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Förord 


Med föreliggande volym om Ulriksdals slottskapell påbörjas publiceringen av ett an-
tal slottskyrkor i Uppland. En volym om Drottningholms slottskyrka, som kommer 
att ingå i samma band , är under utarbetande. 

Författaren till den beskrivning och historik som här framlägges, antikvarien i 
Sveriges Kyrkor, fil dr Ingrid Rosell har genom sin avhandling »Magnus Gabriel De 
la Gardies kyrkobyggnadsverksamhet i Sverige» (1972) liksom genom andra studier 
i 1600-talets svenska kyrkoarkitektur visat sig äga goda förutsättningar att framgångs-
rikt lösa de uppgifter, bland annat en omfattande arkivforskning, som är förknippade 
med skildringen av slottskyrkorna. Sin förtrogenhet med det omfattande och spridda 
materialet och sin skicklighet att utnyttja detsamma har hon tidigare bland annat 
även dokumenterat i beskrivningen av Veckholms kyrka i Uppland (Sveriges Kyrkor, 
volym 155). 

Under arbetets gång har välvillig hjälp lämnats av personalen vid Ulriksdals slotts-
förvaltning. Tjänstemännen vid Slottsarkivet, Kungliga Husgerådskammaren och 
Slottsarkitektkontoret i Stockholms slott har visat stor beredvillighet att understödja 
författaren i hennes arbete. 

Ur Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur har Sveriges Kyrkor fått 
mottaga ett anslag å I 0 000 kr såsom bidrag till tryckningskostnaderna för denna 
volym som ägnats ett ämne, vilket låg vår framlidne konung varmt om hjärtat. 
Härför framför vi ett vördsamt tack. Vår tacksamhet riktar sig också till Solna stads 
kulturnämnd , som bekostat färgbilden i volymen. 

Stockholm i maj 1976 

Aron Andersson Sten Karling Armin Tuulse 
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ULRIKSDALS SLOTTSKAPELL 

Uppland, Stockholms län, Solna församling, 
Roslags kontrakt, Stockholms stift 

Inledning 
Ulriksdals slott vid Edsviken norr om Stockholm har 
fått sin nuvarande utformning under flera byggnads-
etapper. Kärnan utgöres av det stenhus, som Jakob 
De la Gardie 1643- 44 här lät uppföra på »Öfwer 
lerfwa Bys ägor». Åren l 645- 46 försågs huvudbyggna-
den med två flyglar .' Genom byten med Kronan 1638 
lade De la Gardie grunden till ett säteri . Efter till-
fogande av ytterligare frälsehemman och ett byte 1652 
bestod godset av 20 mantal." Säteriet erhöll efter bygg-
herren namnet Jakobsdal. " En karta i Lantmäteri-
verket (LM V) visar detta äldsta Jakobsdal med under-
liggande hemman och torp:' Sveciagravyrerna och 
teckningarna till dessa å terger huvudbyggnaden med 
dess flyglar omkring 1670 (fig 2) . 

Från början synes det inte ha varit aktuellt att in-
rätta något kapell i slottet. Först på 1660-talet inreddes 
det äldsta kända kapellet i norra flygeln på Magnus 
Gabriel De la Gardies initiativ. Denne hade efter 
faderns död l 652 övertagit egendomen. 5 Efter att en 
kortare tid ha varit i drottning Kristinas ägo å tergick 
slottet 1654 till De la Gardie. Han planerade nu en 
omfattande upprustning av slottet men kallades redan 
följande å r till uppdraget som generalguvernör och 
ledare av krigsmakten på andra sidan Östersjön. Ett 
krig hade l 654 utbrutit i Nordeuropa, i vilket Sverige 
kämpade under ledning av Karl X Gustaf bl a mot 
Polen och Danmark. Efter segern över polackerna 1656 
följde tåget över Bält och ett nytt krig mot Danmark 
l 660. Först vid De la Gardies hemkomst samma å r 
återupptogs byggnadsverksamheten vid såvä l Jakobsdal 

som flera andra av grevens egendomar. Sverige hade 
hävdat och förstärkt sin ställning som Östersjöom-
rådets starkaste makt. Under en intensiv byggnads-
verksam het försågs nu den nyvordna stormakten med 
representativa byggnader. Då De la Gardie 1660 
utnämndes till rikskansler blev en upprustning av det 
nära intill huvudstaden liggande slottet en viktig ange-
lägenhet för honom. I byggnadsprogrammet ingick 
storartade trädgårdsanläggningar med därtill hörande 
byggnader.6 En karakteristisk detalj i De la Gardies 
byggnadsprogram för a ll a större egendomar återfinns 
även i planerna för Jakobsdal - nämligen inrätta ndet 
av ett slottskapell samt medel och byggnadsmaterial 
till en upprustning av den nära liggande sockenkyrkan, 
Soln a kyrka. 7 

Rörande Jak o bsda ls slottskapel l, som revs på l 770-
talet , f inns ett allsidigt källmateria l, som ger oss en god 
inblick i såväl kapel lets utformning som dess bygg-
nadshistoria och där verksamma konstnärer. Rester av 
kapel le ts inredning förvaras i Statens Historiska 
Museum (SH M) och på Ulriksdal. Det utrymme i norra 
s lottsf lygeln, där kapellet var inrymt, innehå ller nu i 
första våningen kök , rökrum och kammare, i andra 
våningen gästrum och personalrum. 

År l 669 blev en milstolpe i slottets historia. Ägare 
blev detta år änkedrottningen Hedvig E leonora och 
slottet blev därmed kunglig bostad. 8 Jakobsdal s säteri 
blev en kort tid därefter Ulriksdals kungsgård . År 1684 
skänkte nämligen änkedrottningen slottet i faddergåva 
till sin sonson prins U lrik . Samtidigt ändrades slottets 

Fig l . Matteus. Målning från predikstolen i kapellet i norra slottsflygeln . Sannolikt av Nicolas 
Vallari , som utförde målnin gar för kapellet l 662, då arbete med predikstolen pågick. SH M inv 
nr 23003: l 20. Foto J975. 

S Ma11he1vs. Painting on the p11/pif in the chapel in the N wing of the palace. Probably by Nicolas 
Vallari, who executed paintings in the chape/ in 1662, when work was proceeding on the p11/pil. 
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namn till Ulriksdal. Prinsen avled emellertid ett å r 
därefter och slottet å tergick till Hedvig Eleonora, som 
behöll det till sin död 1715. Genom de hovfester, 
baletter och teaterfra mträdanden , som anordnades i 
änkedrottningens krets, blev hennes hov ett kulturellt 
centrum i den eljest karga karolinska tiden. Vid sina 
slott igå ngsatte hon en livlig byggnadsverksamhet. 
Ulriksdal genomgick under Hedvig Eleonoras tid flera 
förändringar. Bl a försågs slottet med två avantflyglar, 
parallella med huvudbyggnaden . Hedvig Eleonora 
förde Magnus Gabriel De la Gardies insatser för slotts-
kapell och mecenatskap rörande kyrkor vidare. Till 
hennes byggnadsverksamhet hörde inrättandet av 
kapell vid såvä l Ulriksdal , Drottningholm som Ströms-
holm . Ett slottskapell vid Ulriksdal, större än det 
tidigare kapellet, planerades i norra flygelns västra del. 
Planerna blev emellertid inte genomförda. Änke-
drottningen lät i stället på 1690-talet uppföra ett fri-
stående träkapell för slottets anställda söder om slottet, 
Helga Trefaldighets kapell. Det stora nordiska kriget 
1700--1721 bidrog må hända till att ombyggnadspla-
nerna ej blev genomförda. Byggnadsverksamheten 
under denna tid fördröjdes vid flera byggnadsplatser, 
såsom vid Drottningholms och Strömsholms slotts-
kyrkor, som först långt in på 1700-talet blev fullbordade. 

Uppförandet av Helga Trefaldighets kapell, som revs 
vid det nuvarande kapellets tillkomst 1865, kan vi inte 
följa i byggnadsräkenskaperna för slottet de aktuella 
åren. Enligt senare uppgifter bekostades kapellet av 
drottningens egna medel. Vi får därför blott en ofull-
ständig bild av dess utformning och fragmentariska 
inblickar i dess historia . Rester av inredningen för-
varas i SH M och i Confidencen vid Ulriksdal (fig 28, 
s 34). 

Med smärre avbrott har Ulriksdals slott periodvis 
varit bostad för de kungliga fram till Gustaf VI Adolfs 
död 1973. Efter Karl Xf:s förmälning med Ulrika 
Eleonora av Danmark J680 inreddes särskilda bostads-
våningar för den nya kungafamiljen på slottet. Om man 
följer trådarna fram åt i tiden, skedde under dottern 
drottning Ulrika Eleonora dy och Fredrik I ånyo större 
förändringar av slottet. Drottningen visade ett varmt 
intresse för Ulriksdal. Hennes främsta insats för slottet 
var att hon gav det dess nuvarande exteriör. Hon lät 
även på 1720-talet bygga om den norra borggårds-
flygelns västra parti men lät kapellet i dess östra del stå 
orört. Under Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika, liksom 
senare under Gustaf Il[ skedde nyinredningar i slottets 
inre. Förändringarna under Gustaf UJ, då slottet var 
skådeplats för lysande fester, innebar att kapellet i 
norra flygeln raserades J774. 

Åren J822- 49 användes slottet som invalidinrättning 
och krävde därefter en omfattande upprustning. Karl 
XV och drottning Lovisa, som tillträdde Ulriksdal på 
J850-talet, deltog personligen i nyinredningen av 
slottsgemaken. Till deras insatser hörde även uppförandet 
av Ulriksdals nuvarande slottskapell 1865 på samma 
plats som Helga Trefaldighets kapell, som då tjänat ut. 
Vi kan i bevarade räkenskaper i enskildheter följa 
hur denna byggnad uppfördes. Under dåvara nde 
kronprins Gustaf Adolfs tid genomfördes på 1920-talet 
en restaurering av slottet. Beträffande dess framtida 
användning efter hans död har nu (1976) beslutats, att 
två forskningsinstitutioner skall inrymm3s i slottet. En 
del av byggnaden har dess'J tom avdelats som museum . 

Slottkapellens funktioner 
Då Magnus Gabriel De la Gardie 1660 utnämndes till 
rikskansler, omvandlade han Jakobsdals slott till en 
representationsbostad , där han kunde taga emot sina 
gäster och i lustträdgården med därtill hörande bygg-
nader ordna lysande fester. Även kapellet fick sin ut-
formning med tanke på representation. Dess eleganta 
utformning av högt stående arkitekt och konstnärer 
talar för att syftet med kapellet var ett annat än att 
blott tjäna den grevliga familjen och slottets fasta 
arbetsstab. Ett helt annat ändamål - att samla gårdens 
folk till uppbyggelse och andakt - hade exempelvis 
gårdskapellen vid Ekholmen och Höjentorp med sin 
mustiga dekor och målade uppbyggliga texter. 

Ett privilegium som kungafamiljen och adeln hade 
var att hålla hovpredikant eller gårdspredikant. Denne 
var ledare för husandakten men också ofta informator, 
bokhållare m m. Magnus Gabriel De la Gardie hade 
sålunda gårdspredikant på Läckö, Jonas Rudberus, 
som även var en skicklig orgelbyggare. 

