ok forl aat oss vaara synde som vi ok fo rlatom». - 28. [C]ont r[a] lux uria(m) ( = mot 
otukt) »Ok leedh oss ey i [frestelse]7». - 29. »contra in vid ia(m) ( = mot a \'un dsjuka) 
»aa ff ondho» (börj an av denna bön: »Wta n frelsa o[ss]» stå r på F ilippu s språkba nd, 
nr 15). - 30. »Al\lle11>). - I och S va lvsvickla rna liknande halvfigurer med språkband. 
- 31. »Ad beata(m) virgine(m). [A]ve Ma ri a gracia pl en[a]» ( = t ill den heliga jungfrun . 
H ell Maria, du högt benådade) - 32. (efter några otolkbara bokstäver8) »Bened ict a 
t u i(n) mulieribu s et ( = välsignad va re du bla nd k vinnor och). - 33. »ct bcneclicl us 

1 Också enli gt l-lr LD E BHA:-.IDS uppteckning ä r ordet ' d ie' skr ivet Lvå gå nger . 
2 H1 LD E BHAND : " . • est .. d ica re v ivos (et ) mo rLuos•. 
3 :-\ a mnet sa knas hos J-IJ L D E BH AXD. 
4 Ordet ' carn is' finn s ej heller hos H r LD E BHA N D . 
5 Denna bön ä r nu mycket förv anska d, så a lt endas t några stavelser Uro möjliga a ll Lyd a . men 

den lästes a v HlL D E BHAXD . •Co nLra accd ia m• har icke heller han kunn a t Ly da, u ta n läs te ' conLra 
. .. 1nar .. . ' . 

n Dessa ord ha r Hr LDEB HAXD lä mn a t pla ts för. 

7 •Sis ta ordet finn es ej ., säger H1 L DEB HA X D och det fin ns ej heller plats för det. 

8 H1 LDEBH AN D läs te hä r: •d (o mi)n(u)s Lecu(m) • ( = Herren är med d ig), v ilket j u ä r vad man \'lin la r . 
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F ig. 71 4. Målningar i valv I. Foto E. Strand, Östhammar, 1960. - Målningarna fig. 712- 723 äro 
utförda i slutet av 1400-talet (senast 1503). 

l\falereien im Joch I. - Malereien Abb 712- 723 sind Paintings on vaulting in bay I. The pa intings in figs.
Ende d es 15. Jahrh. ausgeflihrt (spätestens 1503). 712- 723 executed towards end of 15th century

(latest 1503). 

fructus ventr(is) tui» (= och välsignad vare din livsfrukt). - 34. »ihesus [Ch]ristus 
A- M - e - n».1 

N väggen (fig. 715): 35. Veronicas suetteduk, buren av änglar. - 36. Marias bebådelse. 
Endast ängeln Gabriel bevarad. Marias bild förstörd, då luckan in till sakristians vind 
1910 på nytt togs upp. På språkbandet nu endast stavelsen »ple» bevarad (ingår i ängla-
hälsningen: Ave Maria gracia plena). - 37. Marias och Elisabets möte. Varken 36 eller 
37 visar något närmare beroende av BP. Marias och Elisabets möte förekommer f. ö. 
endast i den 50-bladiga upplagan och där saknas några för målningen i Söderby-Karl 
karakteristiska detaljer: Guds hand i skyn ovanför de båda kvinnorna och Marias krona. 
Dessa detaljer saknas också i Knutby, men däremot är byggnaden bakom Elisabet 
mycket lik (om också icke identisk med) motsvarande byggnad på Knutbymålningen 
och placerad som där och icke så som arkitekturen i BP. - 38. Övre delen av en manlig 
/igur (nedre delen utplånad). - 39. Skeppsbild, sannolikt den heliga U rsulas färd till 
Köln, 2 eftersom huvudfiguren i skeppets förstam är en bedjande ungmö med gloria. 

1 HILD EBRAND: »Men ihesus ... s ...tus A». Bandets slingring försvårar läsningen, men HrLDEBRAND 

(liksom UxESTAM) antager, säkerligen riktigt, att h är står 'Amen'. 
2 Så enligt A. LINDBLOM, Sveriges konsthistoria I, Sthlm 1944, fig. 405 (där dock bilden felaktigt 

säges förekomma i Knutby). 
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Fig. 715. Målning å N väggen i trave I: Bebådelsen, Marias och Elisabets möte, S. Ursula färd t ill 
Köln. Foto Elov Mattsson, Norrtälje, omkr. 1950. 

:\lalcrei auf der N-vVand im .Toch I: Die V crklindigung, Painting on N wall of bay J. The Annunciation, i\lceting 
~tarias und Elisabeths Begegnung, die Fahrt der I-Ieili- of .Mary and Elizabeth, St. Ursula's Journey to Cologne. 

gen Ursula nach Köln. 

Övriga personer (utom en präst i skeppets bakstäv) sakna gloria; att en av dem bär 
krona kan vara en reminiscens från de ofta förekommande bilderna av S. Eriks och 
S. Olofs skeppsfärder. Eller är det konungasonen, Ursulas trolovade, vilken enligt 
legenden följde henne till Köln? - 40. Här är målningen praktiskt taget helt för-
svunnen, antagligen utnött under den tid en läktare haft sin plats här. 

S väggen: - 41. Drakar med sammankopplade halsar. - 42. Elias' himmelsfärd. 
Ansluter till BP1 där den är en av de gammaltestamentliga förebilderna till Kristi 
himmelsfärd. Spegelvänd. Liksom i BP saknas språkband. Invid denna bild står: »Kon-
serveradt år 1910 C. V. P ettersson. - 43. S. Göran och draken (fig. 716). Mot vanligheten 
framställes icke S. Göran till häst eller klädd i riddarrustning. Man skulle också ha väntat 
en större bild av ett så populärt helgon. - 44. Den heliga Katarina av Alexandria med 
svärd och hjul (fig. 716). 

Profeten Elisa, som i BP:s framställning knäböjer nedanför vagnen, saknas (troligen förstörd vid 
lagning av muren). 

1 
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Fig. 716. Målning å S väggen i trave I: S. Göran och S. Katarina av Alexandria. 
Foto E. Strand, Östhammar, 1960. 

:\Ialerei au[ der S-Wand im .Joch I: Sankt Painting on S wall of bay I. St. George
Georg und die 1-Ieilige l(atarina von and St. Cathcrine of Alcxandria . 

.I\lexundricn. 
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Fig. 717. Målning i valv Il: Kristus med de visa och de fåvitska jungfrurna. Foto Elov Mattsson, Norr-
tälje, omkr. 1950 . 

.Malerci im Joch 11: Christus mit d en klugen und törich- Painting on vault, bay IL Christ with the Wise and 
ten Jungfrauen. Foolish Virgins. 

På Ö väggen äro nu inga 1400-talsmålningar bevarade, frånsett två av de allbekanta 
sjöbladen i Sten Stures vapen, som skymta på murens N sida alldeles invid nedre ändan 
av den s. 785 omtalade tegelbågen; själva vapenskölden är förstörd. Om detta och övriga 
vapen, som varit målade här, se s. 807. Från 1300-talet måste de obetydliga resterna av 
en ornamental bård, som följer tegelbågens ovansida, härröra (jfr s. 806, not 3). 

Trave Il. 

Valvet: 1-8. Tillbedjande änglar. Några bära språkband, vilkas inskrifter dock aldrig 
ha utförts. - 9. Gideon och ullskinnet (fig. 718). Ansluter till BP, där den är en av före-
bilderna till Marie bebådelse (jfr SvK Up. III s. 240, not 3, och s. 294), men spegel-
vänd. Ullskinnet saknas. Kanske visste icke målaren vilken betydelsefull roll detta 
spelade i berättelsen och utelämnade det därför, då det var ont om plats. Språkbandet, 
som liksom i BP hålles av en ängel, bär samma inskr. som där, nämligen: »d(omi)n(u)s 
tecum viroru(m) [f]ortissime1 (= Herren är med dig, du den starkaste bland män, 
Domareboken 6: 12). - 10. Herren uppenbarar sig för Moses i den brinnande busken, i 
BP förebild till Kristi födelse. Denna bild är tämligen omformad i förhållande till BP. 
Språkband saknas, men så är också förhållandet i den 40-bladiga upplagan av BP. -
11. J{yrkofadern Ambrosius .. Språkband med text: »sanct(us) Ambrosi(us) ep(is)c(opus) 
mediolanu[s]» ( = biskop av Milano). - 12. J{yrkofadern Augustinus. Språkband med 
text: »Ag[u]stinus ep(is)c(opus) yponensis» (= biskop av Hippo). - 13. J{ristus mellan 

1 Ordet 'viroru(m)' är mycket skadat; 'tecum' avviker från BP genom att icke vara förkortat. 
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Pig. 718 . 'Vlålning i valv II: kyrkofäderna Hieronymus och Gregorius samt tillbedjande änglar och 
(nederst) Kristi förfäder Aram och Booz. Foto Elov Mattsson, Norrtälje, omkr. 1950. 

i\[alerei im .Joch II: Die Kirchenväter Hieronymus und Painting on vault, bay Il. Sts. Hieronymus and 
Gregorius sowie anbctendc E ngel und, zu unterst, Gregory with praying angels and (bottom) Christ's 

Christi Vorväter Aram und Booz. forefathers, Aram and Booz. 

de visa och de fåvitska jungfrurna (fig. 717). De visa jungfrurna bära kronor och ha tända 
lampor i händerna, de fåvitska tappa kronorna och vända lamporna nedåt för att visa, 
att oljan är slut. Denna bild har föga likhet med BP; att de fåvitska jungfrurna - de 
enda, som avbildas i BP - liksom där vandra nedåt är ju motiverat av valvkappans 
form. Ingen text. - 14. Kyrkofadern Hieronymus (fig. 718) i kardinalshatt med lejonet, 
ur vars tass han enligt legenden drog ut en törntagg. Språkband med text: »sanct(us) 
Ie(ro)nim(us) cardinalis p(re)sb(yte)rn (= kardinal). - 15. Kyrkofadern Gregorius (fig. 
718) i påvetiara. Språkband med text: »Gregorius p(a)p(a) sacre pagi(n)e eg(re)gi(us)» 
11 - 5102.J.J 
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Fig. 719. Målning på N murpelaren m ellan trave 
Il och III: drake. Foto Elov Mattsson, Norr-

tälje, omkr. 1950. 
Malerei auf dem nörd!. Painting on N wall pillar
Mauerpfeiler zwischen between bays 11 a nd III. 
Joch Il und III: Drache. A dragon. 

(= påven Gregorius, utomordentlig kännare av Den heliga skrift).1 - 16- 19 (i valv-
svicklarna). f{risti stamfäder med utsatta namn: »naasom, »aminadab», »aram» och 
»booz» (Matt. ev. kap. 1). 

N murpelaren mellan trave Il och 111. 

En liten drake (fig. 719), ingående dekoren från 1910, men säkert huvudsak av 
medeltida ursprung. 

Trave 111 

Val vet: 1- 8. Tillbedjande änglar, uppstigande ur molnkrans. - 9. Profeten Jona 
utspys av valfisken. Ansluter nära till BP, där den är en av förebilderna till Kristi upp-
ståndelse, men är spegelvänd. Invid bilden står: »v(ersus)2 de tumulo xe [dvs Kriste] 

1 Detta epitet borde ju snarare h öra till Hieronymus. 
2 UNESTAM utläser detta som 'videtur', men HILDEBRAND läste här 'v 9 ', dvs. ett ord med ändelsen 

'us'. 'Videtur' passar dessutom knappast in i det använda versmåttet. 'v 9 ' ( = versus) som inledn ing till 
en versifierad inskr. användes konsekvent i BP och förekommer på flera ställen i Knutbymålningarna. 
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Fig. 720. Målning i valv III: evangeli sterna Lukas och Markus. Foto E. Strand,

Östhammar, 1960. 


:\Ialerei im Joch JU: Die Evangelisten Painting on vault, bay III. Sts. Luke and 

Lukas und Markus. :Mark. 
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surge(n)s te denotat Jo(n)e1 (= vers, Jona [rättare: denne] betecknar dig, Kristus, då 
du uppstår ur graven). Versen ä r hämtad ur BP. - 10. Eva fr esias av ormen, den andra 
gamma ltestamentliga förebilden till bebådelsen . Anslu ter mycket nära till BP. Under 
bilden står: »v(ersus) vipera ~im p(er)dit sine vi parie(n)te puell a» ( = vers, ormen 
misler sin kraft genom den utan vå ld födande jungfrun). Versen är hämtad ur BP. -
11 . Evangelisten Lukas (fig. 720) med sin symbol, oxen. Språkbandets texl: »Sanctus 
lu cas». - 12. Evangelisten J\llarkus (f ig. 720) med sin symbol, lejonet. Språkbandets t ext: 
»Sanclus marcus». - 13. A braham och Isak på väg till offret. Ansluter ti ll BP, där den är 
förebild till korsbärandet. Särskilt Isak ä r dock rätt a nnorlunda tecknad än där. Ingen 
t exl. - 14. I saks offrande. Ans luter nära ti ll BP, där den ä r förebild till korsfästelsen. 
lngen t ext. - 15. Evangelisten Malleus med sin symbo l, änge ln . Språkbandets t ext: 
»Sanclus matheus». - 16. Evangelisten Johannes med sin symbol, örnen . Språkbandets 
t ext: »Sanctus johannes». - l 7- 20. J{risLi slamf äder? amn äro ej utsatta , men figurerna 
ä ro pl acerade inom bågställningar av samma typ som i valv Il på motsvarande platser. 
Längst ned i Ö sv ickeln hu vudet, axlarna och handen av en man i halvprofil - »må nne 
målarens [porträtt]?» säger l-IILOEBHAND s. 84. Jfr SvK, Up. 111 fig. 335. 

Tra\'I) I\' 

Va h e t: 1--4. Tillbedjande änglar, uppstigand e ur molnkrans. - 5. Evas skapelse. 
I hu\·udsak lik BP (flera deta lj er överensstämma), där förebild ti ll lansstynget i Krisli 
sid a. Ingen t ext. - 6. Syndafallet. I hu vudsak lik BP, men flera olikheter kunna iakt-
tagas. Förebild till Kristus frestas av djävulen. Ingen text. - 7. S. Barbara med torn. -
8. S. Gertrud med kyrka. - 9. ]{risli brnd (= den kristna försam lingen) mollager del 
eviga livets krona. Ansluter nära ti ll BP, där samma bild utgör mittbilden på det sista 
bladet. L iksom i Knutby försiggår händelsen på en blommande äng. Ingen t ext. - 10. 
Jakobs dröm. Ansluter nära till BP, där den är förebi ld till Kristus, bärande de saliga 
i sin famn. Språkband med ur BP hämtad t ext: »v(ersus) a ngel(u s) e(st) visus jacob 
i(n) h c[= hoc] va lde gavis(us)» (= vers, en ängel v isade sig. Jakob blev däröver mycket 
glad). - 11. S. A nna Självlredje, dvs med Maria och Kristusbarnet på sitt knä. - 12. 
Lyckans hjul (fig. 721 ). Denna i 1400-talets kyrkmålningar mycket van liga fram slä ll-
ning, som symboliserar livets skiften och just på 1400-talet kanske också kunde ha en po-
litisk undermening, har här fått en något annorlunda utformning än den va nligaste . 
. fann en t. h. störtar icke utför, utan stiger av hjulet med en sorgsen gest. T . h. om honom 
står en man, som varnande höj er pekfingret. - 13. Helig prinsessa utan attribut. -
14- 16. ]{risli stamfäder? (framstä llda som i va lv ll- III). 

N \·ägg e n s skö ld båge : B ågskjulande djävul. 

S Y ägge n: - 17. Strid mellan lansbeväpnade ridande på odjur. Starkt skadad. -

1 Ulan lvivel relres laurering. Här liksom i BP har väl ursprungli gen sl :'ltt ' isl e' ( = denn e). Ord cl 
mås le emcllcrlicl redan 1868 ha varit mycket otydligt , l y ocks· 1-lrLDE lrnA:-; o läs l e hä r '.Joe'. Äve n i 
öv rigl har han runnil in skrirten svå rlydd. 
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Fig. 721. Målning i valv IV: Lyckohjulet. Foto E lov Mattsson, Norrtälje, omkr. 1950. 
l\faler ei im Joch IV: G!Ucks rad. P ainting on vault, bay IV. The wheel of 

fortune. 