Till De la Gardies hovpersonal, som var förlagd i 
Stora Huset i Stockholm, hörde även en hovpredikant, 
som utnyttjades vid Jakobsdal. År 1660 upptas sålunda 
i slottets räkenskaper hovpredikanten Magister Lauren-
tius.• Om man studerar kapellets äldsta inv 1689,10 

framgår att det inte utnyttjades för enskilda angelägen-
heter som dop och bröllop. Dopfunt och brudkrona 
saknas sålunda, däremot förekommer nattvardskärl. 
Slottets anställda - fogden, byggmästaren, smeden 
osv - hörde i kyrkligt avseende till Solna kyrka, där 
de vigdes, döpte sina barn och begravde sina döda. 

Slottskapellets särställning som kungligt kapell 
betonades under Hedvig Eleonoras tid, då ett särskilt 
kapell, Helga Trefaldighets kapell, uppfördes för 
slottets anställda. Till detta kapells funktioner hörde 
bl a dop, då dopskål upptages i 1802 års inv. 11 Under 

10 



INLEDNING 

Fig 2. Ja kobsda l. Teckning till Sveciave rket, detalj . KB. Foto Nordiska museet. 

Jakobsdal. Drawi11g for 1/ie S vecia work , de!ail. 

Hedvig Eleonoras tid synes en särsk ild predikant ha 
var it knuten till slo ttet. Hon lät så lunda J 676 uppföra en 
bostad för prästen söder om kapellet. År 1676 upptar 
räkenskaperna fyra murmästa re, som a rbeta r på kors
virkeshuset, so m uppfördes åt präs ten. 1 2 På sjä lva 
slottet va r dessutom rum avdelade för prästerska pet. 
Jnv J 689 uppta r så lunda »Prästesa hlen» och »Andra 
Prästecammaren». Som pred ikant nämns 1677 Sveno 
Johann is och J 692 Benedictus Perelius. '" 

Det nuvarande Ulriksdals kapel l hade redan från 
början andra funktioner än att sam la gå rdens folk till 
predikan och andakt. Karl XV lät den 30- 31 maj 1868 
i kapellet konfirmera sit t enda barn, prinsessan Lovisa. 14 

Kapellet har nu upplåt its till försam lingsky rka i 

Solna- Råsunda församling. Försam lingen, till vilken 
U lriksda l hö r, bär det gamla sockennamnet Solna och 
omfatta r no rra delen av Solna kommun. K apellet 
utnyt tjas nu fliti gt t ill vigslar, dop och konfirmation. 
Anta let vigslar uppgick 1974 till 11 3, dop ti ll 38 samt 
högmässo r ti ll 30. Högmässa äger va nligen rum i 
kapellet varanna n sö ndag. I kape llet hå lles vid jultiden 
varje å r musikgudstjänst av Solna musiksko la. 

So lna försam lings kyrkoherde har sedan länge varit 
förordnad som slottspred ikant vid Ulr iksda ls slotts
kapell. Dessutom tjänstgör distriktsprästen i Bergs
hamra vid kapellet. Efter universitete ts förläggande ti ll 
Frescati har studentprästen ofta förrättat högmässa i 

kapellet. 

11 
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KAPELL I NORRA SLOTTSFLYGELN 


Källmaterial 
Kapellet i slottets norra flygel har som nämnts raserats. 
Lyckligtvis kan vi ändå vinna kunskap om kyrkorum-
met genom bevarade föremål och ett rikhaltigt arkiv-
material. Det material, på vilket den följande fram-
ställningen bygger, skall här först presenteras och dess 
karaktär och användbarhet granskas. ' 5 

Avsnittet bygger på tre källgrupper: I. uppmät-
ningar och avbildningar, 2. bevarade inredningsde-
taljer och föremål, 3. skriftliga arkivalier rörande 
kapellet. 

I. Kapellet återges på fyra planer i Överintendents-
ämbetets arkiv (ÖIÄ): två planer av hela slottets botten-
vå ning samt två planer av norra flygelns bottenvå-
ning.1 6 Planerna uppvisar olikheter framför allt be-
träffande utformningen av slottets övriga lokaliteter. 
Kapellet har i stort sett samma utformning på planerna. 
På de båda planerna av bottenvå ningen har ett rum 
öster om kapellet tillfogats (fig 5). T samband med 
denna tillbyggnad har utrymmet bakom altaret för-
ändrats och dess fönster igensatts. De båda planerna 
av norra flygeln är sålunda tidigare än planerna av 
hela bottenvåningen. De båda planerna av norra flygeln 
visar skiljaktiga drag vad utformningen av förrummet 
väster om kapellet beträffar. På den ena av planerna, 
fig 6 b, är förrummet ombyggt till ett trapphus. Den 
andra planen, fig 4, där blott en enkel trappa för till 
kapellet, synes sålunda vara den äldsta av ovannämnda 
fyra planer. Till de äldre planerna hör även ett förslag 
till tillbyggnad av norra flygeln av Tessin d y (fig 21 ). 
Kapellet är här skisserat med samma placering av 
trappan som å fig 4. Tessin d y:s förslag var som 
nedan redovisas utfört 1709 (kap Ombyggnadsplaner 
omkring 1690, not 88). Detta å rtal anger sålunda en 
främre dateringsgräns för planen , fig 4. 

Till uppmätningarna hör två längdsektioner, en av 
hela norra flygeln, inklusive kapellet." Denna återger 
flygeln uppförd i två våningar samt en halvvåning 
under takfallet i enlighet med Tessin d ä:s ombygg-
nadsplaner på 1670-talet (fig 6 a, not 37). En längdsektion 
återger kapellet separat (fig 3). 

Uppmätningarna ger den korrektaste informationen 
om kapellets utseende, dess mått och belägenhet i 
förh å llande till slottets andra lokaliteter. Ännu en serie 
dokument belyser kapellets vidare utformning. Fyra 
förarbeten till ej utförda gravyrer för Sveciaverket -
två planritningar, en perspektivkonstruktion, en sek-
tionsritning (fig 7) - förvaras bland teckningarna till 
Sveciaverket i KB. En tuschlavyr av kapellets interiör 
mot öster, krönt av M G De la Gardies och hans 
hustrus Maria Euphrosyne vapen, ingår i Palm-
skiöldska samlingen i UUB (fig 8). 18 Teckningarna till 
Sveciaverket har i flera fall visat sig ha mindre tillför-
litlighet, då de återger det planerade utseendet av 
byggnaderna, vilket inte alltid genomfördes i praktiken. 
Sveciateckningarna måste så lunda kollationeras mot 
uppmätningar och arkivmaterial för att pröva deras 
användbarhet som källmaterial för kapellets beskriv-
ning. Kapellet var fullbordat vid teckningarnas till-
komst. Såväl enligt uppmätningar som arkivmaterial 
synes teckningarna ge en tillförlitlig bild av kapellet. 

2. Även ett antal bevarade fragment av kapellets 
inredning och inventarier lå ter sig i flertalet fall in-
passas i ovannämnda teckningar för Sveciaverket. Ett 
antal förem å l från Ulriksdals slottskapell deponerades 
eller skänktes 1890 och 1909 till Nordiska museet. 
År 1943 överfördes dessa förem å l till SHM. Ännu ett 
antal fragment från kapellet förvaras på Confidencens 
vind . 

Fig 3- 4. Längdsektion och plan av kapellet i norra slottsflygeln, inrättat 1662, rivet 1774. ÖJÄ :s 
arkiv. RA. 

Longit11di11a/ section and plan of the chape/ in the N wing af the pa/ace, estab/ished in 1662, demo/ished 
in 1774. 
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KAPELL 1 NORRA SLOTTSFLYGELN 
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f 

F ig 5. Plan av Ul riksdals slott. Av C Hårleman? ÖIÄ:s arkiv. RA. 

Plan oj Ulriksdal Palace. By C Hår/emau? 

3. De sk riftliga arkivalierna rörande kapellet berör 
dels dess inrättande på Magnus Gabriel De la Gardies 
initiativ, dels förh å lla ndena efter 1669, då slottet blev 
kunglig bostad . I De la Gard ies konceptsamling i De la 
Gardieska sam lingen i Riksarkivet förvaras brev och 
memorial , som berör kapellet. Det praktiska genom
förandet av flera uppgifter beträffande kapellet om
händerhades av De la Gardies sek reterare Erik Månsson 
Hasselgren. I Hasselgrens brev till De la Gardie finner 
vi ett viktigt a rkivmaterial. De visar, att De la Gard ies 
instruktioner verk ligen har nått fram. Räkenskaperna 
i Jakobsdals godshand lingar samt Hasselgrens räken
skaper de aktuella å ren ger oss exakta upplysningar och 
bekräftelse på vad som genomförts som en fö ljd av 

14 

korrespondensen i byggnadsfrågorna. De ge1· oss också 
namnen på dem som varit verksamma vid kapellets ut
formning. 

Efter 1669, då slottet övergick i änkedrottningen 
Hedvig E leonoras ägo, finner vi huvuddelen av arkiv
materialet rörande kapellet i Slottsarkivets handlingar 
rörande Ulriksdal. I Ulriksdals byggnadsräkenskaper 
finns spridda uppgifter om arbeten i kapellet till dess 
slutliga raserande på 1770-talet. Inventarier frå n och 
med 1689 ger oss uppgifter om kapellets inredning och 
föremå l. Ritningar i Nationalm useum och si lver
förem ål i Kungl Silverkammaren i Stockholms slott 
ti llhör även det viktigare materialet rörande nämnda 
period. 



-
Fig 6a- b. Längdsektion och plan av norra slot tsflygeln , inklusive kape llet. ÖIÄ :s arkiv. RA. 

Lo11g it11di11a/ section and plan oj the N wing oj the pa/ace, i11c/11di11g the chapel. 



Byggnadshistoria 


Som nämnts inrättades slottskapellet i början av 1660-
talet i Jakobsdals norra flygelbyggnad, uppförd 1645-
46. Som första punk t i ett memorial 1662 om byggnads-
verksam heten vid Jakobsdal upptog De la Gardie : 
K yrkan. 19 Vå ren 1662 ägnades åt koncentrerat arbete 
med kapellet, som redan den 30 juli kunde in vigas.'" 

De la Gard ie hade, då han å terupptog byggnads-
verksamheten vid Jakobsdal 1660, samlat sin bästa 
arbetskraft till denna byggnadsplats. Som arkitekt 
anlitade han Jean De la Vallee. 2 1 

l nredandet av Jakobsda lskapellet skedde under 
denne a rkitekts direkta ledn ing. De la Gardie betonade 
i brev och memori a l, att De la Vallees inst rukti o ner 
måste följas. De la Gardies sekreterare Eri k M å nsson 
Hasse lgren fick pådriva den ofta se nfärdige De la Vallee 
och medfölja hon om till Jakobsdal. Genom H asse l-
grens fasta uppehå llsort i huvudstaden var ha n nä ra till 
hands för denna uppgift. Ko nduktören Olof Falck, 
som hade uppsyn över grevens byggnadsväsende, 
ombads även att leda arbetsmoment vid kapellet s till-
komst. 

Själ va byggnadsarbetet med inrättandet av kapellet 
i flygelbyggnaden måste dock ha skett under en bygg-
mästares led ning. Bland byggnadsfolket vid Jakobsda l 
åren omkring kapellets tillkomst möter vi i han d-
linga rna såvä l Louis G illis, Matthias Ho!! som Frantz 
Stimer, a ll a kända som byggmästare. Den ga mle bygg-
mästaren Louis G il I is, vilken redan på 1640-ta let deltog 
vid sten husets uppförande är ä nnu på 1660-talet verk-
sam vid Jakobsdal. " Matthias H o ll beordrades våren 
166 1 att läm na sitt arbete vid H öjentorp i Västergötland 
och fick därefter s in fasta bostad vid Jakobsdal. "' 
Ho !! , som e ljest var väl förtrogen med byggnadskonst, 
anlitades emel lertid för vattenkonste n vid Jakobsda l. 
Mera tänkbar som byggmästare till slottskapellet är 
F rantz Stimer, som 1660 kallades direkt frå n sitt arbete 
med Läckö s lottskyrka.'" Byggnadsarbetet vid Läckö 
slott skyrka bedrevs från och med 1658 med stö rre 
intensitet och var i full gå ng hösten 1659.'·' Då Läckö 
slottskyrka fullbordades å ren 1665- 67,'" visar dess 
fortsatta utformning tydligt infl ytande frå n kapellar-
betet vid Jakobsda l. Fönstren erhöll sålunda samma 
tresidiga avslutning upptill , som vid Jakobsdals slotts-
kapell. D etta blev för övrigt förebildligt för flera av 
Stimers följande kyrkobyggen såsom Otterstads kyrka 
in vid Läckö och Ekholmens kapell i Veckholms socken 
i Uppland ." Även a ndra detaljer vid Läckö slottsk yrka 

har a nknyt ning till Jakobsda l, såsom uppstä llningen av 
altare, prediksto l och orgel i korpartiet. Vidare kan 
nämnas att den ma n som svarade för Jakobsdals-
kapellets inred ning, Hans Georg Rausch , an litades 
såväl för altaruppsatsen och predikstolen i Läckö slotts-
kyrka som a lta ruppsatsen i Otterstads kyrka. " 

Källmateria let om själva byggnadsarbetet med 
kapellet är ofullständigt och ger oss ingen sä ker kun-
skap om vilken som ledde byggnadsarbetet på platsen. 
lnredningsarbetet kan emell ert id följas i e tt rikt arkiv-
materia l. Den ovann ämnde snickaren och bil d huggaren 
Hans Geo rg Ra usch svarade fö r å tsk illigt inrednings-
arbete i kape llet under De la Vallees led ning. Ra usch 
var först och frä mst sk ick lig ha ntverkare och snickare 
som kunde arbeta efter ritning och icke ska pande 
konstnär. Arkitekten fö ljde sjä lv upp a rbetet på platse n. 
Den 22 januari 1662 ra pporterade så lund a sekreteraren 
Hasselgren , att De la Vallee hade medföljt honom ti ll 
Jakobsdal och förordnat vad som skul le göras både i 
kyrkan och eljest, till dess han kom dit nästa gång. "· 
Den 29 i sa mma må nad meddelade Hasse lgren , att 
De la Va llee gä rna medföljde honom till Jakobsdal fö r 
att undervisa såvä l Miister Hans (Ra usch) so m bild-
huggaren Mäster Henrik (Lichtenberg) i det de ö nskade, 
såvida inte rikss kattmäs taren (Gustaf Bonde) tog De la 
Vallee med sig t ill Hässelby. '10 

J februar i 1662 var Rausch med s itt folk i full gå ng 
med arbetet i kape llet. :i ' Man arbetade med kyrk-
dörrarn a och a ltaret, vilket planerades vara färdigt 
omkring må nadens mitt. Golvet under bänka rna var 
inlagt men stengolvet i gången mell an bänkarna sku lle 
man på De la Vallees inrådan vänta med , t ill s det 
and ra a rbetet var färd igt. I mars må nad 1662 började 
emellert id Hasselgren klaga över svå righeter a tt förm å 
De la Vallee a tt resa ut till Jakobsdal bl a fö r a tt under-
visa Rausch. "' Som vid flera a ndra av De la Gardies 
byggnadsföretag vå ll ade arkitektens dröjsmå l med 
ritningar och a rbetsledni ng å tskilligt besvär. I februari 
klagade greven över att man ä nnu ej hunnit så lå ngt 
a tt stengo lvet i kapellet var inlagt."" Konduktö r Olof 
Falck o mbads tillse, at t denna a rbetsdeta lj blev utfö rd . 
Vida re väntade man på De la Vallees dessein till »trap-
pan i huset», vi lket inte kunde användas förrän trappan 
blev färd ig."' Uppdraget gällde av allt a tt döma trapp-
huset i huvudbyggnaden. 

Den 13 mars 1662 hade man hunnit så lå ngt , att 
stengo lvet var inlagt och större delen av inred nin gen 
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BYGGNADSBESKRIVNING 

fullbordad. 35 Då kapellet invigdes den 30 juli 1662, kapellet. 36 Som framgår av kapitlet Byggnadsbeskriv-
återstod flera inredningsdetaljer och ej heller målnings- ning redovisar räkenskaperna arbeten med kapellets 
utsmyckningen var fullbordad . Ännu i augusti inne- inredning ända till å rets slut. 
hå ller memorial påminnelser om målningsarbetet i 

Byggnadsbeskrivning 
Plan och mått 
Kapellet, som upptog norra flygelns östra tredjedel, 
bestod av ett närmast kvadratiskt kapellrum med 
sidan 23 x 23 alnar (13 ,8 x 13,8 m), ett smalt utrymme 
bakom altaret i öster, på de äldre planerna uppdelat i 
två avdelningar, sannolikt sakristia och musikrum samt 
en förstuga till kapellrummet i väster (fig 4). Kapellet 
va r J3 alnar (7,8 m) högt och synes ha upptagit den 
ursprungligen envåniga flygelns hela höjd (fig 2). För 
att kapellet skulle få tillräcklig höjd hade dessutom en 
del av källarvåningen utnyttjats. På sektionen av flygeln 
har ännu en våning samt en våning under takfallet 
tillfogats i enlighet med ett ombyggnadsförslag av 
Nikodemus Tessin d ä på 1670-talet (fig 6a)."' På denna 
sektion ligger kapellets golv i nivå med källargolvet. 
Kapellet sträcker sig upp till andra våningens halva 
höjd. 

Fönster 
I slottets yttre arkitektur accentuerades kapellet genom 
fönstrens placering och utformning. Kapellet omfattade 
den norra flygelns tre östligaste fönsteraxlar (fig 6 a). 
På grund av att kapellet låg på en lägre nivå än botten-
våningen, satt dess fönster lägre än flygelns övriga 
fönster. De var vidare bredare än dessa samt till skillnad 
från flygelns övriga rakavslutade fönster tresidigt av-
slutade upptill. Som ovan nämnts upprepades samma 
tresidiga fönsteravslutning i Läckö slottskyrka och 
Ekholmens kapell. På interiörteckningen skisseras 
runda glas i fönsteröppningarna (fig 8). Motsvarande 
blyinfattade glas i det nuvarande kapellets korfönster 
samt östligaste fönster i sydskeppet kan tänkas härröra 
från kapellet i slottsflygeln. J2 st glas av samma typ och 
mått (diameter 10 cm) har vidare påträffats på vinden 
till Confidencen. Fönstersmygarna i kapellet var enligt 
interiörteckningen dekorerade med ornamentala mål-
ningar (se nedan Målningar). 

Utrymmet bakom altaret hade enligt de båda pla-
nerna av norra flygeln två fönster, förstugan ett fönster 
i sydmuren samt ett i nordmuren (fig 4) . På de båda 

3 - 755422 Ulriksdals slottskapell 

planerna av hela bottenvåningen, har dessa igensatts, 
i samband med att ett rum tillbyggdes öster om kapellet 
(fig 5). 

Ingångar 
Kapell rummet låg som nämnts ett stycke nedanför bot-
tenvåningens nivå (fig 6 a). Både från huvudbyggnaden 
och från kapellets huvudingång i väster måste man via 
trappor stiga ned i kapellet. Med huvudbyggnaden stod 
kapellet i förbindelse genom en trappa från utrymmet 
bakom altaret upp till slottets norra hörntorn. På den 
äldre av planerna av norra flygeln leder en trappa ned 
till kapellets huvudingång i väster från en portöppning 
i förstugans sydmur (fig 4). Även från borggården 
kunde sålunda kyrkobesökarna stiga ned i kapellet. 
På den yngre av planerna av norra flygeln är i den 
tidigare förstugan inrymt ett trapphus, genom vilket 
kapellet stod i förbindelse med flygelns övriga lokaliteter 
samt med utgången till borggården. Via ingångar i 
kormuren under orgeln och predikstolen kunde be-
sökarna från slottet nå kapellet. På planerna av slottets 
bottenvåning kan vissa förändringar iakttas (fig 5). 
Ingången nedanför predikstolen är sålunda förbyggd av 
en trappa. Här är vidare ingången från borggården 
flyttad till mitten av kapellförstugans sydmur; den var 
tidigare förskjuten åt öster. 

I februari 1662 arbetade Hans Georg Rausch och 
hans folk med kyrkdörrarna. 38 På dörrarna nedanför 
orgeln och predikstolen skisseras å interiörteckningen 
figurala må lningar. 

Interiör 
Kapellrummet täcktes av ett spegelvalv, i vilket en 
plafondmålning var infattad (fig 7- 8). Takspegeln 
omgavs av ett listverk samt en ram av druvklasar. På 
Confidencens vind har påträffats fyra druvklasar, 
snidade i trä samt med spår av förgyllning. Tre av 
dessa är av olika utformning än den fjärde . De är 
elegantare utformade än den sistnämnda klasen med 
dess mera grovt snidade och större druvor (mått 1- 3: 
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höjd 30, diameter 15 cm. - 4: höjd 30, diameter 20 cm 
(fig l 0). Druvklasarna kan tänkas härröra antingen från 
takets listverk eller från den snidade girland med 
frukter , som hängde ovanför altaruppsatsens mittparti . 

Väggarna var indelade av pHvis ordnade pilastrar 
och dä r framförstående kolonner av dorisk ordning. 
Pilastrarna och kolonnerna stod på socklar ca 75 cm 
över golvet. I vart och ett av rummets hörn var 
anordnade tre pilastrar och en ensamstående kolonn. 
Två kapitäl av snidat och förgyllt trä tillhör det material, 
som på träffats på Confidencens vind och synes härröra 
från väggarnas eller a ltaruppbyggnadens motsvarande 
kolonner (mått : 50 x 36,5 cm; fig 9). En panel av trä 
med rektangulära marmorerade speglar, omgivna av 
till synes snidade ornament, löpte i höjd med kolonner-
nas socklar runt väggarna i kapellrummet. Nedanför 
fönstren var väggarna indelade av rektangulära speglar. 
Angående övrig utsmyckning synes å längdsektionen 
två ovala medaljonger ovanför dörren till predikstolen , 
den övre med festoner. Väggarna kröntes av ett listverk, 
under vilket löpte en inskrift. Den snidade dekoren i 
kapellet utfördes av träsnidaren Hans Georg Rausch , 
som svarade för inredningsarbetet under De la Vallees 
ledning (se nedan). En bevarad kartusch av marmor 
synes ha smyckat kapellet på Hed vig Eleonoras tid. 