18. Skadad bild med ett träd. Därunder figur med gloria. Getsemane? - 19. Kristus 
bär sitt kors . Starkt skadad. - 20. Skadad bild. 

Trapphusets S vägg 

Sannolikt Grauläggningen. Man skymtar en kista; vid dess ena ända en man och en 
kvinna, den senare med gloria (Maria?), vid dess andra ända en otydlig figur. Kom-
positionen kan vara hämtad ur BP, men är i så fall spegelvänd. Ingen text. 
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F ig. 722. Målning i vapenhusvalvet: Kristi vapensköld. Foto Elov Mattsson, Norrtälj e, omkr. 1950. 
Malerei im Waffenhausgewölbe: Christi Wappenschild. Painting on vault of porch. Christ's coat-of-arms. 

Trapphusets Ö vägg 

J{ristus i dödsriket. Ansluter till BP. Det gapande odjurs- eller djävulshuvud, som 
föreställer dödsriket, är överskuret av en senare upptagen ingång till läktaren från 
vindstrappan. Ingen text. - Under läktaren synes på trapphusets mur nedre delen av 
en stående barfota man i fotsid dräkt och likaså nedre delen av en i något slags karmstol 
sittande person i veckrik fotsid dräkt. Troligen har här framställts J{ristus inför Pilatus. 
Det förekommer ju ej sällan att passionshistorien framställes i kyrkans V del, stundom 
i ett övre och ett nedre register. 

Vapenhuset 

Valvet: - N kappan: två änglar hålla mellan sig en monsirans med hostia. - Ö 
kappan: den s. k. J{risti vapensköld (fig. 722). Inom en sköld, som hålles av en ängel 
och stödjes av Maria och Johannes, synes Kristus stående i sin kista, omgiven av pino-
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Fig. 723 . Målning i vapenhusvalvet: sagan om trollharen; smörberedning med hjälp av djävlar. Foto 
Elov Mattsson, Norrtälje, omkr. 1950. 

i\folerei in Waffenhausgewölbe: Die Sage vom Zauber- Painting on vault of porch. Legend of the witch-hare;
hasen; B utterzubereitung mit I-Iilfe von Teufeln. churning butter with the help of devils. 

redskapen, Judaskyssen, hanen, som gol tre gånger vid Petri förnekelse, livklädnaden, 
som krigsknektarna kastade lott om, samt vid kistans fot tärningarna och de trettio silver-
penningarna. - S kappan: t. v. en lutspelande kentaur, t. h. en illustration till sagan om 
trollharen, som tjuvmjölkar en ko. - V kappan (fig. 723) fortsättning på samma saga, 
t. v. visande hur irollharen spyr ut den stulna mjölken i ett laggkärl, medan en djävul 
hjälper en häxa att kärna smör (fig. 723), t. h. hur två djävlar hjälpa henne att bearbeta 
smörklimpen. 

Långhusportalens omfattning har rester av målning från 1300-talet och där ovanpå 
schablonmålning från 1400-talet (s. 786). Dessa målningar omtalas som synliga i ExK, 
PROT . 1912, men måtte därefter ha överputsats för att åter framtagas 1959 (SvEN CARLS-

SONS rapport 1959, ATA). 
P å v apenhusets väggar finnas inga målningar. 
I den stickbågiga nisch, som omger utgången i det fria, på undersidan av själva bågen, 

finnas svaga spår av en målad ranka (av 1300-talstyp?, s. 800, fig. 702). Denna målning 
torde ha framtagits 1959. 
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INREDNING OCH LÖSA INVENTARIER 
A ltar e av rappat tegel. Tidigare utbyggt mot S ca 1 dm med trä (bräcler), som 1959 

ersattes av tegel; då ti llkom även nu v. a ltarskiva, likso m el en föregående a Y tri:i .1 Vid 
v is . 164 1 (Nordin 1910: 62) förordnade ä rkebiskopen, att »Alta ret skull e fh öras till 
muren och gö ras mindre». Först 1685 fattade emellertid sockenstä mma n bes] u l, a lt 
a ltaret skull e fl yttas intill (Ö) väggen. Beslu tet verkstä ll des sa mma å r (n.i\I\.) . 

E n ä ldr e a l tarskiv a av sa ndsten med 5 inhuggna kors är seda n 1910 uppsläl lcl i 
va penhu set. L åg dessfö rinna n på ky rkogården och ä nnu t idigare i ky rka ns go lY , -je( 

uppgå ngen t ill k oret (UNESTAM s. 105; IHH FORS s. 1798). Den ä r icke profi lerad i ka nlen. 
L 174, B 108, tjocklek 9. Storleken passa r till altaret utan på byggnad (.J . F .\ h: ). - P å 
S sida n av klockstapelsku llen ä r nu i marken infälld en rekta ngulä r h ä ll a ,· sa n clsle n. 
I hä llen ä ro inhuggna två kors med korsade armar. Det ena korset ha r cl essulom en 
liten ring kring k orsmitten. Den åt erfanns 1944 under mark ytan i V kyrkogå rcl singå ngen 
och va r då slagen i bitar. Den har i ena lå ngs ida n ett urtag, som enligt UN ESTA~I s. 204 
»ka n ha varit my nningen ti ll en und er ligga nde relikgö mma» och ha n an se r cli:irför 
troligt, att el en ursprungligen va ri t en a lta rski va t ill något ur kyrka n av lägsnat sicl oa lla re. 
Hur hä rmed förh å ller sig är vid st enens nu v. placering omöjligt att avgöra. 200 x 86. 

A 1ta r rin g av trä med svä ngel pla nform - sam ma som 18 15, fi g. 726 - med enkla rek-
ta ngulära fy llninga r, t ill verkad av mäster Möller (s. 740, not 4) å r 1765(H .i\ 1<. ). Seda n 19 10 
marmorerad i g rågrönt med förgy lld a li ster. 2 

A lta rupp satse n (fig . 708) ä r utförd i el en mod ifierade senbarock, som hä r i SYerige 
a nvändes i ky rkliga samma nha ng ä nnu yjc( mitten av 1700-ta let. E n r a m a ,· grön-
marmorerat t rä (möjligen ursp runglig färg , sena re på bättracl)2 omsluter en ni sc h, i 
vilken ä r p lacera d en staty av Kristus, hå ll a nde sitt kors. Å ömse sidor om ramYerket 
s tatyer av L v. Hoppet med a nkare, t. h. Tron med kors och bok. P å ra mens krön , som 
ha r formen av en bruten segmentbåge, två ä nglaba rn. Sam lliga dessa bi lder a Y Yi tmå la t 
t rä; deras emblem förgyllda , liksom även altaruppsatsens övriga ornament, bl. a . en 
krönande .Jehova hso l och Andens du va i segmentbågen ova nför Kri stusbilclen. I pod iet 
ä r infattad en li t en olj emå lning på trä, föres tä ll a nde Nattva rden, en sen efterbi ldning 
(med må nga mella nled) av H u bens 'Nattvarden' i Breragalleri e t i Mi la no. Konsen ·eracl av 
Alfred il son 194 1. Över målningen va r t idiga re fäst ett a llia nsvapen (s. 850) med Gyllen-
borgska och Stiern cronska vapnen. KLIN GS POH s. 71 a nger denna p lats och sp ikhå l Yi sa 
ä nnu va r va pn et suttit. N u fl y ttat t ill NÖ hörnpelaren. E huru a ltaruppsatsen i Söcl crby-

1 Om a lla rcls om iindrin g 1959 se J ö nGC:N ['" K , s kr 20/ , 1959 (BSL). Ft k g issar, a ll a llnrcls t ill bygg-
n a d m ed bräd cr sa nn olik t skcll 19 10, ehuru in gcnling sä ges d äro m i tl c ha nd !. i BS L, so m IJ L' röra 
ky rk a ns rcs lau rering d . 1\. 

2 E . J . H AGl'ÄLT i Norrle lje Lidn . 26/ 11 1!)1 0. I-l agfä ll n ä mn er o mm å lning •i ljusgrön 111 a rn1o n 
nv alla rrin gen och pr.•dik slo lcn, men ick e a lla ru ppsa lsc n. l'ö rgy ll nin gen förn yad es - ä\"C n P'' a llnr-
uppsa lscn - 19 10 (C. \\".PETT ERSSON 19 14, ATA). 

3 Se nol 2 ova n! 
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Fig. 724. Predikstol, utförd av Johan Ljung 1759- 61. Foto 

Elov Mattsson, Norrtälje, omkr. 1950. 


Kanzel von Johan Ljung Pulpit, by .Johnn Ljung,

1759-61. 1759- 61. 

Karl är mycket senare än den i Hammarby, så är likheten påtaglig. Den sistnämnda upp-
ges vara skuren 1704, »antagligen av Caspar Schrödern (s. 197). Altaruppsatsen i Söderby-
Karl kan vara utförd av en lärjunge till Schröder. Den skänktes 1748 av greve Fredrik 
Gyllenborg1 och hans maka, Elisabeth Stierncrona (INv. 1749, där dock grevinnans 
förnamn är felaktigt angivet). 

1 FREDRIK GYLLEKBORG, f. 1698, t 1759, president i Bergskollegium. G. var som politiker en av 
hattpartiets verksammaste m edlemmar, känd som en stor intrigör. G. m. ELISABETH STIERNCHONA, 
f. 1714, t 1769. Makarna ägde Broby, som grevinnan ärvt efter sina föräldrar, och vistades ofta där 
(UNESTAM S. 606). 
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Om altarprydnaden före den nuvarande ve t man mycket litet. Antagligen fa nns ännu 
TA RPR Y D - i slutet av 1600-ta let ett m e d e ltid a a lt a r sk å p. Därpå tyder i varj e fa ll uppgifter i :'\AD 

HÄ K. 1676, resp. 1677, att 16 öre i arbetslön betalats till Mårthen E riksson i Wäsby 
fö r att ha n »bygt gå ngiernen på alta re t afl an» och 2 daler, 16 öre för sjä lva gå ngjärnen. 

ALTAH - A lta rkru c ifi x av ek, omålat , utfört 1942 av S. Husman, Sva nberga . H 60. l\:Hl,;CIF I X 

1:-.iv. 1656 och 1695 omtala ett k a k a l ta r e (s. 742, not 6). - Sedan medelt iden och l\:AK A LTARE 
h: o nS l\:HA~K lång t in på 1700-ta let skildes koret frå n försa mlingens rum av ett k o r s kr a nk. Det 

omta las i 1 v. 1695 som »behollit och ny målat». Vid en sockenstämma 1738 framhöll 
emellertid kyrkoherden »huru swå rt thet war at mässa för P resten, fö r det ga mbla 
Skranket(s) skull emella n Coret och sielfwa Kyrkan» och stämma n medgav att det 
kunde borttagas. Förmodligen skedde så kort därefter, senast vid den stora reparationen 
1748. INv. 1749 omtalar en liten k 1 o ek a, »til fö rene» fästa d på det gamla korskranket. 
Detta måste vä l betyda, att skra nket då va r borttaget. Visserligen talas 1761 om att en 
fö reslagen ny siffertav la k unde hängas på »C horskrancket» (sT. PHOT.), men därmed kan 
avses et t förh å llandevis låg t skrank, montera t på de främsta bänkskärma rna . 1792 
beslöt man nämligen att borttaga »skranket på främsta Bänkarna i Kyrka n», ef tersom 
det bor tskymde siffrorna på nummertavlorna . 

Pnrn 11,srn L P r ed i k sto I (fi g. 724). K org och tak ha fyrsidig plan med sneddade hörn . I två a ,. 
korgens fält pålimmade skulpterade emblem: i S lagens tav lor på ett hyende och ko rsade 
palmk vista r, i V sädeskä rvar och dru vklase, symboler fö r Nattvarden. Det ä r a ll tså 
Ga mla och Nya testa mentet, so m här framstä llas . Taket krönes av ett kors, omgiYet 
av strå lar; i takka nten fes toner. Under t aket en fö rsil vrad du va. Ryggstycket utgöres 
av ett rik t draperi , uppburet av två fl yga nde änglabarn. Draperiet är målat i mörk-
blått med förgyll da fransar , to fsar och bård , änglarna v it målade med förgyllda höft-
kläden och mu sikinstrument . Mitt på draperiet ett fö rgyllt Gudsöga . Bokbrädan bäres 
av et t fö rgyllt änglahu vud. Sj ä lva predikst olen ä r seda n 1910 målad i grågrönt med 
fö rgyllda ornament (s . 824, not 2); dessförinn an vit med förgyllninga r. - För a nskaf-
fa ndet av denna p redikstol vä nde sig försa mlingen t ill en h ildhuggare Ljung (sT. PH OT. 

1759), som ej gä rna ka n ha vari t någon anna n ä n ornamentsbildhuggaren J ohan Ljungt 
i Stockholm, och 176 1 anmodades denne att sätta upp den nu fä rdiga pred iksto len 
(sT. PHOT.) . Ljung to rde vid utförandet i stor t sett ha fö lj t ett reda n brukligt mönster. 
P redikstolen i Gamla Uppsala - också den med lagens tav lor på framsidan - ä r ett 
exempel på en besläktad typ; den utfö rdes redan 1752 av en snickare Woldner. 2 -

Predikst olst rappan omgjordes v id restaureringen 18 16- 18 och flyttades då närmare 
1 J o 11 AN LJ u:-;o, r. 1717, t 178 7. Orn a mentsb ildhu gga re, kgl. h ovbi lcl hu gga re. H a r b l. a . 1755 ut fört 

arbeten på Stockholms slo t t. (Sv. konstn ä rslexikon rrr s . 577; c. R . AF GGLAS, E n dop funt från rokoko-
ti den, Kul t och ko nst 1906 s. 203; J-l EHTll A 13oMAN, T vå Stockholm skonstnä rer på 1700- ta let, St Er ik s 
å rsbok 1964, s. 4 I ff). 

' VXG LED:-.'. l:'\GA H utg. genom VJ-!AA, nr 13 (l :a uppi.] , S thl m 1929, s. 64. - Predik stolen i Lohärad 
(f ig. 548), so m skä nktes 1762, ä r lik elen i Söderby- Ka rl , ehu ru fö renklad (drap eriet pil ryggstyckct 
sak nas), och har sä ker t ha ft denn a till förebil d, m en behöver ju dä rfö r ej vara utför d av Ljung. 
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sakristiedörren (vrs.PROT. 1820). Trappan 
har haft dörr. Överstycket till denna för-
varas på Erikskulle. Det är profilerat och 
har urtagningar på undersidan för dörrom-
ramningen. Ett hål i dess ovansida visar, 
att det uppburit en krönprydnad. Också 
denna bevaras på Erikskulle: en eldurna, 
liksom överstycket med platt baksida. Över-
stycket är målat i samma ljust gråblå färg 
som bänkdörrarna (s. 828), eldurnan är 
snarare gråvit (har varit marmorerad?) med 
förgyllda lister och förgylld låga. Över-
styckets ena kortsida är avsågad, troligen 
vid flyttningen av trappan. L 112 (gäller 
dess nuv. bottenplan), H 40; eldurnans 
H 58. - 1695 (INv.) fanns »Predikestool 
uthan himmel ny måladt, behollen». Den 
hade t illkommit 1638 (RÄK .), varvid »snicka-
ren» i arbetslön fick 7 daler, 16 öre. Enligt 
B.Ä..NKDELNING 1749 stod predikstolen då på 
manfolkssidan, dvs. i S. 

Timglas: - 1. På predikstolen. Med 4 TIMGLAS 

glas på stativ av snidat trä, förgyllt, med 
blåmålad fot (renoverat 1910). Stativet krö-
nes av en försilvrad, bevingad dödskalle. 
1700-talets mitt eller senare del (jfr fig. 549). 
Vid vis. 1789 uppgavs det vara en gåva av 
presidenten Gyllenborg (s. 825, not 1). Kan-
ske tillkom det i samband med predikstolens Fig. 725 . Bänkdörr med bänkljusstake. 1700-
beställ ande. H 80. - 2. I sakristian. Med ett talet. Foto M. Bratt-Gustafsson 1963. 

· 1 d 11 · V Banktlir mil Banldeuch- Pew door with candle-enda gIas 1 oma 0 a trästä nmg. ar nytt ter, 1s. Jahrh. stick. 1Sth century. 

1748 (ANTECKN. EFTER INV. 1730). H 21. 
Öppna bänkar från 1910, ommålade 1959 en varm brun färg. Före 1910 sluten nÄNKAR 

bänkinredning. Då denna utbyttes mot öppna bänkar, har man möjligen använt de 
gamla bänkgavlarna, medan bänkdörrarna uppsattes som panel vid väggarna (borttagen 
1959; nu uppsatt vid väggen i utrymmet över sakristian). I en skr. från J. Fåk 25/ 8 

1959 (BSt) säges, att ehuru de gamla bänkgavlarnas utseende ej klart framgår av 
fotografier från tiden före 1910, så kan man dock av vissa likheter i det snickerimässiga 
utförandet med ganska stor bestämdhet påstå, att de nuvarande bänkgavlarna äro sam-
tida med panelem. Man skulle således vid ombyggnaden 1910 bibehållit de äldre gavlarna 
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och endast försett dem med stöd för bänksits [sockla r och listverk måste väl också \·ara 
nya ] och därigenom erhållit gavlar av nuvarande utseende.» En ligt U EST1n1 s. 135 
ska ll i a lla händelser orneringen på bänkgavlarna - den ä r fastlimmad - h ~irröra 

från de äldre bänkarna. Ett anta l gamla dörrar, som blevo över, nä r panelen sattes upp, 
förvaras nu i mu seet på Eriksku lle. De äro av furu med enkla rektangulära fy llninga r 
och överstycken med triglyfer av a lld eles sa mma utseende som på bänkga Yl a rna i 
kyrka n. Målade i mycket lju st grå blå tt (»lju s perl efärg», v is. PllOT. 1820) med röd brn na 
li ster. H 83, B 47. 

E n lika ledes på Eriksku lle förvarad bänk cl ö r r av furu visa r avv ikande typ (fig. 725 ). 
Ovanför den rektangulära dörrspegeln är fast lim mat elt ur en t unn bräda uls~1gat 

orna ment i barockstil. Listen kring spegeln bortbruten. H 85, B 48. I dörrens öw rka nt 
ett hå l, va ri en trä ljusstake varit placerad (s. 846). De öv riga dörrarna sa kn a såda na 
hål som i stället förmod ligen funnits i bänkgav larna. 

UNESTAM berättar s. 105 att »de gaml a bä nka rn as sitthräde r Yoro bi lade ell er Lill-
yxade av furu stockarn med en mä ngd bomärken inristade. Sittbräderna erbj ödos SI J:\J ,L 
men om de någo nsin insändes dit vet man ej. 

Den bänkinredning, so m här beskrivits, ti llkom vid en ombyggnad aY bänka rn a 
18 17 (sT. PHOT. o. Ri\ 1<. ). Det gällde atl skaffa plats för J(arl sborna . Det är a ntag ligL, 
att ombyggnaden var tämligen omfattande, eflersom i ST. PHOT. 16/5 1796 ta las om »de 
ga mla, skröpl(ig)a och oform el(ig)" bänkarna, a f hwilka den ena är 2 a 3 qu a rter breda re 
än den andra», meda n en ritning från 181 5 ti ll bl. a . bänkkvarterens omä ndring (fig. 726) 
\·isa r samma utrymm e i a lla bänkrummen. E mellertid tycks man dch·is ha a nYänt 
ga mmalt mat erial (sittbrädena, förmodligen också ryggstöden). Därpå tyder YI S. PHOT. 
1820, som säger: »på bägge sidor Bänkarnc förbättrade» (så ledes ej nygjord a) . Bä nk-
skärmarna måste dock ha nygjorts 1817, dels emedan bänkrummcn förut voro aY olika 
bredd, dels emedan dörrarnas stil passa r för detta å r. Den med ett barockornament 
prydda dörren ä r äldre, men bibehölls t ydligen 1817, efterso m den är målad p:i sam ma 
sätt som övriga dörrar. Möj ligen är den en rest av K a rl s k y rka s bänkar (från 
1707 /09 och 1752), vi lka vid restaureringen 181 6- 18 fl y ttades t ill läktaren i Södcrby 
(senare ersatta av öppna bänkar av 1800-talstyp). Till dessa - åtmin sto ne ti ll de ä ldre 
av dem - hörd e nämligen i dörrarna fästa bänkljussta ka r (UNESTAM s. 156) . .Jfrs. 900. 

1695 (JNv.) fanns »Manz och qwinn-folkz bänkiar i Kyrkian mz sina dörar och 
gå ngj ä rn, Nyy Må lade)>. Säkerligen avses dessa bänkar, då å r 171 5 )>Nya Bänckan> 
omta las (PnOT. v10 PHOSTET ING, DoM KAP. hancll .) . De torde ha förfärdigats 1686 
(sT.PHOT.); målades 1694 (nX1<.). E mellertid tyckas de ha omgjorts - åtmin stone de h·is -
redan vid mitten av 1700-ta let, ty 1748 beslöts att Yarj e halvt manta l skull e lä mn a elt 

1 Brev frå n pros ten C. G. fRAN SSON Lill RAÄ 18/4 1910 (ATA). Emellertid finnas de ickr , nirc sig i 
S I-Dl eller :"/0 1wM enli gt uppgift av U:-1ESTAM s. 106, not 66. 
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Fig. 726. Förslagsritning till inre restaurering, ca 1: 300, S. Enander 1815, BSt. 
Projekt zur R eslaurierung des Innercn, 1815. Plans for interior rcstoration, 1815. 
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bräde till »bänkarnas inbygnad på qwinfolks sidan» (sT. PROT.), och RÄi<. 1748/49 omta la 
rnya benkars förferdigande och inbyggande». ågon enhetlig ombyggnad va r de t dock 
t ydligen icke (jfr s. 828). 

Det kunde av v is . PROT. 1728 förefall a , som om bänkarna i kyrka n då ä nnu icke vo ro 
inbyggda. Överst elöjtnant L AGERBORG (s. 85 1, not 1) på B rölunda - som ligge r i 
Söderby forn a sn - påminde då om att tidiga re på a llmän sockenst ämma bes lu tals, 
att var och en skulle bygga in sin bänk. »Men Al mogen wille sig ther på icke utlå ta.)> 
Visitat ionen gällde ju emellertid båda kyrkorna och de som nä rmast svarade och för-
förkl a rade sig villiga att inbygga sina bänka r, »o m allenas t den öfriga försa mbl. wille 
g iöra så med )>, vo ro två K arlsbor (från Sebende och Alby). Lagerborgs utta lande torde 
dä rför nä rmast ha gällt Karls kyrka, vilket best yrkes av vad INV. 1695 säger om bä nka r-
na i Söderby . P å båda hållen kunna f. ö. vissa bänka r ha va ri t försedda med dörra r, 
andra icke (jfr s. 900). 

I koret finnas nu två vägg fas t a b ä nk a r med bänkskä rm ar. De sena re hä rrö ra 
från (eller kopiera) den bänkinredning, som före 1910 fann s i koret. Denna hade t ill-
kommit 1791- 92 (sT. PROT. o. HÄI<.). Dess planform framgår i huvudsak av fi g. 726, 
dess utseende i någon mån av fig. 706. Några andra ändringar än dem so m föra nleddes 
av predikst olstrappans fl yttning (s. 826) t yckas icke ha gjorts i koret s inredning, nä r 
bänkinredningen i långhuset omgjordes 1817 (ÖIÄ skr. 1816). - 1791 hade ky rko-
herden få tt till st ånd att »på K yrkans bekåstnad, rasera den gamla , oforml (ig)" och 
endast till skjul för odygdiga pojka r tjänande bänken på södra sidan a f Choret [man 
misst änker näs tan, att denna va r en m e d e ltid a k o rb ä nk] , och där upbygga en ny 
bänk för sig och sin hustru, då Klåckaren får sitt rum närmast Alta reb. På N sid an av 
koret skulle komminist erns hustru ha sitt bänkrum liksom prästfolket s )>pigor». Asen 
ålderstigna personer skulle kunna beredas plat s i dessa bänkar för att lätta re kunna del taga 
i nattva rdsfi randet . Man var noga med att det skulle bli )>mera ordentelighet orh Sy-
metrie i Choreb. De främst a bänkarna nere i kyrka n, som förut t illhört kyrkoherdens 
hushåll , skulle nu i stället bli fri bänka r »till r esa nde och främa nde Ståndsperso ners 
beqwämligheb :(sT. PHOT. 1791 ). I st ort sett synes man vid koret s nyinredning ha fö lj t 
detta förslag. - 1695 funn os i koret ej mindre än 9 bänka r, )> må lade, medh sina gång-
iär m> (1 Nv.). 

NU~DI ER  N umm ert av l o r: - I. Ett par av t rä i ovala, rikt skulpterade, fö rgyllda ra mar 
TA \' LO H (se fi g. 708). Inköpta 1816, t ill verkade i Stockholm (sT. PHOT. 1815- 16). H 175, B 97. -

2. Ett par av t rä i rektangulä ra , förgyllda ramar med snidat över- och understycke i 
rokoko. Begagnades före 1816, sena re ha de nyttj ats för upph änga nde av siffrorn a, nä r 
dessa ej användes. De utgjorde ursprungligen en t vås idig, vändba r nummertavla, vi lken 
1792 sågades )> milt i tm för att man därav skulle få tYå (sT. PHOT., nX 1<.) . H 67, B .+"l,5. 
Dessutom finn as ett par långsmala, rekta ngulä ra t rätavlor frå n 18 17 (H;\I\.) i enkla 
förgyllda listramar för för va ring av de smärre siffrorna . Båda de sistnämnda paren nu 
undanlagda. 
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Fig. 727. Tvärsektion vid läktaren. Förslagsritning till läktarens 

ombyggnad, ca 1: 150, S. Enander 1815. BSt. 


Qucrschnitt b ei <ler E mpore. Pro- Cross section al gallery. Drawing

jekt zum Umbau der Empore. 1815. for reconstruction of gallery, 1815. 

Den nuv. orgeln byggdes 1887 av Åkerman & Lund i Stockholm. Fasaden i nygotik ORGEL 

(fig. 728) är ritad av ark. Gustaf Lindgren samma år. Ritningen är en omarbetning av 
ett från församlingen insänt förslag (ED handl. 10/8 1887). - Tidigare fanns en orgel, 
som enligt ST.PROT. 1750 skänkts till kyrkan d. å. av greve Fredrik Gyllenborg (s. 825, 
not 1); hans och hans frus vapen prydde fasaden (s. 850).1 Några skulpturfragment av 
trä (förgylld akanthus), nu i museet på Erikskulle, uppges härröra från denna orgel. 

1 Så enligt U~ESTAM s. 143. - Enligt KLINGSPOR s. 71 på orgelläktaren . 
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Fig. 728. Ritning till orgelfasad av Gustav Lindgren 1887. 

BSt. 


Zcichnung zur Orgelfasade, 1887. Drawing of organ front, 1887. 


ORGELL.;\K- Orgelläktarens nuv. bröstvärn, målat i grågrönt med förgyllda ornament i fyll-
TAHE 

ningarna, tillkom 1910. Samtidigt flyttades och ändrades trappuppgången. Sin nuv. 
form med framspringande mittparti erhöll läktaren 1887, då den dessutom förminskades, 
så att den nu ej når längre fram i kyrkan än vad den gjorde före 1816- 18 års restau-
rering. 1887 fick läktaren också nytt bröstvärn med svarvade dockor, den typ, som då 
var modärn. Ombyggnaden d. å. föranleddes säkerligen främst av att en ny orgel sam-
tidigt anskaffades, men man fann också läktaren alltför oformlig - den sträckte sig 
ända fram till tredje travens fönster. 1817 (RÄK.) hade den nämligen måst utvidgas till 
denna storlek för att bereda plats för församlingsborna i Karls socken (ÖIÄ skr. 1816; 
ritn. av S. Enander [s. 306, not 4] 1815, BSt, fig. 726, 727). 
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Fig. 729. Dopfunt, 1200-talet (skaft och fot tro-
ligen senare). Foto Elov Mattsson omkr. 1950. 
Taufstein, 13. Jahrh. Font, 13th century
(Schart und Fuss a n- (pillar and base probably

scheinend später). later). 

Frågan hur man skulle kunna vinna mer utrymme i kyrkan hade varit före alltsedan 
K. Maj :t år 1796 bifallit Karls församlings ansökan att få förenas med Söderby om en 
kyrka. 1798 redogör överintendenten Fredenheim i ett brev till Landshövdingeämbetet 
(koncept i BSt, Avgjorda mål före 1811) för de olika planer, som dryftats. Man tvekade 
mellan två förslag, det ena att tillbygga kyrkan (s. 803), det andra att bygga två läktare 
i V, den ena över den andra. Ö IÄ ansåg det förra förslaget vara det enda möjliga; 
intetdera kom dock till utförande. 

INv. 1695 omtalar läktare i V: »Läcktare baak i Kyrckian beholdne och Målade». 
Pluralisformen förvånar - 1715 funnos nämligen endast »2 lectare» i kyrkan (PROT. 
vrn PROSTETING, DoMKAP. handl.), varav den ena tydligen i kyrkans V del, den andra 
(s. 836) i koret. Den västra torde efter en på 1680-talet påbörjad ombyggnad (sT. PROT. 
1680, n)i.K. 1680, 1689) ha stått färdig 1693, ty i museet Erikskulle förvaras nu en furu-
bräda med målningar, där inom en (fragmentarisk) bladkrans, blågrå med svarta kon-
turer på vit botten, stå initialerna L 0 S C (eller O?) över årtalet 1693. Denna bräda 
skall ha tillvaratagits, när panelen på undersidan av det läktargolv, som inklätts 1817, 
vid läktarens ombyggnad 1887 togs bort. Den har varit så vänd, att målningen varit 
synlig underifrån. Ex1c PROT. 1912 omtalar, att »Enligt kyrkvaktarens uppgift sitter 
12- 510233 
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Fig. 730. Skaft och fot till en kalk från 1300-talets början (cuppan senare omg,iord). 

Foto SHM 1953. 


Schaft und F nss zu einem ICelch, Anfang Slem and foot of a clrnlice dating from beginn-
14. Jahrh. (Cuppa später umgearbeitct). ing or 14 th century (cup remodelled later). 
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Fig. 731. Paten hörande till kalken fig. 730. Foto N. Lagergren 1935. 