Kartuschen bär Hedvig Eleonoras namnchiffer 
plattrelief: HERS ~ Hedvig Eleonora Regina Sveciae. 
Ramverk i hög relief bestående av två lagerkvistar 
och broskverksvoluter ; överst kunglig krona . Höjd 
75, bredd 46,5 cm. Kartuschen deponerades 1890 i 
Nordiska museet och överfördes 1943 till SHM (inv 
nr 23003: 172). Kartuschen kompletterades 1949 med 
kronans toppavslutning, äpplet med kors i gips. Höjd 
14,5 cm. 

Kapellets golv var belagt med marmorplattor, bänk-
kvarteren hade golv av trä. Enligt interiörteckningen 
var golvet sammansatt av kvadratiska plattor, varannan 
med mönster antingen i form av stjärnor eller rundlar. 
Golvet uppges vara bevarat i förrummet till Gustaf 1lf :s 
antikmuseum i Stockholms slott. 39 Detta golv är 
schackmönstrat i svart och vitt. Av mönstret med 
stjärnor och rundlar synes det här inga spå r. Stengolvet 
uppges vara inlagt i mars 1662.40 Enligt rä kenskaperna 
1662 skeppades 800 st »Ita liensk Steen» frå n Amsterdam 
till Jakobsdals slottskapell. 4 ' Stenhuggaren Fredric 
Bergman fick betalt för golvets inpassning.• 2 Golvet 
framför altaret samt gången till de kungliga stolarna 
var 1689 täckt med rött kläde. På golvet framför de 
kungliga stolarna låg dessutom björnhudar (inv l 689). 

Målningar och skulptural utsmyckning 

För arbete med kapellets målningsutsmyckning an-
litade De la Gardie sin franske hovkonterfejare Nicolas 
Vallari samt dekorationsmålaren Måns Carlinus ; den 
förre svarade för den figurala utsmyckningen, den 
senare för dekoration och även hantverksmässig mål-
ning i kapellet. 

Nicolas Vallari 
I ett brev till Hasselgren den 5 mars l 662 omnämns 
Vallaris då utförda plafondmålning till kapellets tak-
spegel och att man skulle tillse, att denna med varlighet 
blev uppsatt i taket. 4 3 På interiörteckningen skisseras 
i takspeglen änglahuvuden med vingar (fig 8). På De 
la Vallees inrådan borde emellertid först snickarverket 
och bänkinredningen göras färdiga, så att inte mål-
ningarna skadades av damm.44 

I räkenskaperna l 662 finns flera poster för material 
till målningarna av Vallari .45 I mars erhöll han sålunda 
medel till inköp av duk (18 alnar Canifas) »till Taflorna 

uthi Jacobsdals kiyrkia». I augusti redovisas inköp av 
» 16 all :r Canifas åth dee twenne dörar för orgewerket 
och annan måhlning i kiyrckian wedh Jacobsdahl». 
Även i juni och oktober omnämns några tavlor av 
Vallari, dock utan närmare angivelse om i vilken lokal 
de skulle placeras. Plafondmålningen var den 5 mars 
1662 redan utförd, varför nyss nämnda poster avser 
andra målningar i kapellet. På interiörteckningen skis-
seras målningar på predikstolen , altaret och på dörrarna 
på ömse sidor om altaret. Vidare synes målningsut-
smyckning på gavlar och dörrar till bänkinredningen 
samt i fönstersmygar. I inv l 689 nämns dessutom 
målningar på kapellets västvägg: på vardera sidan om 
huvudingången på ena sidan »ett Schillerie om Adam 
och Eva, och på den andra Dito om yttersta domen». 

Vilken var då Vallaris insa ts? Först bör fastställas 
vilken typ av målningar han utförde. Enligt ett nytt 
avtal, upprättat i oktober 1662, alltså samma höst 
som han arbetade i kapellet, antogs Vallari i De la 

18 

http:Vallari.45
http:taket.43
http:slott.39


MÅLNINGAR OCH SKULPTURAL UTSMYC KNING 

Fig 7. Tvärsektion mot ös ter av kapellet i s lottsflygeln . Teckning till Sveciaverket, 
om kr J670. KB. Foto Nordiska museet. 

Cross-section looking E of the chapel in the palace wing. Drawing for the Svecia 
work, c 1670. 

Gardies tjänst för en årslön av 600 rdr för arbete »så 
wäl med Schillerijer som och uthi Gijpswerk och hwad 
helst slijkt wara». 46 Av handlingarna vet vi, att ett stort 
antal målningar utförts av Vallari på De la Gardies 
gods. Stora salen på Drottningholm skulle han 1654 
smycka »heel och hållen med Schillerier».47 År 1659 
utförde han a ltartavlan till Drottningholms slotts-
kyrka.48 Även i Veckholms kyrka planerade man vid 
De la Vallees ombyggnadsplaner 1653 att uppsätta 
stora tavlor målade av Vallari .'" Målaren omnämns i 
början av 1670-ta let i samband med inredningen av 
Ekholmens kapell och utförde sannolikt den plafond-
målning, som smyckade kapellets tak . På 1670-talet 
var Vallari bosatt på Ekholmen och arbetade här med 
plafonderna till Karlbergs slott. 5° Föga av Vallaris 
enligt arkivalierna rika produktion har bevarats och 
kan med säkerhet identifieras. Osäkerheten beträffande 
de verk Vall ari utfört gör det svårt att kla rt fastställa 
mästarens stil. En målning i altaruppsatsen i Tyska 
kyrkan, Kristi dop, är enligt räkenskaperna 1658 av 
Vallaris hand. Han utförde även en må lning, fram-
ställande nattvarden, till denna altaruppsats. Denna 
uppges emellertid ha ersatts av en målning med samma 
motiv av Georg Schröder. 5 1 

Av ovannämnda räkenskaper framgår, att Va llari 
förutom plafondmålningen utförde tavlor i kapellet, 
målningar på dörrarna för orgelverket och annan 
må lning i kyrkan . 34 alnar duk anskaffades för dessa 
målningar. Av tavlor i kapellet upptar som ovan 
nämnts inv 1689 två målningar, Adam och Eva och 
Yttersta domen, å ömse sidor om huvudingå ngen, 
enligt senare inv försedda med ramar. De kan så lunda 
ha varit målningar på duk. De bevarade målningarna 
på orgelverkets pengdang predikstolen är likaledes 
utförda på duk och är med stor sannolikhet av samma 
mästare. Arbete med predikstolen pågick så lunda 
samtidigt med att Vallari arbetade med målningar till 
orgeldörrarna (se nedan). 

Vi måste dock pröva möjligheten att även andra 
målare anlitades för kapellets konstnärliga utsmyck-
ning. De la Gardie nämnde i ett brev den 5 mars, att 
man vid målningsa rbetet i ka pellet förutom Vallari 
även kunde anlita den »Tyska målaren från Wisma r». 
Om arbetet fördelades, kunde det bli klart så mycket 
snabbare. 5 2 Den 21 mars 1662 uppger emellertid Hassel-
gren i samband med målningar för kapellet , att den 
tyske målaren från Wismar redan avrest till Arnö på 
De la Gardies uppdrag »Jag får altså höra huadh 
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Vallerie han will säga.»53 Den tyske målaren var så-
lunda i åtanke i samband med utsmyckningen av kapellet 
men synes ha engagerats för andra uppgifter. 

Ännu en målare kan enligt August Hahr knytas till 
kapellet. Han uppger sålunda att målningen i altar-
anordningens mittparti 1666 utfördes av Hans Georg 
Flacht (se nedan). 

Måns Carlinus 
I mars J662 vände sig De la Gardie även till Måns 
Carlinus för kapellets målningsutsmyckning. Han 
begärde, att Hasselgren skulle tillse, att Carlinus »opp 
i taket förfärdigar hwad hälst der wed göras kan» 
under De la Vallees led ning och som han ett och annat 
gott finner .5 2 Denne dekorationsmålare, som lång tid 
verkade i De la Gardies tjänst, utförde bl a arbeten i 
Drottningholms och Venngarns slottskyrkor. I bygg-
nadsräkenskaperna för Drottningholm påträffas han 
redan 1653. I maj 1658 vill Ollonberg, hauptman på 
Läckö, disponera målaren för en stor sal på slottet. 
Han nämnde därvid, att han inhämtat att De la Gardie 
hade i sin tjänst en »snäll» (snabb, flink) målare, vilken 
i landsorten såväl i åtskilliga kyrkor som annorstädes 
sades ha gjort ett gott arbete.54 I juli 1660 hade De la 
Gardie skriv it till Carlinus, att han hade ett och annat 
målningsarbete »häruppe», som Carlinus kunde anta 
antingen styckevis eller för å rslön .5 5 Det arbete, som 
åsyftades gällde uppenbarligen Jakobsdal, då Mäns 
målare upptas i Jakobsdals gårdsräkenskaper J660. 5 6 

Carlinus fick bl a i uppdrag att måla »dee Emblemata 
uthan på husedt», sålunda en yttre dekoration, synlig 
på Sveciateckningarna (fig 2).5' Vet man i övrigt vad 
han gjort? I Venngarn erhöll han material »till kyrkians 
Logementernes och utom kringh fönsternas måhlande, 
Item till tornetz anstrykningh, och taflors måhlande 
och upspännande».58 Venngarns slottskapell är rikt 
smyckat med må lningar med tillhörande inskrifter på 
bänkdörrar, predikstol och läktare. Carlinus' register 
var sålunda stort. Räkenskaperna upptar målningar 
av skilda slag, såsom målningar å blomkrukor, lik-
fanor och huvudbaner. 50 Av samma typ som i Venn-
garns slottskapell synes en ligt avbildningarna mål-
ningarna på bänkinredningens dörrar och gavlar i 
Jakobsdalskapellet ha varit. Enligt räkenskaperna 
arbetade Carlinus med bänkinredningen i december 
J662 och erhöll då medel till inköpande av blyvitt till 

må lning av densamma. 60 Hantverksmässig målning i 
kapellet torde även ha utförts av Johan Dickman, som 
i maj erhöll 25 dukater för sitt arbete i kapellet. 61 

Henrik Lichtenberg och Hans Georg Rausch 
Inom skulpturen och träsnideriet finner vi två mot-
svarigheter till Nicolas Vallari och Mäns Carlinus. 
För skulpturutsmyckningen av kapellet anlitade De 
la Gardie bildhuggaren Henrik Lichtenberg, för snidade 
detaljer och snickararbete träsnidaren Hans Georg 
Rausch . Båda arbetade under Jean De la Vallees led-
ning. Den 29 januari 1662 meddelade sålunda Hassel-
gren, att De la Vallee gärna påföljande dag skulle 
medfölja honom till Jakobsdal för att undervisa mäster 
Hans (Georg Rausch) och bildhuggaren mäster Henrik 
(Lichtenberg). 6 2 

Henrik Lichtenberg hade redan 1660 anlitats av De 
la Gardie för skulpturarbetet i De la Gardieska grav-
koret i Veckholms kyrka. 6 3 I Jakobsdals räkenskaper 
möter vi honom åren 1661- 65 och 1669. 64 Till Jakobs-
dals slotts frontespis utförde denne två bilder »lebens-
gross», den ena med ett lamm, den andra med ett skepp 
vid fötterna. 65 De båda skulpturerna synes var identiska 
med två figurer på östfasadens frontespis, som kan 
iakttagas på Sveciagravyren av Jakobsdal åt öster.•• 
Samma specifikation upptar skulpturer för altaret 
samt två inskriftstavlor (se nedan). Av övriga skulpturer 
i kapellet må nämnas fem små bilder, som smyckade 
orgeln och sannolikt var ett verk av Lichtenberg. 