Pa tcnc zum l(clch A bb. 730 ge hörig. Paten belonging to chalice, fig. 730. 


den övriga målningen ännu kvar under det nuvarande taket» (dvs under nuvarande 
panel på läktargolvets undersida). Nuv. L 210, B 24. - På denna läktare hade presiden-
ten Gyllenborg (s. 825, not 1) och hans husfolk sina platser i de främsta bänkarna, vilka 
avskärmades av ett 1759 uppsatt skrank (sT.PROT. 1761). Gyllenborg hade lovat bidraga 
med ekar till kiyrktakets reparation och gjort stora donationer (s. 825, 831, 842). Socken-
borna visade honom sin erkänsla genom att lämna honom de främsta bänkrummen på 
läktaren, men skranket lände till stort förfång för de bakomsittande. Det borttogs -
eller ersattes av ett lägre - först 1791 (sT. PROT.). Såsom s. 791 omtalats, kom man upp 
till läktaren genom vindstrappan. Det måste dock ha funnits även en annan uppgång, 
ty herrskapet gick säkerligen icke den vägen, som däremot kanske användes av båtsmän 
och drängar, vilka hade sin plats på de bakre bänkarna (BÄNKDELN. 1749). 
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KORLÄKTAHE ÄYen i koret fanns enligt INV. 1695 en l ä kt are: »Läktare Nya i Choret m ålade» 
(om pluralisformen, se s. 833). Denna läktare hade tydligen ombyggts och utvidgats i 
enlighet med ett sockenstämmobeslu t 1680 (»Att Lechterna i Kyrkian skulle förändras 
och g iöras större»). Den omtalas senare bl. a. 1744, då Gyllenborg (s. 825, not I) yrkade, 
att den skulle f lyttas längre ned i kyrka n på dennas N sida (sT. PHOT.); därefter tyckes 
den ha borttagits helt. Läktaren hade tyd ligen sin plats i korets NÖ hörn, där väggens 
m cde lt idsmå lning är alldeles bortnött. Möjligen satt den ursprungligen ova nför ingå ngen 
t ill sakri stia n, så att man frå n den kunde nå gluggen in till sakristiev inden (s. 797; jfr 
Tun a, UPPLA os KYH1<011 bel V I s. 135 o. fig . s. 133).1 E n så ng- och musikläktare var ej 
sä ll an belägen på denn a plats. I Söderby måste den dock ha flyttats ti ll korets NÖ hörn 
redan i slutet av medelt iden, ty gluggen var igenm urad och överputsad, när väggmål-
ningarna utfördes, och må lningen ova nför sakri stieingå ngen är icke bortnött. - Om 
det Yar en läktare i V eller k orl äktaren, för vilken 1622 betalades 2 daler, när Anders 
Hansson »bygde skulla(n) i kyrkia(n)» (H;\1<.), kan icke avgöras, men det är knappast 
tro ligt, att det gä lld e uppförandet av kyrkans första läktare. 'Bygde' betyder förmodligen 
här, so m i så många andra fa ll , endast ' lagade' .2 Ordet 'skulla' anvä ndes ka nske för att 
det gä llde sångläkta ren i koret, jfr s. 545, not 1. 

oorn Eos K AP Dopf unt ar: 1. Av sandsten (fig. 729) i tre block: halvs färisk cu ppa, skaft och fot. 
Osäkert om de olika dela rna höra samman. Fotens kant fö refall er avhuggen runt om, 
kanske för att vinna utrymme (se nedan). Uttömningshål i cuppans botten . 1200-ta let 
(ska ft och fot sena re?) . H 86, cuppa ns D 68. Står sedan 1929 i koret. - 2. E ndast skaft 
och fot bevarade (se fig. 699). Av gotländsk (?) kalksten i två block. Uttömningshål 
saknas. Cuppa n har kanske va rit av de gotlä ndska musselcuppornas typ (SNABBI NV. 
191 7) - fotens sta rkt utsvängda form kan ge stöd åt en sådan gissning (j fr dock fig . 485) . 
Typen är vanlig under 1200-ta lets senare hälft, men fö rekommer också in på 1300- ta let. 
I-I 60, Ö\Te D 40, nedre D ca 70. Säges härrö ra frå n Karls kyrka (U NESTAM s. 136). Stå r 
nu i Yapenhuset. 

E n dopfunt stod omkr. 1870 på kyrkogå rden (KLINGSPOH s. 72). E ftersom KLINGSPOR 
ej nämner någo t om att cuppan saknades var det a ntagligen sandstensfu nten. Den 
hade fl yttats ut ur ky rka n 1791 »för den nya bänken(s) skull , som i Choret bli fw it 
inrättad» (1rn . PHOT., s. 830) . Ännu 1791 stod den alltså i koret och åtminstone till 1738 
omgärdades den av ett skra nk (sT. PHOT.). I detta sammanha ng kan understrykas, hur 
överfy ll t koret var vid denna tid - fö re 1740-ta let. Utom altaret med dess sk ra nk fa nn s 
där dopfunten med sitt särskilda sk ra nk och ett fl ertal slutna bänkar (s. 830). I NÖ 
h örnet var en läktare och framför koret, i bågen mella n trave I och Il , ett k orskrank . 
Möjligen fa nns då också ett medelt ida triumfkrucifix över korskranket ä nnu kvar. 

D o pstä 11 av snidat trä med lock (uP PS. UTST. KAT. nr 39). Målat i mörkgrön bronsfä rg 

1 Några exe mpel p< samm a anordnin g finn er man i SuoMDI K!RK OT (Fi nl a nds kyrkor) rr, 196 1: 
Virm o (fig. s. 18), Nousis (fi g. s. 224), möjligen också l\!asku (s. 174). 

2 Jfr Sv. A K AD. ORDBO K, a rt. bygga, punkt 6. 
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Pig. 732. Inskrift på en sedermera nedsmält medeltida kalk, avtecknad av I. H. Rhezelius 1635 (för-
storing), KB. 


Inschrift anf einen später eingeschmolzenen mittel- Inscription on medieval chalice, copied in 1635 (en-
alterlichen Kelch, 1635 (Vergrösserung). la rgement). The chalice was later melted down. 

(målades 1818 enligt en tillfogad anteckning i mv. 1815). Förfärdigat 1792 av snickare 
Forsman i Norrtälj e (HÄK.; om Forsman ses. 528, not3 samt s. 740, not 5). H (med lock) 110. 

Dop fat av oxiderad mässing, skänkt 1931 av kh och fru U nestam. Hör till sandstens-
funten. D 70. - 1695 (rNv.) fanns ett )>Mässing Bäcken i Funtem. 

Kalk och paten av förgyllt silver (fig. 730, 731). Kalkens cuppa omgjordes 1786 
(rNv. d. å.). Märkligt nog saknar den stplr.1 Skaft och fot härröra från 1300-talets 
första årtionden, utom två bandformiga partier överst och nederst på skaftet, vilka 
äro samtidiga med cuppan. Det cylindriska skaftet prydes av under en arkad parvis 
ställda figurer i gjuten och ciselerad relief. Samma motiv upprepas tre gånger över och 
tre gånger under noden och utgöres av en ung man med till hälsning lyfta, samman-
lagda händer och en kvinna i huvuddok, som liksom avvärjande höjer högra handen. 
De båda äro vända mot varandra. Ehuru mannen saknar vingar och kvinnan gloria 
måste denna scen avse att framställa Bebådelsen, eftersom den förekommer på en natt-
vardskalk.2 De sex nodknapparna dekoreras av fyrpass mot en fond av svart emalj 
(av emaljen återstå endast rester). Över och under nodknapparna pålagda ekblad. På 
foten en graverad majuskclinskrift: EGO : PETRVS : PRESBITEH : DE : RINGBOH/EHEDI : 
FILIVS : ELAVI : ET : GEHpHVDIS : DE : SAMO : DEDI : ISTVM : CALICEM : PRO : ANIMA: 
PARENTVM : MEORVM : PREDICTOHVM : ( = jag Peter, präst i Rimbo, son till Elof och 
Gertrud i Samö,3 gav denna kalk för mina förutnämnda föräldrars själ [dvs. själaro]). 
Mellan inskriftens början och dess slut ett fastnitat gjutet krucifix. - En kyrkoherde 

1 Ej heller C. R. AF UGG LAS, som utförligt behandlat kalken i UFT XLV: 1, 1935 , s. 119 (»Petrus 
Elavis kalk i Söderby-Karl»), kunde finna några stplr på cuppan. 

2 Enligt AnoN ANDERSSON, Silberne Abendmahlsgeräte in Schweclen aus dem XIV. Jh, Sthlm/Upps . 
1956, Text, s. 91. I detta arbetes andra del (Katalog u . Tafeln), s. 42, Taf. 25, äro kalk och paten ut-
förligt beskrivna. Se även textclelen, passim, särskilt s. 171 . där de dateras och insättas i sitt konst-
historiska sammanhang. Det är Anderssons datering, som här följts. I ATA förvarade beskrivningar, 
utförda 1952- 53 av samme förf., äro ännu utförligare än elen tryckta beskrivningen. 

3 Samö = Sonö i Söderby-Karls sn (C. R. AF U GGLAS, a.a. s.120, not 1). 

NATTVAR DS-
KÄRL 
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P et e r i R imbo omta las å r 1303 (SD 1400) som köpa re t ill några gårdar i Ros lage n och 
nii m nes även omkr. 1310 (SD 1667) . E ftersom kalken stilistiskt ka n dateras t ill ungefär 
sa mm a tid är det säkerligen denne man , som skänkt kalken t ill ky rkan. 1 P å g rund a \· 
runa n p i inskriften ka n k a lken bes tämmas ti ll att va ra elt svenskt a rbe te.2 - Den 
t illh örande, samt idigt utförda 3 patenen (fi g. 73 1) ha r i bottnen en sexpass [ormig för-
djupning med en g raverad fra mställning av Krislu s i majestät. - K a lkens H 22,J, 
patenens D 15,5. 

Söderby k y rka har ägt ä nnu en m e d e l t i da k a lk. Den va r enligt R HEZE LI US s. 36 
mindre ä n den ä nnu bevarade. R 1-t EZELI US har också avrita t dess inskr., som va r utrörd 
med majuskler (fig. 732). Emellertid har ha n a ntingen icke kunnat ull äsa inskriften 
rätl ell er - troliga re - ha r den innehå lli t en reda n korrumperad t ext, näm ligen: 

4C:ONSAT. [borde varit 'consta l ' ) IN. ALTAR !. ... DE PANE C: llEAR I. ILLA....5 AHO.DEVS. 
EST.QVI o:y+ 6 , v ilket ka n sa mm a ns lä ll as med fö lj a nde vers på en paten i Gölene ky rka, 
Vgl: »Constat in a ltari / carnem de pa ne crea ri / iste cibvs el evs es t / q v i negat hoc revs 
es t»7 (= det står fast, att på a ltare t kött skapas av bröd, denna föda är Gud, elen so m 
förn ekar de t ä r hemfa llen under domen). - K alken i fråga omgjorcles 1715 av U ppsa la-
g uldsmeden Bengt Collin t ill en ob latask och en sked (s. 839). 

Si Is k e cl av förgy ll t silver , m ed »rå ttsvans». Stp ir saknas, men skeden ä r enligt 1 NV. 
1730 t illverka d sam tidigt med oblatasken fi g. 734, a lltså 1715, och säkerligen av sam me 
guldsmed (s. 839). L 13. 

Vink a nn or av sil ver: - l. Päronformad , invä ndigt förgyll d och med förgy ll da 
orn a ment (förgyllningen nu bleknad): lagerstav runt locket, aka nthu sbflrd runt folen , 
druvk lasa r på ha nd taget. P å locket Guds la mm. En ligt stplr förfärdigad av Uppsa la-
gul dsm eden Olof Yttraeus 1787. Inköpt 1787. H (med krönprydn ad) 36. - 2. P ä ron-

1 A . . \ x DEnssox , a. a ., T ex t s. 36. r en nol s. 37 avvi sas hä r C. H. AF UGG LAs ' (a.a. s.1 2 1) förslag, a ll 
ka lken sku lle kunna vara en gåva av sederm era bi skopen i \"äs ler• s Peter, innan denne 1284 c l. 1285 
blev biskop. 

2 c. I\ . AF UGGLAS. , a.a. s. 12 1. 
3 A11ox ANoEnssox, a.a. Texts. 17 1, no l 1. - C. H . AF UGGLAS, a.a. s. 120, nol 2, daterar patenen 

lill •in emot 1400-tale ls milt•. 
• :'vl öj li gcn slå r hä r clt missuppfa llat 'ca rne( m)', men p> R 11 EzE u us' avritnin g ser d et ut so m cm1 1. E, 

jfr nol G ned a n . 
5 Hä r s l> r c lt svå rtydba rt ord eller bokslav, möjli gen VAS (A och S samm a nskri v na) , dvs. ' ka lk' . 

Del bord e vara c lt C, jfr not 6 neda n . 
6 I ATA (sk riftsam lin gen) finn es en gammal, fint utförd kop ia av in sk riftern a på k y rk a ns båd a 

kalk a r. Den bör vara utförd senas t 1715 (d å den m in dre kalken om gjord es), möj li gen av ELI AS BnENNEH. 
so m 17 15 gjo rd e avskrifter i grannk y rkan Ros lags-Bro. J< op ians å tergivand e av el en mindre ka lkens 
inskr. skilj er si g i elt fall frå n RllEZ ELI US. Den lyder : CO NSAT. I N. ALTAl1 1. CIR ll . EOE l'AN E Cl1EAR I. 
ILLA. CAH O. DEYS. EST. Qvr D:y. + . ' fil a caro ' p assa r onekligen bä llre i sa mm a nh a nge t , men kan na t ur-
li g tvi s va ra en gissn in g av kopis ten. P åskrifterna med kursivsli l iiro senare. 

7 Anox ANDE11ssox a. a. , Kata log u . T a feln s. 19. 
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formad , invändigt förgylld . Enkel ornering 
av pärlstavar. På locket Guds lamm. Enligt 
stplr tillverkad av Stockholmsmästaren 
Johan Stras 1790. Inskr.: Til /Carls Kyrcka / 
af / UphandlingsCommissarien /Lars Felldin 
/ och / Thess Fru /Elisabet Maria Palm-
bergh / gi/uen / Ar 1790. Felldin innehade 
på 1780-talet Norr-Järsö \UNESTAM s. 372). 
H (med krönpryclnad) 32. - 3. Fig. 733. 
Inuti förgylld. På locket Guds lamm. Enligt 
stplr tillverkad av Norrtäljcmästaren I. L. 
Klint 1832. Inskr.: Tillhörig Söderby Carls 
Kyrka / Ar 1832 / wäger 106 I / 8 lod. Beställd 
av församlingen, varvid enligt TNV.PROT. 
1835 (DoMKAP:s ex.) som dellikvid lämna-
des kalk, paten och silversked från Karls 
kyrka , samt en oblatask med graverad pärle-
mor, som 1786 skänkts till Söclerby kyrka. 
H (med krönprydnacl) 42. 

Före 1787 hade en tennkanna använts 
för vinet (sT. PROT. d. å.). 

Oblataskar av silver: - 1. Åttkantig 
(fig. 734) . Har varit förgylld (1Nv. 1749); spår 
av förgyllning ännu kvar. Under bottnen 
åldermansranka och stplr: Uppsala silver- Fig. 733. Vinkanna av silver av I. L. Klint 1832. 
stämpel, BC ( = Bengt Collin) och årsbok- Foto S. Hallgren 1964. 

VVeinkanne ans Silber, Silver flagon , by I. L.staven R ( = 1715).1 Tillverkad av gammalt 1832, von I. L. Klint. K lint, 1832. 
nattvarclssilvcr, som församlingen lämnade, 
nämligen elen s. 838 omtalade mindre kal-
ken med tillhörande paten. En uppgift i INV, 1730, att »Twenne gambla kalkar och 
patener äro omgiorde till en stoor forgylt Kalk, pateen, oblatz ask och en lijten forgylt 
skeed» är svårförklarlig, eftersom en medeltida paten ännu finns kvar och den bevarade 
medeltida kalkens cuppa knappast omgjorts förrän 1786 (s. 837) - den befanns d. å. 
»altför liten och otillräckel(ig)» (sT. PROT.). 2 Troligen beror uppgiften i INV. 1730 på ett 
minnesfel, för vilket dock dåv. kyrkoherde, som tillträdde samma år, icke kan lastas, 

1 En!. GSstplr, s. 563 (enligt UPMARK däremot 1723). Den förste, som påvisade den bristande överens-
stämmelsen mellan den av UPMAHK angivna äldre årsbokstavsserien för Uppsala och v issa genom in-
skrifter daterade silverarbeten var N rLs ÅLEN IUS (årsboken Uppland 1945 s. 54). 

Eftersom Söderby kyrka 1695, då närmast föregående rnv. är daterat, icke hade mer än två kalkar 
och två patener, så kan något tredje nattvardstyg ej åsyf tas. 

2 
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Fig. 734. Oblatask av silver, av Bengt Collin 1715. Foto S. Hallgren 1964. 

Oblatendose aus Silber, 1715, von Bengt Collin. Wafer box, silver, by Bengt Collin, 1i15. 


i synnerhet som kyrkans handlingar vid hans tillträde tyckas ha befunnit sig i tämligen 
stor oordning. L 12,5, B 10,4, H 6,1. - 2. Inuti förgylld. Rund, flat. Stplr saknas. 
På locket samma inskr. som på kannan nr 2. Asken är alltså skänkt till Karlskyrka 
1790 av samme givare som kannan. D 9, 5. 

Sockenbudstyg av förgyllt silver: - 1. Kalken är märkt »Söderby kyrka till-
hörig»; i dess fot ett lock, fäst med hasp - kalkens fot kan således användas som 
oblatdosa. Såväl detta lock som cuppan äro stämplade av guldsmeden i Norrtälje 
A. G. Herkepeus, årsbokstaven är Q4 ( = 1846).1 Patenen är stpld W (V = 1779), 
kontroll, Stockholms stadsstämpel och IB (= Jonas Berg). En till kalkens cuppa pas-
sande glasflaska med silverbeslagen kork samt skinnklätt fodral höra till. Kalkens 
H 16,5, patenens D 9,2. - 2. Kalken är av samma form som nr 1, fast något mindre, 
och har liksom den ett löstagbart lock i fotens botten. Locket och kalkens cuppa bära 
samma stplr som nr 1. Cuppan bär också inskr. »Söderby kyrka tillhörig»,_ men torde 
icke desto mindre härröra från Karls kyrka (eller rättare ersätta en från Karls kyrka 
stammande kalk, se s. 902). Söderby hade nämligen icke mer än ett sockenbudstyg 

Årsbokstaven, som är otydlig, har tidigare utlästs som G 4 ( = 1837). Visserligen betalades 1838 
för lagning af ett sockenbudstyg (RÄK.), men summan, 32 skilling, är för obetydlig för att motivera en 
omstämpling. Kontrollverkets »arbetsböcker» för landsorten (Myntverkets arkiv) ha därför genomgåtts 
för de år, vilkas årsbokstäver kunde komma ifråga (C 4, G 4, 0 4, P 4, Q 4 och R 4) och enligt dessa 
har Herkcpeus utfört två kalkar 1846 ( = Q 4), vilket senare bestyrkts av kyrkans n\K. 

1 



841 SÖDERBY-KARLS KYRKA 

Fig. 735. Brudkrona av förgylld mässing, skänkt 1823. Foto S. Hallgren 
1964. 

Brautkrone aus vergoldetem l\rlcssing, Bridal crown, gold-plated brass, pre-
Gabe 1823. sented 1823. 

före socknarnas sammanslagning. Patenen är ostämplad och av tjockare material än 
den till nr 1 hörande. Antagligen är den samtidig med kalken (1846). Skinnklätt fodral 
av trä. Kalkens H 14, 5, patenens D 7, 7. - Båda kalkarna omgjordes 1846 (RÄK.). 

1779 omgjordes sockenbudstygen enligt RÄK. Betalningen erlades i maj d. å. Emeller-
tid var kyrkoherden icke nöjd med kalkens utformning. I ST. PROT. för juli 1779 står: 
»Sluteligen upwistes Sochnebudz Silfret, som blifwit omgjordt, men i anseende thertil 
at thet är aldeles otj enligit, eller obeqwämt at nyttja och bruka sådant, som thet nu 
är beslöts, at thet skal omgjöras, och Gulsmeden, på sätt som skje kan, bringas til någon 
billighet, på det kyrckan icke för mycket må komma therwid at lida. Att sålunda blef 
öfwerens kommit, och beslutit, intyga» (namnunderskrifter). Det sockenbudstyg, som 
fanns i Söderby före 1779, var ovanligt stort, det vägde 39 lod (mv. 1749). Karlskyrkans 
sockenbudstyg vägde enligt INV. samma år 28 lod. 

Enligt KÄLLSTRÖM s. 267 inlevererades 1558 till Kronan 6 lod och 3 kvintin förgyllt 
»gammalt» kyrksilver, ovisst om det var testamentssilver efter prästen eller kyrksilver, 
levererat efter hans död, tillfogar KÄLLSTRÖM. Även 1531 hade silver lämnats från 
Söderby (s. 781, not 1). Jfr även KÄLLSTRÖM s. 78. 
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u 11 coKno:-.:A B ru cl kron a av förgy ll d mäss ing (f ig. 735), orneracl med på lödda änglahuYuden och 
fåglar (?) samt infattade bergkrista ller (eller ofä rgade stena r) och mörkblå, slipade g las . 
Två lösa nå lar höra t ill. 1700-ta lstyp. Skänkt 1823 av överj ägmästa ren Vilh. Wcstba um 
(s . 843, not 1), Broby (1Nv. 1824) . .R enoverad och omförgy lld 1944. H 11 , övre D ca 14. 

11ö 1rn1.srnAn .Rö k e lse k ar av brons (fig. 736); U PPS . UT ST. K AT. nr 696. Vid skå lens övre och 
lockets ned re kant mär lor att fäs ta kedjor i. K edjor och sprin ta r saknas . Gotisk typ . 
Tro ligen frå n 1200- eller 1300-Lalet. U pptages i 1Nv. 1786, där ä rkebiskop U no von Troil 
(enligt I NV. 1809 »med egen hand ») t illfogat: »Förvaras noga såsom en ant iq uitet». H 26. 

1..1u snrnsKA P Ljuskronor av ma lm eller mässing: - 1. Med 12 ljusa rmar i två rader och lika må nga 
p rycl naclsa rmar i form av b lomka lkar. Runda ljusma nschetter. Den tämligen korta, r ik t 
profi lerade staven krönes av en pelikan (?). Graverad in skr. på kl otet: Guuds J-/uus T ill 
Prydna och Dee Döde Till lminnelse / Ä hr J ag förährl af J-/ ögachladl H r PETER / 
vVESTBERG 1 och des J(iäre J-1° LVC IA DE MALSY. A:o 1693. H 70. - 2. Med 8 ljus-
armar i en rad och lika många pryclnaclsarmar i form av blomka lkar. Musselform iga 
lju sma nschetter. Graverad inskr. på klo tet: Gudz Nampn till Ä hra / har Högwälborne 
Gre/we / Gabriel Oxenslierna2 / och dess Gre/winn a H ögwälb: Fru / Christina Oxenslierna 
Skenkl / till Slenslads J(yrkia denne / Crona A 0 1695. Med Stenstads kyrka avses K a rl s 
kyrka. Makarna Oxenstiern as egendom Stenstava r seda n gammalt ett av el en sockn ens 
mest belycla ncle gods. Denna lju skrona unclcrgick 18 17 en större reparation med om-
gjutning av tre arma r (sT. PHOT.) . 1-1 ca 55. - 3. Med 16 lju sarmar i två rader. Mussel-
formiga ljusma nschetter, refl exsköldar i form av en b lom ma. På ena sida n av klotet ä r 
ingraverat elt monogram med giva rnas inilialer F GES (Fredrik Gy llcnborg - E li sa-
belh S licrn cro na, s. 825, not 1 ), på el en a nd ra å rta let 1745. H ca 11 5. - 4. T Yå st. med 
5 a rm ar varde ra . Bestä llda 1937 från Nordiska Kompa niet och riLa cl e av prof. E rik 
Lundberg. H 40. På orgelläktaren. 

Ljuskrona av smiclesjärn (fig. 737), hängan de på en vriden jä rnten. 4 stora byglar 
förena upph ängningsa norclningen med en ring, v id vilken de 1 ljusp iporna äro fast-
gjorda. I ringens nedre ka nt g lest placerade hå l, sa nn olik t för att fästa nedhängande lö,·, 
so m dock nu saknas . Senm ccl elticla typ, men ka n mycket vä l vara sena re t ill ve rkad. 
Att elen icke ä r upptagen i de ä ldsta 1Nv. betyder dock ej så mycket, ty dessa äro rä LL 
kortfattade och l '.'IV . 1695 säger: »J ä rnLiusCro nor g(am)I'' i Kyrkian 2 st(ycke)11». Den 
ä nnu beva rade ä r väl en av dessa . F. n. unclansLä llcl. Sjä lva kronans H 16, ringens D 30. 

Ljuskronor med slipade glas prismor (ekblads- och stjä rnformiga m. m .) på mäss ings-
ställni ng: - 1. Med 4 lju spipor. 1700-ta lets förra del ell er miLL. Skä nkt å r 181 6 av kam-

1 PETTEH W EsTuE na, t scnasL 1695, bruksrö r va llarc i Skcbo b ruks Lj änsL. Bodde Lro li gcn i Viisby 
(så enli g t ST. Pl1 0T. 1788). G. 111 . L UC IA DE :\ IALSL", t 1695 cl. 1G96 (UNESTAM s. 93 , 11 4, 60 1). 

2 GABH t EL OXE:-ISTIEHNA AF Cno:>1EBOl1G, f. 1642, t 1707. Dip lomat, guvernör i Zwcibrli ck cn. Ägde 
b l. a. Siensl a i J< arl s sn och l3ultna i Ros lags- B ro sn. G. m. C111usTt:>1A Oxt·::-.:sT tEl\:-IA AF SöDEIDfÖHE, 
f. 165 1, t 1 7 I 1. 
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marrådinnan H. E. Edman1 och övriga sterb-
husdelägare i Broby (tillägg i INV. 1815). 
På orgelläktaren. H 65. - 2. Med 6 ljus-
pipor. 1700-talets förra del eller mitt. In-
köpt 1840, enligt uppgift (UNE STAM s. 139) 
på auktion efter provinsialläkaren F. vV. 
Radloff.2 H 100. 

Am pel med skål av mörk metall (brons?), 
vid vilken äro fästade 8 mässingsljusarmar 
med ornerade beslag. Skålen häng-er i enkla 
mässingskedjor. Empire. Skänkt 1857 av 
Eric Norman i Risslingby (tillskrivet i INV. 

1850). Skålens D 31. I sakristian. 

Lykta av blyinfattat glas, anskaffad 
1937. I vapenhuset. 

Ljusarmar, ett par tvåarmade, av för-
gylld metall på altaruppsatsen, Rokoko, 
men sannolikt komna till kyrkan först se-
dan denna stil blivit omodärn. De omtalas 
nämligen tidigast i INV. 1786, där de efteråt 
inskrivits. H ca 35. 

L jus armar av driven och punsad mäs-
sing med mönster av blommor och druv-
klasar: - 1. Med tre armar; de båda sido-
armarna påhakade på mittarmen. Inskrifts-
skölden saknar inskr. och är tydligen ny. 

Fig. 736. Rökelsekar. Foto 
Rnuchfass. 

S. Hallgren 
Censer. 

1964. 

Denna lj usarm har tillhört Karls kyrka, dit 
den skänktes någon tid före 1730 av arrendator Anders Åkerblad på Stensta (Karls kyrkan 
I N V . 1730). L (incl. droppskålen) 47, fästeplattans D 22. - 2. Numera liksom nr 1 med två 
löstagbara armar och en arm i mitten. Den senares övre del är fastlödd, tillkommen vid 
en renovering 1910 (UN ESTAM s. 140); tidigare var ljusarmen tvåarmad. Mönstret på 
fästeplattan upprepar mönstret på nr 1 och man kan därför gissa, att även fästeplattan 

1 HEDVIG ELISABET STn,\LE AF EKNA, f. 1791, t 1851. G. 1. m. kammarrådet JOHAN Emc E DMAN, 
f. 1765, t 1814, ägare till Brobu; 2. m. överjägmästaren VrLH. WESTBAUM, f. 1783, t 1831. 

2 FnEDRIK \VIL HELM RADLOFF, elen bekante, här i flera fall citerade skildraren av Roslagen. F . 
1765, t 1838. P rovinsialläkare i Norrtälje 1799, senare verksam i Finland, men återflyttade 1814 till 
Sverige, där han till sin död bodde i Norrtälje. (SVEXSKA MÄN o. KVINNOR, d. 6 s. 200.) 
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Fig. 737. Medeltida(?) ljuskrona av smidesjärn. Foto S. Hallgren 1964. 
Mittelalterlicher (?) Kronleuchter aus lVIediev al (?) candelabra of l'orged iron. 

Schmiedeeisen. 

är nytillkommen. Armarna och noden äro däremot olika mot nr 1. Inskriftssköld lik 
den på nr 1 och liksom denna ny. Denna ljusarm har alltid tillhört Söderby kyrka ; den 
nämnes första gången i rnv. 1730 och säges då ha två ljuspipor och vara skänkt av 
»en Siöman Jean Larson Fisch» samt ha sin plats på predikstolen. L (inkl. droppskålen) 
39, fästeplattans D 19. 

Ett antal lj usarmar av gjuten mässing, sexarmade och trearmade, anskaffade 1910. 
Placerade runt kyrkans väggar och på orgeln. 

Ljusstakar av malm: - 1. Ett par (fig. 738). Själva staken föreställer en »vild-
man», som på huvudet bär en ljuspipa och stöder ena handen mot en sköld med skölde-
märke (fantasivapen?) och namnet PETEH KOLBLAD ingraverat; på ljuspipan är gra-
verat: »A(nno) 1600.» Troligen de malmstakar, som kh Hambneus1 skänkte till Söderby 
kyrka på 1730-talet enligt ANTECKN. EFTER I NV . 1730, där de sägas vara »ganska wäl 

1 JACOB HAMBRJEUS, f. 1686, utnämnd till kh i Söderby första gången 1728, andra gången 1730, 
t 1736. 
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Fig. 739. Ljusstake av silvervit legering. Tro-
ligen från 1800-talels milt. Foto M. Bratt-

Gustafsson 1963. 
Leuchter aus silberweis- Candlestick of silver-
ser Legierung. VVahr- white alloy, probably
scheinlich Mitte 19. mid-19th century.

Jahrh. 

Fig. 738. Ljusstake av malm, 1600. Foto M. 
Bratt-Gustafsson 1963. 

Leuchter a us E rz, 1600. Brass candlestick, 1600. 

giorda». H 33. - 2. Ett par (fig. 739) av någon mycket tung silvervit legering. Till 
dessa hör en ställning med tre ljusarmar, som medelst en fjärde ljusarm kan skruvas 
fast vid staken. Rokokostil med rika bladformer. H (med ljusarmarna) 40. På 1730-
talet skänkte kh Hambraeus ett par ljusstakar av malm till Karls kyrka (s. 903), vilka 
1815 överfördes till Söderby (Karls kyrkas rNv. 1815). Dessa voro emellertid knappast 
de ovan beskrivna, ty stakar av deras typ anses ej ha tillverkats i Sverige förrän på 
1750-talet.1 Troligen äro de här beskrivna stakarna i stället identiska med »Två st. Arm-
stakar af ljus Compositiom, som fr. o. m. 1850 upptagas i rnv. Detta behöver ju ej i 

1 Förf. har Intendenten SrnuRD \VALLIN att tacka för denna upplysning. 
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och för sig hind ra, att staka rn a skull e kunn a va ra utförda på 1700-talet. Sa nn olik t 
ä ro de dock ett vackert prov på 1800-ta lsrokoko. De 18 15 frå n K a rl s ky rka öwr[lyt lade 
ma lmstaka rn a ä ro ej beva rade. F örm odligen ha r v id något till fä ll e e tt ulbyte ske lt 
uta n att detta lä mnat spå r e[ter sig i INV. 

Lju ss t a k a r av m äss in g: - l. E n s la ke med två pipor på höj- och sä nk bar slä ll-
ning (snarlik fig. 674). F rå n K arl s ky rka. Antecknad i dess INV. fö rst 1786, men \·ar då 
söndrig . H 50. - 2. E U pa r armslaka r med 4 pipor i va rd era . E nligt insk r. sk~inkla 
1890 av J. och M. Ahlen (försa mlingens dåv. klocka re och ha ns hu s tru ). H ..J8. 