Hans Georg Rausch svarade för inredningsarbetet i 
kapellet och utförde även snidade detaljer (se ovan kap 
Byggnadshistoria). I arkivalierna nämns att Rausch 
arbetade med altaret, bänkarna och kyrkdörrarna. 6 ' 

Själva altaruppställningen, predikstolen och orgel-
anordningen bör ha utförts av Rausch och hans folk. 
Enligt inskriptioner utförde han 1666 altaruppsatsen 
och predikstolen i Läckö slottskyrka, där Baselaque 
utförde skulpturarbetet. 68 

Mäster Christian 
För stuckarbetet i kapellet svarade Mäster Christian , 
som J661 erhöll 25 dukater för arbete i kapellet. 69 

På interiörteckningen synes beträffande stuckarbete 
listverk runt takspegeln samt å väggarnas krön (fig 8). 
Samme stuckatör utförde stucktak i Stora huset 
Stockholm. ' 0 

Fig 8. Teckning av kapellets interiör för Sveciaverket, omkr 1670. UUB. Foto 
Nordiska museet. 

Drawing oj the interior oj 1he chape/, for the Svecia work, c 1670. 

i 
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Fig 9. K apitäl från kolonn i kapellet i slottsflygeln. På Confidencens vind . Uppm 
J Söderberg 1975. 

A capita/ from a column in the chape/ oj the pa/ace 1vi11g. 

Inredning och inventarier 

Altaranordning 
Kapellets östparti dominerades av altaranordningen 
(fig JO). Kolonnerna av dorisk ordning, som indelade 
kapellets väggar, fortsatte i korpartiet och bildade här 
en å ttasidig altaranordning, uppburen av åtta kolonner. 
Väggarnas krönande listverk, på vilket löpte en inskrift, 
fortsatte på det listverk, som vilade på kolonnerna. 
Ovanför listverket en gavelfronton med två liggande 
änglar; på frontonens krön en eldurna. De främre 
kolonnernas socklar bar vapen, som torde hänsyftat 
på Magnus Gabriel De Ja Gardie och hans hustru 
Maria Euphrosyne. Mellan kolonnerna en altarbarriär 
dekorerad med ovaler. Inom den åttasidiga anord-
ningen var altarbordet uppställt, flankerat av två av ko-
lonnerna. Mittpartiet mellan kolonnerna bestod av en 
målning infattad i rund ram, hållen av två änglar och 
vilande på en sockel mot altarbordet. Mellan kolon-
nerna ovanför målningen en fruktgirland. Från altaret 
ledde en trappa upp till prediksto len i norra korpartiet. 
En raksluten dörr till denna uppgång synes på längd-
sektionen (fig 3). I SHM deponerades 1943 delar av en 
altartavla från Ulriksdals slottskapell, som kan identi-
fieras på altarets ovannämnda mittparti (fig 10-13). 71 

Den består av en oljemålning framställande den törne-
krönte Kristus inom rund förgylld ram av bladverk, 

hållen av två änglar. Inv 1689 upptar som altarprydnad 
ett porträtt av Kristus och »ett Schillerie aff änglar» 
dvs det ramverk med änglar som omgav altartavlan. 
Enligt uppgift av Hahr, utfördes oljemålningen 1666 
av målaren Hans Georg Flacht. 72 Mästaren Hans 
Ji.irgen upptas bland arbetsfolket vid Jakobsdal I 666. 73 

Den bildhuggare, som anlitades för kapellets skulp-
turutsmyckning var som ovan behandlats Henrik 
Lichtenberg. För kapellet skar denne enligt en specifika-
tion, bilagd en skrivelse 20 jan 1662 frå n De la Gardie 
till Hasselgren: »Zwey Engeln lebensgross an dem 
Altar, item ein Krantz den die Engeln halten, welcher 
wirdt 2 1/2 Ellen hoch. - ... Noch die Fruchte 
i.iberm Altar hangende» (fig 12). 74 På Sveciateck-
ningen av kapellets interiör kan vi identifiera Lichten-
bergs skulpturer till altaret i denna specifikation, på 
gavelfrontonen två liggande änglar och över altarets 
mittparti hängande frukter. Den 29 januari berättade 
Hasselgren, att mäster Henrik »wijste mig ock i dag 
för än iag afreste twenne Stoora Bilder uthi Eek som 
skola Jiggia opöfwer choret». 75 De var till större delen 
tillhuggna och en gesäll höll på att »slätta» den ena. 
Så snart De Ja Vallee kom till Jakobsdal, skulle han ge 
bildhuggaren anvisning, hur stora de andra bilderna 
skulle vara. 
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Fig I 0. Korpartiet med a ltare, predikstol och orgel. Teckning till Sveciaverket, 
omkr 1670. Detalj av fig 8. Foto Nordiska museet. 

The chance/ with altar, pu/pit and organ. Drawing for 1he Svecia work, c 1670. 
Detail. 
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Fig 11. Ecce Homo. Målning med 
ramverk från altaranordningens 
mittparti. SHM inv nr 23003: 8. I 
barockhallen. Foto 1975. 

Ecce Homo. Painting with frame from 
the middle section af 1he reredos. 

Fig 12. Henrik Lichtenberg, räkning 
över arbeten för Jakobsdal, bl a 
sku lpturarbete för a lta ruppsatsen. 
RA, E 1248. 

Henrik Lichtenberg, bil/ for work 
executed for Jakobsdal, i11cludi11g 
scu/ptures for the reredos. 
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I SHM är deponerad en eldurna, möjligen härrörande 
från altaranordningens krön (se Diverse oidentifierade 
föremål, fig 20). På altaret stod enligt inv 1689 en svart 
boklåda och ovanpå denna ett elfenbenskrucifix. I 
boklådan samt i krucifixets fot förvarades nattvards-
kärl. 

Predikstol 
På vinden till Confidencen vid Ulriksdal förvaras 
rester av en predikstol från slottskapellet (fig 14). 
Fyra av den femsidiga korgens fält är bevarade; tre 
bredare samt ett smalare, det senare bortbrutet från 
de övriga. I korgens sidor bågformiga fält, i vilka 
målningar har varit placerade (se nedan). Hörnen 
markeras av pilastrar. Korgens sarg har rester av pro-
filerat listverk. Predikstolskorgen är målad i gråvitt 
med förgylld dekor. Hörnpilastrarna är brunmarmore-
rade. Inv 1689 uppger, att predikstolspulpeten var klädd 
med gyllenduk samt listen runtomkring med violett 
kläde. 

En fullständigare bild av predikstolens ursprungliga 
utformning ger interiörteckningen till Sveciaverket 
(fig 10). Predikstolen är här placerad vid altarets norra 
sida ovanför ingången till sakristian. Här å terges även 
ett predikstolstak med profilerat listverk . I de båg-
formiga fälten skisseras figurala målningar. 

I SHM deponerades 1943 fem oljemålningar på duk, 
skänkta till Nordiska Museet 18/ 1 1909 av konung 
Gustaf V (Katalog, Nord mus, SHM , inv nr 23003: 120 
A- E). Målningarna, som är bågformigt avslutade upp-
till och uppvisar spikhål utefter kanterna, kan hän-
föras till predikstolen från slottskapellet. Fyra av 
målningarnas mått överensstämmer sålunda med de 
fyra bevarade bågfälten frå n predikstolen. 

Målningarna återger Kristus och de fyra evangelis-
terna (fig 1, 15a- d): - l. Kristus, frontalt stående 
med högra handen lyft till välsignelse, i vänster hand 
korskrönt världsklot. Kortlockigt hår och skägg samt 
strålgloria bakom huvudet. Klädnad med bred hals-
linning samt mantel , draperad i djupa veck. Höjd 65, 
bredd 37,5 cm . - 2. Matteus, stående med högra foten 
stödd mot en pall samt med överkroppen vriden åt 
vänster mot en pulpet, på vilken ligger en bok, i vilken 
han skriver. Huvudet med kal hjässa samt långt, lockigt 
skägg är vänt mot en ängel , stående till höger bakom 
evangelisten med vänstra handen höjd . Evangelisten 
är iförd lång klädnad med rikt draperad mantel. Höjd 
66, bredd 41 cm. - 3. Markus, närmast frontalt stående 
med högra benet böjt och foten vilande mot ett liggande 
lejon. Kroppen är något vriden åt vänster mot en upp-
slagen bok på höger bens knä. Vänster hand omfattar 
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Fig 13. Altaranordningens mittparti. Detalj av fig 8. Foto 
Nordiska museet. 

The mick/le secrion oj rhe reredos. Derail jiorn jigure 8 . 

en penna. Kort lockigt hå r och skägg, bakom huvudet 
skivgloria . Lång klädnad med fladdrande, rikt draperad 
mantel. Höjd 65, bredd 37 cm. - 4. Johannes, frontalt 
stående med huvudet profilvänt åt höger. Vänster ben 
är böjt med foten vilande på en pall. Långt hår, skägg 
saknas. Bakom huvudet skivgloria. Vänster hand hå ller 
en bok, stödd mot knäet, penna i höger hand. Evange-
listen bär lång klädnad med gördel samt mantel med 
stelare veck än de tre tidigare nämnda målningarna. 
Foten av en örn skymtar till vänster. Höjd 59,5, bredd 
27 cm. - 5. Lukas, frontalt stående med höger ben 
något böjt. I vänster hand en uppslagen bok, penna i 
höger hand. Långt hår och skägg. Lång, veck rik klädnad 
samt mantel rikt draperad. Till vänster skymtar fram-
kroppen av en oxe. Höjd 59, bredd 27 cm. 

Figurerna är målade med klädnader i lysande färger 
mot mörk bakgrund: rött, grönt, ockra, bl ågrått och 
brunt. 

De tre först nämnda målningarna är av högre konst-
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F ig 14. Predikstol från kapellet i slottsflygeln . På Confi-
dencens vind. Uppm J Söderberg 1975. 

Pu/pit from the chape/ in rhe palace wing. 

närligt utförande och har smyckat predikstolskorgens 
åt kapellrummet vända sidor. Målningarna i de två 
smalare fälten har ej ägnats samma omsorg vid ut-
förandet. 

Som ovan visats, har må lningarna med stor sannolik-
het utförts av Nicolas Vallari (se kap M ålningar och 
skulptura1 utsmyckning). Denne fick i a ugusti 1662 
medel till inköp av duk till målningar å orgelverket och 
annat arbete i kapellet. l september pågick arbete även 
med predikstolen, då Må ns Carli nus fick medel till inköp 
av »enn Book Papper till klistring» på predikstolen.'• 

Ovanför predikstolen och orgeln var anbringade två 
lika utformade runda inskriftstavlor, hå llna av änglar; 
därovanför en eldurna (fig 10). Från denna anordning 
synes två inskriftstavlor från Ulriksdals slottskapell , 

deponerade i SHM, härröra (fig 16- 17): - l. Rund 
tavla av furu med svarmå lat tavelfält, inramad av 
repstav och genombrutet förgyllt lagerlövverk . In-
skrifter med förgyllda bokstäver: »Verbum / tuum 
veritas / est / Joh: XVH» ( ~ Ditt ord ä r sanning. 
Johannes ev 17: 17). »Omnis / spiritus / laudet / Domi-
num / psalm: / C L.» ( = Allt vad anda har love Herren. 
Psaltaren J50: 6). Höjd 97, bredd 84 cm. Av inskrifterna 
att döma har tavlan med den förstnämnda inskriften 
varit placerad ovanför predikstolen. lnskriftstavlorna 
deponerades i Nordiska museet 11 /8 1890 och över-
fördes till SHM, inv nr 23003: 165- 66. 