Lju ss t a k a r av te nn : - 1. Ett pa r med fyra stplr på ma nschetten: Slockholms slads-
slä mpcl (S. E rik en fa ce), L. C. S. ( = Levin Caspar Schön[eldt, kanngjula rmtis lare i 
Slockholm 1693- 171 5). J [r L ör-G BE i I : 2, fi g. 71. Sch ön feld t a n vä nde denna fy r-
stä m pel t idigast 1694 (a . a . s. 156). Arsboks tav sa kn as . H 30. - 2. Ett par med l re 
stplr i rad inu t i foten, varav t vå ident iskt lik a, innehå ll a nde en sjöjung[ru och däröver 
bokst äverna CW , den tredj e innehå ller en öppen krona . St ä mpla rna a nge som t ilh ·erka re 
ka nngjuta ren Kristia n \ Vickma n, m äs ta re i Stockh olm 1688- 1711. Jfr L öFGHEN I: 2, 
fi g. 65. Den ena staken ä r dess utom på ljushå ll a ren s lä mplad med en öppen krona . 
,\rsbokstav saknas . U nder folen ä r inris lal P .Ö.A.I:'.. ., fö rmodligen avseende g irnrna. 
H 20,5. - 3. E lt pa r av sa mma typ so m nr 2, men uta n stplr. T enn ä r ismä ll - lro-
ligen v id en lagning - på den plat s inuli fote n, dä r pa re t nr 2 ä r stä mpla L. I 1 27. -
Av dessa s laka r ha enligt INV. 1824 ett pa r kommi t frå n Ka rl s ky rka . De båda a nd ra 
paren ha t illh ört Söderby ky rka; det ena nä mn es försla gå ngen i INV. 1695 (»Liu sslaka r 
af lh een Nya på Alta ret 2 s l(ycke)Il>), del a nd ra upptages fö rst i AN TECI<N . EHEH 1:-: v. 
1730. 

A rmlju ss t a k a r av nys il ver, elt pa r, va rj e s lake med tre ljusp ipor. På folen ä r 
gravera l: »Frå n tacksa mm a läsba rn 18 4/6 86». Gåva av p rosten C. G. F ra nssons (s. 852) 
slerbhu s. H 49,5. 

L ju s h :.'i ll a r e av järn på ny fot av t rä. J-1 5. P å Er ik sk ull e. 
Ett a nta l bä nklju ssta k a r av svarvat, b runmå lat trä, en inpassad i de n fig. 725 

a vbildade bä nkd örren frå n 1709 (1 752?). H (med p låtpipa n) 34,:1. På Eriksku ll e. 
TEXTILIEll Söderby-Karls ky rka äge r några rester av medel l ida texlilier : - 1. Del av an l e-

pe n cl i u m (fig . 740); UPPS. UTST. I< AT. nr 382. Grön s. k. t a rmgu ld sbrokad, ila li ensk 
tilh·erkning frå n 1400-la lets milt. Mönste r av b lad , på fågla r m. m. Dä rpå ä r app lice rad 
en m adonn abild, broderi i sil ke och g ulcllråd . Madonn a n ä r kl ädd i en ljus, ursp ru ngligen 
b låskifla nde klädning och röd manlel med grö ng ul t foder. Glori a i b lå lt och röll. Svenskt 
a rbet e frå n omkring 1500 av någo n av Albert us picto rs cf terfölj a re, 1 a nlag lige n frå n 
någo n enklare Stockh olmsverk sta d eller ev. en ate li er i la ndsorlen.2 Tygs lyckct är nu 

1 AGNES GE1.rnn, Albertus p ictor, 1mHa re och pä rl sli cka re (l.J ts l. a nordn. av S l-1~1 o. f\AA. Orien-
ter ing och ka ta log), S thlm J949, s. 48, va rs fra mstä llni ng hä r i hu vud sak fö ljts. 

2 A. B nAXTING o. A. LrxDBLOM , l\ Iedelli da vävna der och broderie r i Sveri ge, l.Jpps. /S thl m 1928- 1929 
T, s. 12 1, 122. Se även Il s. XV III o. 9 1, pi. 207 cl . 
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Fig. 740. Antependium? Stoffet, italiensk grön brokad från 1400-talets mitt, är hämtat från en gammal 

korkåpa, den applicerade madonnabilden härrör från omkr. 1500. Foto ATA. 


Antependium'/ Der Sto[[, i ta lienischcr Brukat, Mitte Altar l'rontal (?), in green Italian brocade from middle 

15. 	Jahrh., ist von einem a lten Chormantel; das appli- of 15th century. The material is fro1n an o1d cope;

zierte Madonncnbild um 1500. the Virgin datcs from ca . 1500. 

sammanvikt och hopsytt, i detta skick H 50, L 45.1 - 2. Altarbrun (fig. 741), grovt 
broderi med omväxlande halvfigurer och fyrpass, omslutande en ros; i mitten Kristus, 
t. h. S. Barbara med torn (fig. 742), t.v. S. Katarina av Alexandria (?skadad), )>allt i färg 
mot guldgrund (nu mörknad mässingstråd))>. Svenskt arbete, tydligen från samma verk-
stad som madonnan på antependiet. 2 Brunets vänstra ände avsliten. H 15. Nuv. L 120. 

De båda textilierna (nr 1 och 2) ha enligt UNESTAM s. 142 varit hopskarvade. 3 Tro-
ligen förhåller det sig såsom UNESTAIVI antager, att brokadstycket härrör från en medel-
tida korkåpa, som någon tid före 1656 omgjordes till ett altarkläde och en brud-
p äll (INv. cl. å.). Brunet har däremot från början varit ett altarbrun. Madonnabilden 
har överflyttats från någon annan textil eller kanske från korkåpans bräm. - 3. Bård 
av mönstrat siden (fig. 743), diaspervävnad i grönt och ursprungligen rött med bro-
chering av membranguld (-silver?): fåglar samt gripar eller drakar. Italienskt stoff från 
1300-talets slut eller 1400-talets början.4 Foder av groft lärft. I kanten fransar av linne-

1 Enligt GEIJER voro måtten: H (ofullständig) 53, L (ofullständig) 127. Tygstycket var då ännu icke 
sammanvikt och hopsytt. 

2 Beskrivning och datering i huvudsak enligt A. GE!JER, a. a., s. 48. 
3 Tydligen h ar UNESTAMS - eller hans meddelares - minne svikit i denna detalj. Det är påfallande, 

att varken SNABBINV. 1917, UPPS. UTST. KAT. eller BnANTING- LIN DBLOM, a. a. Il s. XVIII nämner 
det broderade brunet. Det säges endast, att antependiefragmentet var tillskarvat med ett annat >)brokad-
stycke>) eller >)damastliknande>) tygstycke. 

4 Fil. dr AGNES Gmrnn har haft vänligheten att m ed ledning av fotografi lämna denna beskrivning 
och datering. 
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tråd. Bården är illa skarvad, mönstret st ympat. Den är avsliten från ett a nnat tyg-
stycke, vid vilket den varit kastad fast med grova stygn. L 90, B 15. Nu i mu seet 
E rikskulle. - Dessa fragmentariska t extilier påträffades v id läktarens ombyggnad 
1887 dels i den dubbla läktarbottnen, dels under läktartrappan (UNESTAM s. 142, jfr 
s. 847, not 3). 

A nt e p e ndi e r: - 1. Av svart kläde med sil verbroderi. 1800-talet. - 2. Av röd 
sammet med rikt guldbroderi. 1910. - 3. Av grönt mönstrat siden med broderi i silke 
och guldtråd: ett kors med veteax och blommor. U tfört av Erst a paramentavdeln. 
och skänkt 1961 av K yrk!. syföreningen. - Till antependierna höra duk a r att lägga 
över bokbrädan på alta re och predikstol (elen röda predikstolsduken från 1910, elen 
svarta frå n Licium 1942). 

K a lkkl ä d e n: - 1. Av svart siden med sil verbroderi: törnekrans och Il-I S; skänkt 
av fru Catharina Sophia Venus, f. Widma n, hu stru till ryttmästaren Carl Wilh. Venu s, 
som några år från mitten av 1790-ta let bodde på B rölunda (UNESTAM s. 14 1, 368). 
58 X 58. - 2. Av vitt siden, överdraget med guldspets, i kanten enklare, smal sil verspet s. 
Gåva av gulddragaren Wilhelmi. Detta ka lkkläde är likso m nr 1 senare till ag t i INV. 
1786. 46 x 44. - 3. Två st. av röd sammet med knypplad spet s, gåva 1937 a v prosten 
C. G. Fra nssons (s. 852) arvinga r. 53 x 53, resp. 35 x 35 (med spet s). - 4. Av samma 
gröna siden so m i a ntependiet. Tillkom samtidigt med detta. 

Mäss h a k a r: - 1. Tre st . av samma typ: sva rt sa mmet med silverbroderi (J ehovahsol 
och kors) . Anskaffade 1793 (sT. PHOT.) , 1822 (11 ÄK. ) och 1906, den sistnämnda med en 
t örnekron a kring korset. - 2. Vit, av ita liensk helsidendamast med broderi i guldt råd 
och silke. Tillverkad 1944 av E rst a paramentavdeln .; gåva av Kyrk!. sy föreningen. -
3. Av sa mma st off som det gröna a ntependiet. Utförd av E rst a paramenta ,·dcln. och med 
tillhörande st o la skä nkt 196 1 av Kyrk!. syföreningen. 

H å va r : 1. Av guldmoirc med sil verfra ns. Mycket sliten. Skafth olk av sil ve r med in skr. 
,)C. Printz1 A. M. Frondim. Sil verklocka med inskr. A. M. F. Gåva av kh Prin tz' t redj e 
hustru , Anna Maria F rondin (1 v. 1730). H åven hade ursprungligen två klockor. Den 
ena är sedan lä nge borta, den andra t ogs bort 1837, men sa ttes åter på håven till ärke-
biskopsvisitationen 1929. L 184. - 2. Av violett sammet. Utförd av at elier K yrkliga 
tex tilier , Kälarne, 1932; gåva av Kyrk!. ungdomskretsen. L 187. 

Brud p ä Il av röd, nu urblekt t a ft med ett smalt väv t band i kanten (»hwi ta silkes-
snören omkring» enlig t INV. 1749). Öglor fö r bärkä ppar kva r i hörnen. 145 x 144. -
T vå brud s t o ls t yg av blommig kattun (»gult blommeradt sitzer Cattun» enlig t A1'-
TECKN. EFTEH INV. 1730). 175 x 155. - Både brudpällen och brudst olstygen inköptes 
1738 ( HÄ K. 1738/39). 
P åse för skrivsand , ses. 860. - Om nu förkomn a äldre t ext ilier, se UNESTAM s. 141- 143. 

CAH L PE 11 11ssoN P m :-; TZ , r. anlag li ge n p å 1640- Lalc t (U1'ESTA1r s. 24 1), t 1717, kh i Söderby 1695, 
konl raklspros t. G. 1708 m . A1'NA MAn r A FHOND I :--'. Förm odligen skänk te hon h åve n efler makens död. 
(Herdam inne ls uppgifter någo t avvika nde.) 

1 
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Fig. 741. Broderat altarbrun, omkr. 1500. Foto S. Hallgren 1965. 
Brodierte Altarborte um 1500. Embroidered altarborder, ca. 1500. 

Fig. 742. Detalj av allarbrunet fi g. 741: S. Barbara. Foto S. Hallgren 1965. 

D cla il dcr Altarborte Abb. 741: Die 1-Ieilige Barbara. D eta il from fig. 741. St. Barbara. 


Kyrk vak tarrock ar, gamla och söndriga, museet Erikskulle: 1. Av mörkgrått 
kläde med röda ärmuppslag och röd krage, tillkom 1816 (Ri\K.). - 2. Helt grå, begagnades 
ännu 1850 av orgeltramparen (rNv.). 
13- 5102 33 
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Den kyrkvaktarkäpp, som finn es i E rikskulle, har enligt mu seets kata log t illhört en 
kyrkvärd i Roslagsbro. 

Runst e n, nu förko mmen, se SvH 7: 2, s. 468, nr 582. 
Två gravste n sfragme n t av kalksten. Båda ha res ter av majuskelin skrif tin omen 

7 cm bred kantbård. I varj e fall det ena fragmentet är uta n tveka n en rest aY den gra Y-
sten, som R HEZELIUS' fig. 69 av bi ldar. Den låg då (1635) »Widh K(y rko) dören» och Yar 
redan mycket ut nött. Antagligen är det samma slen, som HANSAKNINGAnL under se nare 
de len av 1600-talet omtalar såsom liggande på kyrkogården »geent Emoot K yrckio 
dörren ... med fon cke Styhl. . . » Av inskriften kan på H1-1EzE u us ' avritning läsas: 

-
HIC: IACENT : IGEGERD IS: ET: MAH IA .. .A: F IL IE: . .. IPE : ... ESI . .. E:\12 
( = här ligga Ingegerd och Maria .. . döttrar. ..). Det nämnda fragmentet (fig. 71 5; I [ 
ca 42, B ca 46) innehåller fullt läsliga bokstäverna HD IS på av HHEZELICS a ngiYen 
p lats, det andra (H ca 38, B ca 40) innehå ller några svårtydda bokstä ver och e tt kors. 

Gra v h ä ll ar: - 1. Av kalksten. Har haft lyft ringar av mäss ing, som 1959 borLLogos. 
Ligger i ko ret mitt fö r stora gå ngen. E nligt inskriften (se UNESTAM s. 114) lagd öYer 
P etter Westbergs (s. 842, not 1), hans hu stru Lu cia de fa lsi.is och deras efterkomrn and es 
grav. För gravplatsen gavs 1693 el en s. 842 omtalade ljuskronan , men gravhä llen t ill kom 
först 1711 (b rev t. DoM KAP. frå n kh P rintz 10/ 3 1712). 244 x 151. - 2. Av kalksten. Har 
haft lyftringar av jä rn , som 1959 borttogos. Saknar in skrif t, men kan enligt ornnnärnnda 
brev ursprungligen ha legat över kh Gyntherus Erici Svinfots3 grav i koret. När el en 
Westbergska gravhä llen 1711 skulle inläggas i korgolvet, låg dennes gravsten i Yägen, 
varfö r man helt enkelt fl yttade den, troligen till stora gå ngen över kh Joh. Krutenius 
(i" 16934) grav. 191 0 fl yttades den inskrifts lösa gravhäll , som låg här, till sin nu\-. plats 
v id vapenhusdörren. Se U 'ESTAM s. 114-15. 183 x 132. - 3. Av sa ndsten med inskr. 
E. M. S. 1610 och IHS (åsyftande Kristus) . Numera infä lld i marken på S sida n av 
klockstapelskullen. Ca 160 X 80. - Om gravar i kyrkan se även s. 794, not 3, o. 799. 

A lli a n svape n av skulpterat, målat och förgyllt t rä med Gyllenborgska och SLicrn-
cronska vapnen, avseende presidenten Gyllenborg (s . 825, not 1) och hans maka: -
1. u uppsatt på NÖ hörnpelaren, men hade före 1910 sin plats på a ltaruppsalsen 
(s . 824). H ca 40, B ca 50. - 2. u på SÖ hörnpelaren, före 1887 på gam la orgelns fasad 
I
(s . 831). H ca 95, B ca 120. - Båda renoverade 1910. 

Begrav ning svape n av skulpterat, målat och fö rgyll t trä, en ligt inskrif t (U:-rnSTA:-1 

1 RA:-<NSAK:-<r:'<GAR EFTEH A:'<T IKVIT ETEH , p å u ppdr. av VHAA u tg. av C. I. S lå hl e, T: 1, C pps. 
1960, s. 85. 

2 E nlig t Lolknin g av SÖLVE GAHD ELL, Gravmo nume n t fn n Sveri ges m ed el lid T, S lhlm 1 9~ 5 , s . 22 1, 
nr 11 4. Man Lycker s ig kunna Lydli gt läsa ännu t1' gra bokslä ver, m en de ge in gen m e nin g. De l är v ä l 
osäkert, om R 11 EZEL1us liist rält. - En gam m a l Lccknin g av sle nen (f ig. 7 ~ "1), som dock ic ke ge r Ly d -
li ga rc besked o m insk ri fle n , finn es i A T A. 

3 Kh i Söd er by 16 12- 1627 (U :-< ESTA )f s. 238). 
4 E nli g t UNESTAM s. 24 1. 

http:falsi.is
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Fig. 743. Bård av mönstrat siden, omkr. 1400. Foto M. Bra tt-Gustafs-
son 1963. 