I Henrik Lichtenbergs ovannämnda specifikation 
rörande arbeten han utfört för kapellet upptas: »Vier 
kleine Engeln, daher 2 uber die Cantzel und zwey uber 
die Orgel welche einen Schilr halten ieder l I /2 Ellen 
hoch.» 

Bänkinredning 
Bänkinredningen var sluten och indelad i två kvarter 
om sju bänkar vardera (fig 8). Gavlar och dörrar var 
ornerade med rundlar med av längdsektionen att döma 
snidade band och rosetter, åtsk ilda av rektangulära 
speglar med snidade bladrankor. Samma bladrankor 
upprepades på väggpanelen runt kyrkorummet. I 
rundlarna sk isseras må lade emblem med blommor, 
solar m m. För inredningsarbetet i kapellet svarade 
Hans Georg Rausch under Jean De la Vallees ledning. 
Den 13 mars J662 berättas mäster Hans snickare (Hans 
Georg Rausch) arbeta med bänkinredningen, som han 
hoppades ha färdig till påsk. " Den sn idade dekora-
tionen synes även ha utförts av Rausch , som utförde 
motsvarande arbete på ramverket till altaruppsatsen 
samt predikstolen i Läckö slottskyrka. 78 Som ovan 
visats i kapitlet Målningar och sku lpturutsmyck ning 
synes målaren Må ns Carlinus ha målat emblemen inom 
bänkinredningens rundlar. Även den hantverksmässiga 
målningen av bänkarna utfördes av Carlinus, som i 
december 1662 fick medel till inköp av 20 skå lpund 
blyvitt till må lning av densamma. '" 

I inv 1689 upptas särskilda stolar för kungaparet. 
Konungens stol var utanpå klädd med samma slags 
broderi som på altaret. Stolen hade vidare bänkdyna 
av samma tyg, kantad med guldspets samt var inuti 
klädd med rött kläde. Drottningens stol var utanpå 
klädd med svart, guldbroderat tyg samt inuti med rött 
kläde. lnv J689 upptar vidare en stol , som » Fursten 
plägar stå uthi», klädd uta npå med violett sammet, 
inuti med rött kläde; dyna av violett sammet. Tre 
»herrebänkar» var placerade bakom konungens stol, 
klädda med rött kläde; björnhudar på sitsarna. Bakom 
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Fig J5a- b. Kristus och Markus. Må lningar från predikstolkorgens fält, fig 14. Sannolikt av Nicolas 
Valla ri, vilken utförde målningar för ka pellet J 662, då arbete med predikstolen pågick. SH M inv 
nr 23003: J20 A- E. Foto 1975. 

Chris/ a11d St Mark. Pai11ti11gs from the pu/pit panels, Jig 14. Probab/y by Nico/as Val/ari, who exe-
cuted paintings for the chape/ in 1662, when work was in progress on the pulpit. 

drottningens stol fanns tre fruntimmersbänkar, en för 
Stegeborgsprinsessorna, klädda med violett sammet, 
de båda andra klädda med rött kläde; björnhudar på 
sitsarna. Slutligen nämns en prästbänk, klädd med rött 
kläde. 

Orgel 
Orgeln var uppsatt mellan kolonnerna i korpartiets 
södra del (fig 8, J8). Den utgjorde en motsvarighet till 
predikstolen i korpartiets norra del och hade en lik-
artad utformning. Orgeln var så lunda i likhet med 

predikstolen uppbyggd med en femsidig korg med 
bågformiga fält, inom vilka fa sadpiporna var ordnade. 
Korgen hade en överbyggnad krönt av ett tak som en 
motsvarighet till predikstolens ljudtak. Överbyggnaden 
hade nedanför ljudtaket ävenledes pipor anordnade 
inom bågformiga fält. Enligt inv 1689 smyckades 
orgeln av »5 st småå förgylta bilder». Å interiörteck-
ningen skisseras små skulpturer på det femsidiga 
orgeltakets listverk. Orgelverket synes även i likhet med 
predikstolen ha smyckats av må lningar. I augusti erhöll 
så lunda målaren Nicolas Vallari 16 alnar duk »å th 
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Fig I 5c- d . Lukas och Johannes. Må lningar frå n prediksto len jrr rig 15 a- b. Foto 1975. 

S t Luke and S t John. Pai111ings 011 tlre pu/pit, cf f igure 15a-b. 

dee twenne dörar för o rgewercket oc h a nn a n må hlning 
i kiyrckian wedh Jacobsdahl».80 Ovanför predikstolen 
och o rgelverket var som ovan näm nts lika utfor made 
inskriftstavlor med snidade änglar av H enrik Lichten-
berg uppsatta (se Predi kstol). 

På tvärsekt io nen av teckningarna till Sveciaverket 
ha r orgel n en något a nnorlunda utformning med smalare 
överbyggnad . En likartad o rge la nordning som i Jakobs-
dals slot tskapell har Hesselbyho lms slottskyrka i 
Södermanland. Denna torde ha päverkats av Jakobs-
dalsorgeln (se vida re kap Kapellet i samtida slotts-
kyrkobyggnadskons0. 

Fö r o rgelverket anlitade D e la Gardie sa mme mästare, 
som hade utfört orgelverket till Drottningholms slotts-
kyrka : Frantz Bohl. I räke nskaperna upptas flera 

poster till Frantz Bohl för förfärdigande av o rgel verket 
i kapellet. I februari 1662 möter vi den fö rsta utbetal-
ningen till Bohl i avräkning för hans utförda arbete. 
I maj , juni och juli sa mma ä r redovisas även medel till 
Bohl för o rgelverket. I november anskaffades 6 alnar 
blä ta ft , 48 a lna r rullgarn samt guld till o rgeln ." År 
1657 erhöll Bohl betalning för orgelverket till Drott-
ningho lms slottskyrka . Enligt ett kontrakt i februari 
1654 sk ulle denne äve n förfärdiga ett o rgelverk till 
Veckholms kyrka, vilket beräknades vara färdigt till 
midsomma r 1655." 

Nattvardskärl 
lnv 1689 upptar ka lk och paten av förgy llt sil ver samt 
obla task av si lver i dri vet arbete, si rförgylld . I sep-
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Fi g 16- 17. Inskriftstavlor från kapellet i slottsf lygeln . Två inskriftstavlor av sa mma utförande, 
hållna av iinglar, var anbringade ovanför predikstolen och orgeln, jfr fig I 0. Ramverket utfört av 
Henrik Lichtenberg 1662. SHM inv nr 23003: 165- 66. I barockhallen. Foto 1975. 

luscrip1io11 tablets from the chape/ i11 the pa/ace wi11g. Two tablets oj the same desig 11 , supported by 
a11ge/s, were p/aced above the pulpit a11d the orga11, ej jigure 10. The jrames 1vere 1nade by He11rik 
Lichtenberg i11 1662. 

tember 1662 erhöll guldsmeden Johan Richter betalt för 
en fö rgylld si lverka lk , kanna och ask till Jako bsdals 
kapell. 8 " Enligt inv J689 förvarades en kalk och oblatask 
av förgyllt silver »Uthi Foothen aff C rucifi xet» samt 
inuti boklådan på altaret en oblatask av sirförgyllt 
sil ver. 

Samtliga nattvardskärl frå n Ulriksdals slottskapell, 
av vilka några kan tänkas ha tillhö rt kapellet i slotts-
flygeln, behandlas nedan under det nuvara nde kapellets 
inventarier. 

Ljusredskap 
Kapellet hade enligt ovannämnda inventarium fyra 
ljuskronor av kristall, av vilka tre hade 10 pipor samt 
en å tta ljusp ipo r av mässing (f ig 8). Dessutom upplystes 
kapellet av sex mässingslampor kring väggarna. På 
ömse sidor om predikstolen var uppsatta ett par små 
förgyllda ljusarmar. I december 1662 a nskaffades guld 
till den nya ljuskronans förgyllning. •·• 

I inventariet upptas ett par stora ljusstakar av för-
gylld mässing i drivet arbete. » Under hwar ljusstake 

3 st knappar som granatäplen .» Ett par små ljusstakar 
av si lver hade en figur , vilken bar ljushå llaren på 
huvudet ; foten i drivet arbete med »småå knappar 
under». På interiörteckningen sy nes ett par ljusstakar 
på altaret (fig 13). 

Textilier 
Textilie rna i kapellet redovisas i inv l 689. Altaret var 
täckt med rött kläde. Ovanpå detta låg en krans i 
guldbroderi , kantad med guldspets. En krans i samma 
slags guldbroderi låg på det röda klädet framför altaret. 
Pallen framför altaret hade en dyna av gyllenduk, 
kantad med sa mma slags guldbroderi som på altaret 
samt fodrad med gult siden; under densamma ett 
stycke rött kläde. »Uthan på Predikstohlen» fanns även 
en krans i samma slags guldbroderi. Inventariet upptar 
även en kalkduk av vit taft, kantad med guld- och 
silkesspetsar och en altarduk av holländsk lä rft med 
breda spetsar. Som ovan av avsnittet Bänkinredning 
framgått var konungens stol överklädd med samma slags 
guldbroderi som på altaret. Även övriga stolar och 
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Fig 18. Orgeln i kapellet i slottsflygeln, 
utförd av orgelbyggaren Fra ntz Bohl 
l 662. Detalj av fig 8. Foto Nordiska 
museet. 

The organ in the chapel, made by 
Frantz Bohl, organ bui/der. Oetail from 
figure 8. 

Fig 19. Liggande lamm av snidat och 
förgyllt trä. Har möjligen smyckat 
predikstolens eller orgeluppställningens 
tak. SHM inv nr 23003 : 9. Foto SHM. 

Recumbent /amb in carved and gi/ded 
wood. May have decorated the roof oj 
the pu/pit or oj the organ. 

30 



Fig 20. Gueridon av marmorerat trä med 
förgylld offereld. Sannolikt frå n kapellet i 
slottsflygeln. SH M inv nr 23004: 20. 
Foto SHM . 

Gueridon af marbled wood wirh gi/r 
sacrificial fire. Probably from rhe chapel 
in rhe palace wing . 

bänkar för de kungliga samt herrskapsbänkarna var 
klädda med textilier. 

Böcker 
Inv 1689 upptar bl a följande böcker: - 1. En svensk 
handbok, klädd med svart sammet med hörnbeslag av 
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förgylld silverplå t; på pärmens fram- och baksida en 
oval förgylld silverplåt. - 2. En manual klädd med 
svart sammet och försedd med Hennes kungliga Maj:ts 
namn och krona ; på pärmens fram- och baksida en 
oval förgylld silverplåt. - 3. En stor tysk bibel, klädd 
med svart sammet samt med silverbeslag i hörnen och 
på pärmens mitt; spännen av silver. - 4. En svensk 
bibel , klädd med broderat tyg samt förgyllda hörn-
beslag och förgyllda spännen. 