Bortc aus gemusteter Scide um 1400. Barder of patterned silk, ca. 1400. 


s. 143) för överstelöjtnanten av kavalleriet Olof Lagerborg. 1 Renoverat 1910. H 230. 

OLOF 0LOFSSON SKRAGGE, f. 1670, t 1736, ad!. .LAGERBO RG 1719, började sin bana som menig 
ryttare vid Livregementet till häst och steg småningom till ryttmästare. 1719 blev han b efälhavare 

1 
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Fig. 744. Medeltida gravsten. Teckning från början av 

1700-talet (?). ATA. 


Mittelalterlicher Grabstein, :Medieva l gravestone. Draw-
abgezeichnet Anfang 18. ing from beginning of 18th 

Jahrh. (?) century( ?). 

PORTRÄTT Porträtt: - 1. Kh Jacob Hambrceus (t 1736, s. 844, not 1), bröstbild, osign. olje-
målning på duk. Dagermått 83 x 66. - 2. Kontraktsprosten C. G. Fransson (kh i Söderby-
Karl 1887- 1928, t 1937), bröstbild i profil, oljemålning på duk, sign. R. Löfgren 1929. 
Dagermått 90 x 71. 
för lantvärnet i Sjuhundra och Lyhundra härad och fick samma år överstelöjtnants titel. Han har 
kallats »en av Karl XII:s tappraste krigare». Ägde Brölunda . G. m. INGA STYFF, f. 1677, t 1743. (Upp-
gifterna hämtade ur UNESTAMs, s. 602, utförliga biografi.) 
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Fig. 745. Bevarat fragment av gravstenen fig. 744. Kalksten. Foto M. Bratt-Gustafsson 1963. 

Bcwa hrtcs Grabsteinfragment Abb. 744. Kalkstein. Fragment of gravestone, fig. 744. Lirnestone. 


Karl XIII:s tal 2/5 1810 och 27/11 1817 i enkla listramar. KUNGATAL 
BÖCKERKarl XII:s bibel 1703 m. fl. äldre verk, se UNESTAM s. 146. 


Ett sockensigill från 1680 är nu förkommet, men ett par lackavtryck finnas SOCKEN-
SIG ILL (fig. 755). 

Möbler i sakristian: - Bord av furu på i kanten profilerade bockar, som samman- MÖDLETI 

hållas av en slå (se fig. 746). På vardera långsidan en bräda att sätta upp fötterna på. 
Låda, som skjutes in, men saknar lås. Sannolikt det »Bord medh skåttlåda nytt», som 
upptages i rNv. 1695. Nu brunmålat. H 79, skivan 105 x 70. - Tre omålade stolar 
av ek (se fig. 746). 1600-talstyp. INv. 1695 upptager »Stolar af Eek, 3 st.», säkerligen 
dessa. H 93. - Kista av trä, helt överklädd med järn. Utanpå järnplåtarna äro såväl 
på sidorna som i hörnen vackert utformade järnbeslag av ålderdomlig typ fast11itade 
(fig. 747). Typen går tillbaka till 1600-talet, men beslag av denna art smiddes också 
under en stor del av 1700-talet, särskilt av landsortssmeder.1 Tvärs över det platta 
locket enkla, raka beslag med myntspringa i det mittersta. Kistan, som ursprungligen 
haft tre lås, har på framsidan ett nu blint nyckelhålsbeslag. På kortsidorna järnhandtag. 

Benäget medd. av fil. dr B. Hellner. 1 
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Fig. 746. Interiör av sakristian med bord och stolar från 1600-talet. Foto S. Hallgren 1964. 
Inneres der Sakristei mit Tisch und Stllhlen a us dem Inter'ior of vestry, with 17th century table and chairs. 

17. Jahrh. 

Om, såsom RÄK. 1834 gör troligt, kistan järnbeslagits först d. å., måste dock de kon-
turerade beslagen vara äldre än så: de ha vid detta tillfälle lösbrutits och sedan fastats 
ovanpå de nya järnplåtarna. Eftersom de från början icke bara haft en praktisk funktion, 
utan även måste ha varit avsedda att pryda kistan, är det ju också rimligt, att de av-
tecknat sig mot en bakgrund av trä, icke av järn. H 41, L 98, B 53,5. 

Hattkräkla av självvuxet trä med 9 hållare (fig. 748). I skaftet spikhål, som visa 
hur den varit fastgjord, troligen vid en bänk. I sin nedre del målad i samma färg som 
de gamla bänkdörrarna. Nu i museet Erikskulle. H 103. 

VOTIVSKEPP Ett votivskepp har funnits. Borttogs 1815 (UNESTAM s. 102). 
BEGRAV- Mullådor för jordfästningar: 1. Med lock samt tillhörande spade (fig. 749); UPPs. NINGS-
REDSKAP 	 UTST. KAT. nr 972- 973. Snidad av trä, med målningar i blått och rött. Spaden har 

skyffel av järn. P å insidan av mullådans lock en målad inskrift: C);jaia 26 18. [19]. IJJCen 
fine / böbe jfofa / fcfltla ocg meb / {damen om up)tå / igen wafer uti oc1J (mlim /mer rbcr 
i jom 1ii)en unber / [j]orbrne HJ fin bugg är / en grlin modf bugg I oc(J jorben \fal I gifltla / 
från jig / tge / böba. P å översidan av locket en delvis bortnött inskrift: ['Van: ] 12 /'1.3: 13 / 
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Fig. 747. Parti av kista med järnbeslag. Foto 
M. Bratt-Gustafsson 1963. 

Teil ein er Kiste mit Eisen- Deta il of chest. 
beschlag. 

Fig. 748. Hattkräkla. Foto M. Bratt-Gustafsson 

1963. 


Hutaufhänger. Hat crook. 


@af I bort ti( te[rn] I en'oen foiilrr / oc(J l)ltJifa tig/ ot [t]u /må [u]pftå /i tino[m] be [(]! ] / när 
bagorne / fJof1uo enba. 1700-talet. Enligt ortstraditionen äro dessa redskap tillverkade 
av en bonde i Ekeby (UNESTAM s. 144), möjligen till Elisabeth Stierncronas (s. 825, not 1) 
begravning - märk stjärnan och kronan på spaden! I så fall förklaras, varför de ej 
upptagas i RÄK. eller INV. Spaden har en motsvarighet i Estuna1 (s. 772). Lådans L 63, 
B 27, spadens L 75. - 2. Urholkad ur en furustock, som avplanats något på undersidan 
(fig. 750). Har troligen varit omålad, är nu mycket mörknad. Locket, som är nästan lika 
långt som lådan, är svagt välvt, troligen är det stockens ena sida, som använts som 
lock. Det är fästat med en träplugg i ena änden och går att vrida fram, då man vill komma 
in i lådan. Denna mullåda är måhända äldre än nr 1. Nu på Erikskulle. L 57, B ca 18. 

Märkligt nog är ingendera av dessa lådor upptagen i kyrkans INV. från 1700- och 1800-
talen (jfr dock s. 859, not 2). Om nr 2 kan man icke ens med säkerhet säga, att den varit 

1 Mullåäor av samma eller liknande typ ha funnits i Jakobs och Johannes kyrkor i Stockholm (från 
1764 r esp. 1767). Avb . 1866 i MAN DELGHENSKA S ANIL., LUKI (ser. 1, avel. XI, fig. 1370-1371). 
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avsedd för k yrk ligt bruk - den ka n vara en profan sak med helt a nna n a nvändn ing ä n 
här förutsatts.i 

KLOCKOR Klockorna , 2 st., h änga i stapeln. De götos enligt inskrift 1908 av .Joh. A. Beckman 
& C:o i Stockh olm (se UNESTAM s. 190). H (med krona) ca 100, resp. ca 80, D ca 110, 

resp. ca 90. - Tre ga mla klockor läm nades därvid som dellikvid. Av dessa var s tor-
klockan medeltida. Dess i övrigt tomma sk rif tba nd runt ha lsen pryddes av 8 små aY-
g jutningar av braktealer av olika utseende,2 men a lla från slutet av konung i\ fag nus 
E riksso ns Lid (1350- 60-ta len). Klockan torde dock h a va rit åtskilligt se nare gjuten, 
ty form en är senmedeltida. Den hade också två gj utarmärken. 3 Måtten ej bekanta, 
m en v ikten va r omkr. 550 kg enligt uppgifL i ATA. - Me ll a nkl ockan Yar gj uten 
i Stockh olm å r 1727 av J. A. Klos (s. 386, not 2) på hela fö rsam lingens bekosLnad. Den 
h ade bilder av F redrik I och !rika E leo nora cl. y. Dess inskrifter återges a ,· TH 11Fons 
s. 1800 samt av UNESTAM s. 189.4 - Lillklo c kan härrö rde frå n Karls kyrka. Den bar 
en ligt en avskrift i ATA följand e insk r.: GLOll lA IN EXCE LSIS DEO, ET IN TEHllA PAX, 
IN 1-IOMINIB US UONAE VOLUNTAT IS (= ära vare Gud i h öjden och frid p å jorden bland 
människor av god v ilj a); - [J] URGEN [ PUT ]ENSEN ME FEC IT. ANNO 1640. ( = .Jurgen 
P utensen5 gjorde mig år 1640); - EN EGO CAMPANA / NUNQUAM DEN NC10 VAi'>A / 1.Auno 
DE M VEHUM / [PLEBEM6 ] voco CONG REGO CLER UM (= m en jag, klockan, förkunnar 
a ldrig fåfänglighet. Jag prisar el en sa nne Guden, kallar [folket ], sam lar präsLerska pet) . 
Versen utgör en sammanställning av rader ur två olika kl ock ve rser. D e två s isla raderna 
('Laudo cl eum verum' etc.) inleda en känd klockvers, bl. a. a 1wä nd p å en nu omgj ulen 
klocka i Bä linge, 7 de två försla ('En ego campana ' e tc.) avs lu tade in skriften på en lika-
ledes senare omgjuten klocka i Harbo.8 Förmod ligen har mäster .Jurgen hämtaL inskriften 
frå n den san nolikt medeltida klocka ha n få tt t ill omgj uLning. Lillklockan v ägde något 
över 200 kg (ATA). - Utsågade stycken ur a ll a tre klockorna med klockgjuLarm ~irken , 

brakteatavgjutn inga r och prov på orn amentik överlämnades v id nedsmältninge n Lill 
SHM (inv. nr 136 18). 

1695 (1 v.) var storklocka n den en da klockan i stapeln , men dessutom fanns då e n 
»l lanclk låcka på hwa lfu et», tyd ligen e n sanctuskl ocka. Denna tycks senare ha fl y LLals 

1 Benäget medel . av in tendenten vid No rd M A. Es1rn Röo . 
2 Om dessa se BE:-iGT T110R oEMA :-I i Fornv. 1932 s. 77. 
3 Besk ri vnin g och daterin g hämtade ur MATS ÅMAn K, Sveriges med eltida kyrkklockor, Sthl111 (l.pps.) 

1960, s. 43, pi. 4 C (klockan), 65 B (gjutarmärkena). 
' Inn ehöll bl. a. nam nen p å dem, som •m got märckeligt h a fwa till dess fö rfärdigande gi fwi lo. :\l äs te r 

FnEDHICH J onoANS (s. 695, not 1) namn är överhoppat av NESTAM, m en med ta get av f1111Fo 11s s. 
1801. 

• S. 294, no t 1. 

6 Se nedan not 7. 

7 MATS A)1AnK, a. a. s . 25. P i\ Bälingeldockan fa nn s o rdet ' plebem ', som - kanske a,· utrym mcs-

skä l - utelämnats på klockan i Södcrby- 1<\arl. f stä llet för ' congrego' stod 'colligo' . 
8 Versen p å 1-larboklockan finn es uppteck nad i PAutSK IÖLDSK A SA)fL. nr 275 s. 87 (CB). men ä r 

icke i denna fo rm medtagen i ÅMAnK, a. a., s . 30. 
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Pig. 749. Mullåda och spade. 1700-talet. Foto S. Hallgren 1964. 

E rdlmstcn mil Spaten. 18. Jahrh. Earth box a nd spade. 18th ccntury. 


Pig. 750. Mullåda? 1600-talet?. Foto M. Bratt-Gustafsson 1963. 

Erdkasten? 17. . Jahrh.? Earth box('!) 17th century (?) 


ned i kyrkan, ty INV. 1749 säger: »Et st. liten Klocka af malm, tilförene setat på det gl. 
Chor-skranket». Såldes efter 1749. 

Om en i Aspsund funnen klocka se s. 906. 
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Fig. 751. Sparbössa, ursprungligen kanske ett värmeäpple (pomum 

calefactivum), av koppar med rester av förgyllning. Foto M. Bratt-


Gustafsson 1963. 

Sparbiichse, ursprtinglich vielleicht Money box, possibly originally a 

ein vVärmeapfel (pomum calefac- pome or "warming-apple" (pomurn

tivum), aus Kupfer mit Resten von calefactivum), of copper, with re-


Vergoldung. mains of gold plating. 

SPARBÖSSA I museet Erikskulle förvaras utom vad ovan omtalats: 
(v;\RME Sparbössa av koppar (fig. 751 ); i kannelyrerna tydliga spår av förgyllning på fin-XPPLE?) 

repat bottenfält. Vid båda polerna rester av cylindriska ringfästen. Ursprungligen möj-
ligen ett värmeäpple (pomum calefactivum). Sådana äro kända från medeltiden och 
renässansen.1 De användes med ett glödhett inlägg av prästen att värma händerna på i 

1 MARCEL LAURENT, Chauffe-mains Iiturgiques du xrve siecle (Bull. des musees royaux d 'art et d'hist. 
[de Bruxelles] annee 1930, s. 34). - RUNDGANG DURCH DAS MUSEUM zu ALLERHEILIGEN, SCHAFF-
HAUSEN (Sehaffhausen 1946) s. 43. - S. LINDQVIST, Uppsala högar och Ottarshögen (Sthlm 1936) 
fig. 57 visar en rekonstruktion av ett skadat pomum calefactivum i museet för nord. fornsaker i Upp-
sala . - Jfr ett värmeäpple i kyrkan Saint-Riquier, utst. i Paris 1965 (LES TRESORS DES EG LISES DE 
FRANCE, Musee des arts decoratifs, Paris 1965, nr 77 och pi. 162-163). I Musee de Cluny, Paris, finns 
värmeäpplen av liknande slag. (Sistnämnda upplysningar benäget medel. av antikvarien RAGNHILD 
BosTRÖM). - Värmeäpplen voro icke kultföremål utan hade en praktisk uppgift. Detta .torde - så-
som chefen för museet i SchalThausen framhållit för dr ELISABET DILLNER - vara anledningen till att 
så få litterära belägg finnas för deras förekomst. Se även DucANGE (pomum calefaclorium) . 
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a b 

Fig. 752. Sanddosor: a. Av mässing. 1690 (inskr.). - b. Av svarvad björk. 1700-
lalet (siffran 690, skriven med bläck, är ett katalognummer). Foto M. Bratt-

. Gustafsson 1963. 

Sandblichscn. a. Messing. 1690. (lnschr.) . Sand containers. a. B rass, 1690.- b. Turnecl 

- b. Gedrechselter Birke. 18. Jahrh. (die birch, 18th century (the number 690,

Ziffer 690, mit Tinte geschrieben, ist eine written in ink, is a catalogue number.)


Katalognummer). 

den ofta iskalla kyrkan. Det, som skulle kunna tyda på att föremålet ursprungligen haft 
en annan användning än som sparbössa, är dels den slarvigt uppbrutna springan för in-
läggande av mynt, som förefaller sekundär, dels förgyllningen och de nämnda resterna 
av ringfästen (sådana förekomma på värmeäpplen). Men den grova godronneringen 
verkar icke medeltida och tämligen likartade sparbössor äro kända från 1600-talet. 
Det klumpiga låset måste i varje fall vara senare påsatt. Som sparbössa kan föremålet 
tänkas ha använts vid tinget för nedläggande av böter och kan då mellan tingen ha 
föryarats i kyrkan.1 Den är icke upptagen i något av kyrkans INV. H 8,5. 