Diverse oidentifierade föremål 
En gueridon av snidat trä i form av en urna med offer-
eld deponerades 1890 i Nordiska museet och över-
fördes 1943 till SH M (inv nr 23004:20; fig 20). Pro-
filerad fot, kraftigt insvängd. På urnans framsida är 
fastspikad en offereld bestående av volutliknande 
eldtungor; överst oval täckplatta med profilerad kant. 
Med undantag av täckplattan har urnan genomgående 
kvadratisk sektion. Urnan är marmorerad i mörkgrönt 
och gulvitt med förgylld offereld . Höjd 90, största 
bredd 43 cm. På interiörteckningen skisseras eldurnor 
på altaranordningens krön samt ovanför predikstolen 
och orgeln (fig 8, I 0). Ovannämnda gueridon är möjligen 
identisk med något av dessa föremål. 

Ett liggande lamm av snidat och förgyllt trä tillhörde 
ovannämnda deposition från Ulriksdals slottskapell 
(inv nr SHM 23003 :9; fig 19). Huvudet i profil mot 
höger, något framåtvridet. Pälsen är skulpterad i regel-
bundna lockar; yvig svans. Baksidan ej skulpterad. 
Längd 65, höjd över huvudet 40,5, över ryggen 26,5 cm. 
Har möjligen smyckat predikstolens eller orgelupp-
ställningens tak. 

Klockor 
Jnv 1689 uppger, att en stor »spehlklocka» var placerad 
ovanför kyrkdörren . I augusti J662 utgick betalning för 
20 famnar streck till strängar å t klockan i Jakobsdals 
kapell. 85 
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Ombyggnadsplaner omkring 1690 

Änkedrottning Hedvig Eleonora på började strax efter 
det hon hade förvärvat Jakobsdal ombyggnader av 
slottet under ledn ing av N ikodem us Tessin d ä. 8 6 Bl a 
höjdes borggå rdsflyglarna till två vån ingar samt en 
vindsvåning, inskj uten under takfal let. Dessa arbeten 
kom dock inte att beröra det i norra borggå rdsflygeln 
på 1660-talet inredda kape llet. l samband med Karl XI:s 
förmä lning med Ulrika Eleonora av Danmark 1680 
inreddes emel lertid särsk ilda bostadsvån ingar för den 
nya kungafam iljen i slottet. 87 När de kungl iga bodde 
på slottet, ökade de anställda i a nta l. Förutom hovfolk 
och uppassningsperso nal ingick en talrik skara bygg
nadsfolk bland de anställda. För att täcka det ökade 
behovet av utrymme för persona len uppfördes en låg 
byggnad invid norra flygeln enligt ritningar av Nikode
mus Tessin d y. Denne hade efter faderns död 168 1 
övertagit hans a rbete som ark itekt vid Ulri ksda l. På 
en ritning till denna byggnad (Celsingska sam I nr 11 3/75 
i Nationalmuseum) är även slottskapellet skisserat (fig 
21). 88 

Det ökade behovet av utrymme kom emellertid vid 

L __ 
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tiden omkring 1690 att beröra även slottskapellet. I ett 
förs lag till förändring av norra flygeln av Tessin dy, 
(Ce lsingska saml nr 119/75), är över halva flygelns 
västra del inrättad till ett nytt kapell (fig 22). En li gt 
den »Explicat ion vom rechtem F lligel des Schlosses zu 
Ulricsdahl », som a nger de o lika rummens funktioner, 
avsåg man att i fl ygelns öst ra del , där det tidigare slotts
kapellet var beläget, inrätta rum för de båda prin
sessorna och deras kammarj ungfru . En intilliggande 
sa l i huvudbyggnaden tillhörde »Ihr Maijtt der jungen 
Kön igin Appartement.» Med ledning av denna text 
kan fö rslaget ganska exakt dateras. Karl XI fick i s itt 
äktenskap med Ulrika E leonora sju barn , av vilka två 
döttrar, Hedvig Sofia och Ulrika Eleonora d y, födda 
respekt ive 1681 och 1688 (av de fem sönerna överlevde 
blott en , sedermera Karl XLI). Ulrika E leonora avled 
1693, 37 å r gammal. Dateringen av ritningen kan så
lunda begränsas till tiden J 688- 93. 

Tessin d y anknyter i sitt förs lag till De la Vallees 
slottskapell med placering av altare, predikstol och 
orgel mellan fyra kraftiga kolonner i korpartiet. Även 

Fig 21. Förslag till tillbyggnad av 
norra slottsflygeln , en låg byggnad 
[ör personalen. På förslaget är även 
slottskapellet sk isserat. Celsingska 
sa ml , nr 113/75, Nationalmuseum. 

Proposed addition lo the N wi11g oj 

tlre pa/ace, a low buildi11g for the staff. 

The c/wpe/ is also i11c/11ded i11 tlre 

skelclr. 

Fig 22. Fö rslag ti ll ombyggnad av 
norra slottsflygeln med nytt och större 
slottskapell. Omkring 1690 av Tessin 
dy. Celsingska saml , nr 119/75, 
Nationalmuseum. 

Proposa/ for tlre rebuilding oj lire N 

1vi11g oj lhe pa/ace 1vi1h a new and 

/arger chapel. C 1960 by Tessi11 !he 

you11ger. 
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KAPELL I NORRA SLOTTSFLYGELN 

den motsatta sidan har samma kraftiga kolonner, 
mellan vilka en läktare för de kungliga öppnar sig. 
Lå ngsidorna har i stället för det tidigare slottskapellets 
pilastrar med framförställda kolonner en stramare 
indelning med enbart pilastrar. Kapellet, som sträckte 
sig genom två våningar, var nära 40 alnar långt, under 
det att det tidigare kapellet blott hade en längd av 23 
alnar. 

Huvudingången till kapellet är upptagen mellan de 
mellersta pelarna i öster. En trappa för upp till den 

Slottskapellet i flygeln raseras 
Efter Hedvig Eleonoras död 1715 övergick Ulriksdal 
1717 till staten som ersättning för lån till änkedrott-
ningen. Ulrika Eleonora dy och Fredrik I fick emeller-
tid disponera slottet. Drottningen var varmt fästad vid 
Ulriksdal och förde här farmoderns Hedvig Eleonoras 
byggnadsverksamhet vidare. T början av 1720-talet 
lät hon bygga om den norra flygelns västra parti. Icke 
heller denna gång berördes emellertid kapellet av om-
byggnadsarbetena. Ulrika Eleonora betonar sålunda i 
ett kontrakt 27 /3 1721: »Wid detta arbetet observeras 
att den gl: muren kring den i samma flygel nuvarande 
kyrkian blifwer ståendes, uthan att nedtagas men hwar 
den behöfwer af reparation eller fönster förändras. » 
Arbetet utfördes av åldermannen och slottsmurmästaren 
Jonas Nilsson, som skulle förfärdiga allt murarbetet 
från grunden såväl inom- som utomhus med välvda 
trappor, stengolv samt lister under takfoten. •• 

På en vy över Ulriksdal av Gustaf ITI omges slottet 
av en livfull samling av ekonomibyggnader, personal-
bostäder, stall och ladugårdar (fig 24, jfr även fig 23a- b). 
Nya byggnader har tillkommit och förändringar av 
slottets inre även ägt rum under Adolf Fredriks och 
Lovisa Ulrikas tid. De vistades ofta på Ulriksdal och 
inrättade på 1750-talet en teater därstädes i Beridare-
huset, som därefter kallades Confidencen. Denna teater 
tilldrog sig Gustaf III :s intresse och bidrog till att även 

kungliga logen och till rummen över prinsessornas 
avdelning. Mellan kolonnerna i koret leder ingångar till 
respektive musikrum och sakristia, mellan vilka en 
trappa för upp till orgel och predikstol. 

Förslaget till den omfattande ombyggnaden av 
Ulriksdals norra flygel stannade emellertid på papperet. 
Som nedan framgår lät man i stället på 1690-talet upp-
föra ett fristående kapell , benämnt Helga Trefaldighets 
kapell. 

han höll hovliv vid Ulriksdal. 00 Det kultiverade um-
gänges- och nöjeslivet härstädes omfattade förutom 
skådespel även musik, konversation , högläsning och 
utflykter i det gröna. Hovlivet under upplysningstidens 
tidevarv hade inte så stort behov av slottskapell som 
under De la Gardies, Hedvig Eleonoras och Karl Xl:s 
tid med dess många religiösa inslag. 

Vid de inredningsarbeten, som genomfördes i slottet 
under Gustaf IU:s tid beslöt man 1774 att rasera slotts-
kapellet. Som en samtida motsvarighet må nämnas att 
även Gripsholms slottskyrka lades ned för att 1781 
lämna plats för Gustaf JU:s teater.• 1 Redan på 1740-
och 50-talen hade Johan III:s kyrka i Uppsala slott 
rivits. •2 Vid nedrivningen av Ulriksdals slottskapell 
manades dock till varsamhet vid nedtagandet av dess 
inredning, som sades vara av högt konst- och arkitektur-
historiskt värde. Kontrakt slöts 8/3 1774 med slotts-
byggmästaren A U Kirstein om att nedriva en vid slottets 
norra flygel »warande fyrkant», varvid skulle iakttas 
»at de uti kyrkian warande Decorationer, så wäl som 
kakelugnar, paneler, dörrar med dörrfoder och fön-
stren» m m varsamt lossas och nedtas, att så vitt möjligt 
ingenting sönderbryts eller fördärvas. Sedan de ned-
tagits av entreprenören skulle de tas i förvar av be-
tjänterna på slottet. Tolv nya rum planerades i den 
nedrivna delen av flygeln. 93 
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Kapellet i samtida slottskyrkobyggnadskonst 


Ett elegant utformat kapellrum i huvudfärgerna vitt 
och guld samt med återhå ll sam målningsutsmyckning 
och marmorering träder oss i bevarade handlingar och 
föremål till mötes. En föreställning om interiörens ut-
formning ger några kvarstående slottskapell från unge-
fär samma tid. Färgsättningen, proportionerna och 
stramheten i utförandet återfinner vi i Ericsbergs slotts-
kapell i Södermanland. En ritning i Nationalmuseum, 
THC J222, som kan hänföras till detta kapell , visar det 
i sin ursprungliga i stort sett bevarade utformning. 
Väggarna indelas av pilastrar. Predikstol och orgel är 
uppställda på ömse sidor om altaret. Målningsut-
smyckn ingen är sparsam för att inte förtaga intrycket 
av klassicist isk stramhet och balans. Tessin d ä nämns 
i samband med slottets ombyggnad .9 ' 

Ett annat närstående slottskapell, Hesselbyholms 
slottskapell i Södermanland, har i utformningen sa nnolikt 
direkt påverkats av Jakobsdals slottskapel l. Hesselby-
holms slottskapell har emellertid en betydligt enklare, 
mera robust karaktär. Jakob De la Gardie köpte J651 
slottet, som ärvdes av dottern Christina Catharina, 
syster till Magnus Gabriel De la Gardie och gift med 
riksamiralen Gustaf Otto Stenbock . Byggnadsmaterial 
till slottet var anskaffat J656 och byggnaden synes ha 
stått fä rdig J663. 95 Kapellets inredning bör så lunda ha 
skett samtidigt och i nära personlig kontakt med bygg-
herren till Jakobsdals slottskapell. Beträffande inred-
ningen lägger man märke till , att orgel n i stort sett har 
samma karakteristiska utformning som i Jakobsdals 
slottskapell (se ovan). Orgel och predikstol är vidare 
även här uppställda på ömse sidor om altaret. Inred-
ningen är hållen i vitt och guld med marmorerade pi-
lastrar, som indelar väggarna. Sannolikt är detta den 
ursprungliga färgen. 