Sand dosor (fig. 752): - 1 (nr 427 i museets katalog). Av måssing. Hålen i locket sANDDosoR 
bilda ett stjärnmönster. Under bottnen står ristat: »1690)>. )>Enligt sägen från Karls 
kyrkm> (katalogen). H 3,3, D 6,1. - 2 (nr 690 i museets katalog). Av svarvad björk. 
1700-talet? Har enligt museets katalog kommit från Söderby-Karls kyrka. En )>sand-
bössa )>2 upptages i ANTECKN. EFTER INV. 1730), men icke i senare rnv. H 8,5, övre D 8,8. 

1 Förf. har haft förmånen att beträffande detta ovanliga föremål få rådgöra m ed intendenterna 
SIGURD vVALLIN och A. ESKERÖD, antikvarierna ARON ANDERSSON och RAGNHILD BOSTRÖM samt med. 
dr ELISABET DrLLNER. 

2 Sandbussa brukar i allmänhet betyda dosa för skrivsand, men det är naturligtvis också möjligt, att 
ordet i detta fall avser någon av de s. 854- 855 omtalade mullåclorna. 
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Fig. 753. Påse för skrivsand av tryckt tyg. Det ursprungliga mönstret från 
omkr. 1750, nuvarande övertryck från ornkr. 1810. Foto M. Bratt-Gustafsson 

1963. 
Schreibsandbeutel aus bedrucktem Stoff. Bag of printed cloth, for sand to dry ink. 
Dns urspriingliche Muster von ungefäh r Origina l pattern from ca. 1750, present
1750, jetziger Uberdruck von ungefähr print from en. 1810. 

1810. 

PASE FÖH Påse av hopskarvade bitar av tryckt halvlinne (möjl. bomull) med blommönster 
SKRIVSAND i brunviolett (fig. 753). Mönstret är ett övertryck, troligen utfört omkr. 1810. Det under-

liggande, ursprungliga mönstret från omkr. 1750 är nu mycket bleknat. Övertrycket, 
som väl är utfört av någon enklare färgare på landet, är naturligtvis icke gjort för 
påsen, utan för något större plagg, varav bitar sedan tillvaratagits. 2 Tillvägagångssättet 
är typiskt för den för oss nästan ofattbara sparsamhet, med vilken man i äldre tider 
utnyttjade allt användbart material. H 27, B 23,5. I påsen skrivsand. 

Det oblatjärn, som UNESTAM s. 145 omtalar, synes av museets katalog att döma 
vara från Lohärad. 

2 Påsen har varit inlånad till NordM, där fil. dr brGEGERD H ENS CHEN-INGVAR benäget undersökt 
den för SvK:s räkning. 



SAMMANFATTNING 
I. 1:iire elen nu v . ky rk a n fa nns anlagligen en lräkyrk a. Dop funten fi g. 729 (i va rje fa ll cup pan) 

t orde ha funnils i denn a ky rk a. 
rr. Omkr. 1300 uppförd es en grås lcnsky rk a ( = den nu v. m ed d ess sakri s tia, fi g. 754: A). Den synes 

ha ha fl pa rsl ä ll cla , höga och sm a la fönsler på korets S sida. Fönslera nordnin gcn på korels Ö mur är 
sv• ra re all bedöm a, kanske fan ns här elt end a fö ns ter. Porlal i S med spetsbågig, profilerad om fa ll-
n in g (fi g. 699). Till kore t fann s en särskild in gå ng. Trepassvalv av lrä, va rs s tomm e till s lor d el ä r be-
va rad (fi g. 703- 705) . J sa kri s ti a n lcgelva lv. - Jnvcnlarier: kalk och pa ten (fig. 730, 73 1). 

I rr. \ "a pcnhusct up pföres, möjli gen redan på 1300- tale t (fi g. 754: 13) . 
I\ ". K y rk a och va penhus erhå lla tegelva lv, t ro ligen un de r milten av 1400- talc t (fig. 754: C). l<alk -

nu\ln in ga r frå n 1490- la lc t (senas t 1503), fi g. 712- 723 . - In venta rier : tex tili er frå n omk r. 1400 - omkr. 
1500. av v ilk a fragm cnl ä ro bevarade (fig. 740-74 3) . 

\" . 17-18 ä ndras fön stren i Ö och V och k y rka n v itkalk as in vändigt u pp till va lven . I sa mm a nh a ng 
h ä rm ed bo rllagas ur koret läkta re och skrank sam t fl erla le t av de slutn a bänkar som förul ha ft sin 
pla ls d ii r. A ltaruppsa ls 1748 (se fi g. 708) , pred iks lol 1759- 6 1 (fi g. 724). 

Y I. 1792 upplagas (i N) eller utv id gas (i S och V) fönsler och ky rkan 
rappas för förs t a gå ngen u lvändigl. Kort d essförinn a n hade sakri s ti a ns 
va lv ri \·it s och ersa lls av p la lt l a k. Ny bä nkinrecl ning i korel. 

AY f I. 18 l G- 18 upptages e ll fönster i N väggen och inredn ingen för-
nyas dc lYis: lä ktaren ulvidgas väsenllig t (<\ ler ind ragen 1887), bänk in-
rcdni ngcn i lå nghuse t ombygges. A ll inredning, a ltaruppsal sen m öjli gen 
und a n tagen , ny må las, d els i vi lt , dels i ljus pä rlfä rg. Nya numm erlavlor 
18 1 G (se fi g. 708). l\" y inred nin gen s lod i sa m ba nd med alt sock na rna Sö-
de rb y oc h 1-: a rl sky rka samma nslagits, så a ll efler 18 12 även l( a rlsborna 

B ni< slc bl' redas pla ls i moderk y rkan . 
\" rI f. Rrsl a u rer in g 19 10 efler förslag av a rk . F redrik 1:a1k enberg. 

l' y rkan erhöll d ä rv id varm luflsu ppvärmnin g m ed pann rum un der sa k-
ri s tians go l\·. Sakristi a n u tbyggdes för alt bereda p la ls för en lrappa 
ned Ull pannru mm et. Golve l i hela ky rk a n omlades, in gå ng i V up p-
t ogs. Ka lkm å lnin garna i val ven konserverades och några förul överpul-
sade \" äggm• lnin ga r fram l ogos. Den sluln a bii nkinrednin gen ersa ttes av 
öpp na bä nk a r ( fi g. 709). K orcls bä n kin redning fn n 1792 borllogs. C 

fX . Rcs la urcr in g 1958- 59, va rvid vannluflsa nl äggnin gcn ulby llcs 
mo l cl. upp,·ärmnin g. Bl. a . försl ä rklcs d å också del m edeltid a l a kl age L 
geno m en j ä rnk onstruktion och sakri stia n erhöll dubbl a innerta k . Ark . 
. Jörgen 1::\ k \'ar n\dgivare vid d enn a rcslau rcrin g. F ig. 75'1. l< y rka ns p la n-

ulvccklin g, 1 : 1 000. l. 
Wilck e-Lindqvi sl in v. , 
J . Nö mmik d el. 1965. ZUSAMMENFASSUNG Dic P lanentwicklung drr 

Kirc h c. 
Dcrnlo pmcnl of c hu rc h . I. A nfa ngs wa hrschcinli ch cin e Holzk irchc. Ocr T a ufs lein (A bb . 729), 

' a u f jcclcn Fall Cuppa, dii rfle sich in cli escr befun den ha ben . 
f I. Dic j clzige 1:eld sleinkirchc rnit Sakri slci um 1300 (A bb . 754: A). S ic schcint gcpaa rte, hohc, 

schm a lc Fcn ster in der slid !. Chorseite gcha bt zu ha bcn . Die Fcnslerano rdnung in cl er ös t!. Chorm a ucr 
isl schwcrer zu bcu rleilen ; viclleichl befa nd sich hi er ein cinzigcs F ens t er. S lidporla l mit spi tzbogigc r, 
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pro fili erle r Umfassun g (Abb . 699). Zum Chor gab es einen besonderen Ei ngang. Dre ipassgc wölbc a us 
J-l o lz, dessen Gerll s l gröss lenle il s bewahrt ist (Abb . 703- 705). Tn der Sak ri s le i Backslc ingcwölbc. -
fn ven la r: l<elch und Pal ene (Abb. 730, 73 1). 

fl I. \.V a ffenha us (Vorh a lle) wircl v ermulli ch schon im 14. J a hrh . erri chle l (Abb. 754: 13). 
TV. I<irche und Waffenhau s (Vorha lle) e rh a llen Backsle i11 gewölbc, wa hrscheinli ch in dcr ~ lill e 

dcs 15 . Jahrh. (A bb. 754: C). l< a lkmale reien a us den 90:er .Jahren dcs 15. J a hrh . (spälcslc 11 s 1503), 
r\bb . 712- 723. - Tnvenla r: T ex lili en um 1400 bis um 1500, fragmc 11la ri sch bewa hrl (A bb . 7~ 0-7·1 3). 

V. 1748 ä nderl ma n d ie Fensl er im 0 und \ V und d ie I<irche wird , bis zu111 Gcwölbe h inaul'. \\'ciss 
ge ll111 chl. fm Zusamm enh a ng hie rm il wird a us de m Chor di e E mpore und Schrank e so wie das mcis l e 
dcs geschlossenen Ges tllhl s enlfernt. A llaraufsalz 174 8 (Abb. 708), K anze l 1759- 6 1 (Abb. 72-1). 

\'f. 1792 werden Fcns te r ( im !'\) neu a ufgcnomm en oder ( im Sund \V) erweilerl un cl d ic 1.;irchc zum 
crs l en ~ I n i von aussen ve rpu lzl. l( urz vo rh er h a lle man das Sak ri s le igewölbe abgeri ssen un d du rch c in 
fl achcs Dach e rse l z l. Neues Chorgcs lllhl. 

\'I r. 18 16- 18 wird e in drilles Fens le r in dcr \\'-\\' a nd a ufgenomrn en u nd d ie E in ri chtun g lc il wc ise 
c rncu er l: d ie Empore wesen lti ch erweilert (1887 wied er ein gczogen), L a ngha usges lllhl um gcba ul. Dic 
Einrichlun g (A llaraufsa lz m ögliche rweisc a usgcno mm en) wircl neu ges lr ich en , t eils \ \"ci ss, lcil s in 
h ell e r Perlenfa rb e. 18 16 n eue l'\ u mm ernla fcln (Abb. 708). Die l'\ eu e Ein ri chlun g kam zus land t'. a ls die 
be idcn Gem cinden Söd erby und I< a rl zusa mmengeschl agen wurd en, um a uch d en J( a r lbcwoh 11c rn , 
nach 18 12, P la l z in dcr J\ lullc rkirche zu bcreilcn . 

\' rr r. R cslaurie run g l 9 10 nach \'orsch lag vo n Archilek l Fred ri k F a lkenberg. D ie 1' irchc crh iclt 
\\'a rm lu ft he izung mil cler \\"ä rm ezenl ra le unle r d em Fussboden de r Sak ri sle i. L e lzle re ba ulc man um , 
um P la l z fllr e in e T reppe hinunler zurn H eizun gskelle r zu crh a llen . fn d cr ga nzen Kirch e lcgl c man di e 
Fu ssböd en u m. \ V-E ingang wird a ufgenomm en . l< a lkrn a lere icn im Gcwölbc konscrvi crl un d cm 1ge 
frllh cr ll bc rp ulzlcn \\'andm a le reien freigeleg t. Das geschlossene Ges lllhl d urch o ffenes c rsc lzl (.\bb. 
709) . Oas Chorges lllh l vo n 1792 enlfernl. 

r:-.:. R es la uri e rnn g 1958- 59 wird die W a rmluflhe izu ng d urch elek lrische H eizun g crsclzl. L".a. 
\'Crs lä rkl man das millc lalle rli che Dach gerll st d urch eine E isen ko ns lrn !, lion und d ie Sa kri s l c i crh ic ll 
dopp ~ l le lnn end äch er . Archile!'t .J . F å k war bei di ese r R es taur ie rung Ha lgeber. 

SUMMARY 
I. Th ere was p robab ly a wood cn church before lh e present one; lh e fon t , fi g. 729 (a l lcas l lh c bowl) 

was m os t lik ely in lh e ca r li er church. 
rr. A granite- rubbl e church was e rec l ed ca. 1300 ( = lhe p resent chu rc h wilh veslry, fi g. 75-1 r\). 

Th cre seems lo have been t a ll , n a r row doubl e windows on the S s ide of lh e chancei. Il is 111 o rc d iffi -
cul t l o de le rm in e lhe appearance of lh e windows in lh e E wa ll ; lh ere may have been only onc. 'l' he S 
doorway ha cl a po inled arch and mo ul ded surro un d (fig . 699). There was a s pecia l enlrancc lo lhe 
chancel. \Vooden , lrefoil vaulling , lhe lrnsses o f which a re lo a !a rge c xlcnl prcservcd (fi gs. 703- 704). 
B ri ckwork vaullin g in lh e vcs lry. 

F urnishings: Cha li ce a nd paten (figs. 730, 73 1 ). 

Tfl. Po rch b uilt, poss ibly in lhe 14lh cenlury (fi g. 754 13). 

I V. B ri ckwork va ulling erec led in church and porch , probably d urin g mid- 15lh cen lury (fi g. 7:)4 C). 

:'llu ra ls from 1490's (1503 a t la les l ; fi gs. 712- 723). 
l' urnishin gs: T ex lil cs from ca . 1400- ca. 1500, of which fra gments are prese rved ( fi gs. 74 C- 7-13) . 
\' . Tn 1748, lh c E a nd \ V windows were a ll ercd, and in ler io r o f church li me-wash ecl up lo lh c \' a ullin g. 

In co njun ctio n wilh th is, lh c gallc ry a nd ra il s wcre remo \'ed from lhe ch a ncel, as \\' ell as mosl of lh e 
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closed pews (fi g. 725), which were lh ere form erly . R eredos 1748 (see fi g. 694), pulpit 1759- 61, (f ig. 
724). 

Y I. In 1792, windows were mad e (N) or enla rgcd (S and W) a nd lhe ehurch was rend ered exlerna ll y 
fo r lhe firs t lim e. Shorll y before lhis, lh e vaullin g of lhe ves lry had been removed a nd replaced by a 
fl a t cc ilin g. New benches in lh e cha ncel. 

Yfl. 18 16- 18. A lhird window m a de in N wall and furni shin gs pnr lly renewccl; ga llcry consid erably 
enlarge cl (redu ced again in 1887) p ews in nave rcconsl ruc led. A ll furni shin gs, wilh lh e poss ibl e excep-
lion of lh e rereclos, pa inlccl while a nd pale pea rl. :'\ew h y mnboarcl s 18 16 (see fi g. 708). Th e refurni shin g 
was eo nn ecled wilh lhe co mbinin g of lh e par ishes of Söderby a nd l\:arl sky rk a ( l\.arl Church), for a fler 
18 12, space ha cl lo be proviclecl for bolh co ngrega lion s. 

Yr I r. Resloralion in 1!) 10 ncco rdin g lo plnns by Archilec t Fredrik Fa lk enberg. Hol-air hen lin g wi lh 
bo il er uncl lh e vcs lry insla lled. Th e ves lry was enlargcd lo pro\"ide room for a s la ircase clown lo lhe 
boi ler- room. Church fl oo r relaid, \V enlran ce made. Pa inlin gs in vaullin g res lored a ncl some form erl y 
plasle rcd ovc r un covered. Th e closcd pews were replacecl by open ones (fi g. 709). Seals ins lalled in 
chanccl in 1792 rcmovcd. 

fX. Reslornlion 1958- 59, when h o l-a ir hea lin g was replaced by clec lric. T he mecli eva l roof lru sses 
reinforced wilh sl ec l, ancl lh e Ycslry eq uippecl wilh a doub le cci li ng. Arehilecl .J örge n F å k was in charge 
o f lh e res lora lion . 

Fi g. 755. i\vl ryck nv sockensigill frå n 1680. Efte r C:-rnSTA~I. 

.\bd ruck dcs Grmrindcs icgc ls von Imprcss io n o r pari sh sca l, I G80 . 
I G80. 
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