Även inredningen av Läckö slottskyrka skedde som 
ovan nämnts i nära anslutning till Jakobsdals slotts-
kapell. Slottskyrkans byggmästare Franz Stimer kalla-
des till Jakobsdal och arbetade där vid tiden för kapel-
lets tillkomst. Fönstrens, altarets, orgelns och predik-
stolens placering i korpartiet överensstämmer i de båda 
kyrkorna. Träsnidaren, som svarade för inrednings-
arbetet i Jakobsdals slottskapell , utförde ramverket 
och predikstolen med dess snidade detaljer i Läckö 
slottskyrka. Möjligen har även De la Vallee deltagit i 
inredningen av denna kyrka. Inte minst orgelfasadens 
komposition talar för att en ritning av en arkitekt har 

före legat till detta inventarium. Beträffande altarupp-
satsen vet vi, att Rausch arbetade efter ritningar. 96 

I K arlbergs slottskapel l möter vi även medlemmar 
av arbetsstaben från Jakobsdal. Som Tord O:son Nord-
berg visat , har Jean De la Vallee fö rmodligen gjort 
ritningarna och Henrik Lichtenberg skulpturarbetet i 
kapellet. " 

Utformningen av Jakobsdals slottskapell med dess 
en het lighet, stramhet och balans visar, att den ledande 
arkitekten följt upp arbetet på platsen. Livfullare, av 
mustig dekor smyckade kyrkorum möter vi i andra fall , 
där De la Gardies egen anda är dominerande såsom i 
Venngarns, Ekholmens och Höjentorps kapell .98 

Jakobsdals slottskapell med dess indelning av väg-
garna med pilastrar och framförst ående kraftiga kolon-
ner är ett tidigt exempel på den kapell typ, som vi senare 
flerst ädes möter inom barockens slottskyrkoarkitektur. 
Ett samtidigt planerat kapell av ungefär samma format 
som Jakobsdalskapellet visar ett förslag till slotts-
kyrka vid Drottningholm, Celsingska saml 29/75 i 
Nationalmuseum. Kraftiga kolonnpar flankerar här 
väggar och altaruppställning. I ett senare fö rslag, THC 
J 213, ersätts kolonnerna av pilastrar. 99 

Kyrkotypen fick sin stoltaste manifestation i Karl 
Xl :s kyrka i Stockholms slott, inredd 1693- 97. Strax 
efter färdigstä ll andet förstördes den emellertid av 
slotts branden 1697. 100 

Ombyggnadsplanerna av Ulriksdals slottskapell vid 
tiden omkring 1690 står nära den ungefär samtida ut-
formningen av slottskyrkan i Stockholms slott. Pla-
nerna, som emellertid stannade på papperet, kan sättas 
i samband med en intensiv kyrkobyggnadsverksamhet 
för kungafamiljen, som påbörjades vid denna tid under 
Tessin d y:s ledning. Såväl Hedvig Eleonora som sonen 
Karl XI var varmt intresserade av kyrkobyggnadsverk-
samhet. Vid Drottningholm påbörjades slottskyrkan 
1690. Vid Strömsholm planerades även ett slottskapell 
enligt förs lag av Tessin d ä. Inredningen av detta drog 
emellertid ut på tiden. Först 1741 var det fullbordat. 101 

Vid Kungsör anlades Kung Karls kyrka J691. 10 ' Bland 
Tessin d y:s projekterade slottskapell må även nämnas 
ett kapell till ett lustslott för Karl XH, THC 1550 6/7 . 
Kapellet, som planerades i ena flygeln till detta slott, 
hade en plan med likartad utformning som ombygg-
nadsplanerna av Ulriksdals slottskapell. 103 

De vänskapliga förbindelserna mellan Sverige och 
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Danmark, som blev en följd av Ulrika Eleonoras slott i Köpenhamn. I slottets ena flygel planerades 
äktenskap med den svenske kungen, kom också att därvid ett kapell med väggarna indelade av pilastrar 
bära frukt för Tessin d y:s del. År 1693 fick han så- och med motsvarande placering som i arkitektens om-
lunda i uppdrag att utföra ritningar till Amalienborgs byggnadsförslag för U lriksdals slottskapell. 104 

Bönekammare 
I huvudbyggnadens nedre våning hade Hedvig Eleonora 
sin bostadsvåning, till vilken även hörde en bönekam-
mare. Förutom slottskapell inrättades stundom sär-
skilda andaktsrum eller bönekammare på slotten. 
Andaktsrum var sålunda inredda såväl i Stora huset i 
Stockholm som på Läckö slott. 105 På Frederiksborgs 
slott i Danmark inrättades vid slottskyrkans norra 
sida en kostbart utsmyckad bönekammare för Christian 
IV.10• 

I l 689 års inventarieförteckning uppräknas de 
angränsande rummen sålunda: alkoven - förgyllda 
kabinettet - lilla sängkammaren - bönekammaren -
kammaren näst bönekammaren, där Hennes kungl 
Maj :ts saker brukar förvaras - lilla gången mellan 
Hennes kungl Maj :ts audienskammare och lilla kök 

107 •- 1689 års inv ger oss även upplysningar om böne-
kammarens inredning och inventarier. Väggarna var 
klädda med blå damast. För fönstren hängde en vit 
taftgardin. Bland bönekammarens inventarier märks en 
bönepall av valnötsträ »inlagdh medh tenn, hennes 
kongl. M : tts nampn och Chrona», ett litet bord lika-
ledes av valnötsträ med inläggningar av »färgat trää», 
en liten länstol klädd med blommigt tyg, en pall av ek 
och två bokskåp »uthi wäggen» med dörrar av »Fraust-
glaas medh förgylt bly». Skåpen var inuti klädda med 
blå damast. Bland tavlor och målningar i bönekam-
maren må nämnas en bild av Kristus på pergament 
med Kristi lidandes historia skriven runt omkring 
bilden, en bild av Maria Magdalena »medh ett död-
hufwud» i förgylld ram, Timor Domini, Charitas, Spes 
och »dödeligheeten» målade på koppar med förgyllda 
ramar, en bild av Karl X Gustaf i svart, åttkantig ram 
(av A Gelton, nu på Gripsholm) samt bröstbilder av de 
saliga barnbarnen prinsarna Gustaf och Ulrik (av 
Cornelis van der Meulen 1686 efter byster av N Millich, 
nu på Gripsholm). 108 

Hedvig Eleonoras bönekammare synes ha inretts i 
samband med ombyggnadsarbetena på slottet under 
Tessin d ä:s ledning. För utsmyckningen av kammaren 
anlitades hovsnickaren Lucas Meilandt och stucka-

tören Carlo Carove. Enligt en verifikation över arbeten 
utförda av Lucas Meilandt åren l 678- 80 hade denne 
förfärdigat » I taak med lister och zirater samt bild-
huggarearbete» i Hennes kungl Maj :ts bönekammare. 1 0• 

År 1685 erhöll Carlo Carove betalning för material 
till Hennes kungl Maj :ts lilla säng- och bönekammares 
ändrande och förfärdigande, bl a gips och osläckt kalk 
samt guld till förgyllning av lister. 110 

Lucas Meilandt, som var hovsnickare vid Stockholms 
slott och arbetade där till sin död l 689, anställdes redan 
l 642 av Jakob De la Gardie fö r arbeten i Makalös 

1och 1644- 45 »Wed Järffua gård» (Jakobsda l). u På 
Ulriksdal möter vi honom ännu i räkenska perna l 685 
för reparationer på Grottan .112 Den italienske stucka-
tören Carlo Carove var verksam i Sverige l 667- 97 och 
arbetade bl a med stucktak på Drottningholm 1667-
74.11" Han nämns som vattenkonstmästare vid Ulriks-
dal l 680- 96 och synes ha övertagit denna uppgift av 
Matthias Holl , som ännu 1679 förekommer i Ulriks-
dals räkenska per. 114 

Bönekammare i slottets nedre våning upptages även 
i 1744 å rs inventarieförteckning. 11 5 Denna förteckning, 
som upprättades i samband med att konung Adolf 
Fredrik och drottning Lovisa Ulrika övertog slottet, 
visar att samlingen av religiösa konstföremål väsentligt 
utökats sedan Hedvig Eleonoras tid. Interiören är även 
förändrad . Väggarna var klädda med pärlfärgad 
damast. Bland inventarierna märks en bönpall med 
dyna av violett sammet, kantad med breda guldgaloner, 
och ett fyrkantigt bord med inläggningar i form av 
rosor. Kammaren var rikt smyckad med tavlor, bland 
vilka märkes l 6 st små fyrkantiga tavlor med förgyllda 
ramar, av vilka två framställer Kristus och de övriga 
bilder ur Kristi liv på kopparpl åtar, två kungliga 
porträtt i vax samt ett i gips med runda, svarta ramar, 
ett kopparstycke framställande Kristi hudflängning, 
drottning Ulrika Eleonoras porträtt med de fyra 
prinsarna i förgylld ram, samt Karl XI:s porträtt, för-
färdigat av drottning Ulrika Eleonora i rund, förgylld 
ram. 
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Två skåp i bönekammaren uppges rymma å tskilliga samt ett vitt med svarta bokstäver och verser, kantat 
inventarier, såsom en liten guldkalk med paten, kanna av svarta fransar. 
och oblatask , ett litet timglas med bärnstensfoder, en Av sistnämnda inventarier framgår att bönekam-
snidad Petrusfigur i brunt trä på piedestal av svart maren förutom för enskild andakt även användes för 
ebenholz med sköldpaddsinläggningar samt två st kommunion. 
kalkkläden , ett ljusbl å tt kantat med smala guldfransar 

HELGA TREFALDIGHETS KAPELL 

Byggnadshistoria och byggnadsbeskrivning 
Under första hälften av 1690-talet fann man en ny 
lösning på problemet med det alltför trå nga kyrko-
rummet. Som komplement till kapellet i slottsflygeln 
uppfördes ett fri stående kapell av trä, Helga Trefaldig-
hets kapell. Uppenbarligen förbehölls det elegantare 
ka pellet i flygeln de kungliga och hovfolket , under det 
att det enklare träkapellet va r avsett för de övriga an-
ställda . 

Källmaterialet ger oss ingen inblick i uppförandet 
av den nu försvunna byggnaden. Indirekt kan vi emeller-
tid komma fra m till en datering med hjälp av tvenne 
å rtal , som kan knytas till kapellet och vilka anger 
gränserna för dess tillkomst. J689 å rs inv upptar endast 
kapellet i slottsflygeln. Träkapellet var sålunda ännu 
inte uppfört. År 1696 anskaffades flera föremål » in der 
neuen Kirchen oder Capell» (se nedan). 

Invid Edsviken söder om den udde, på vilken slottet 
är beläget, fick det nya träkapellet sin placering på 
samma plats som Ulriksdals nuvarande kapell. Om-
rådet synes ha planerats först i samband med kapellets 
tillkomst. På en karta över Ulriksdal i Nationalmuseum 
markeras sålunda här flera sandgropar, där man synes 
ha hämtat material till byggnadsverksamheten vid 
slottet. 11 • Här anges även stora fiskdammar, som har 
sitt utflöde i viken och över vilket broar ledde. Ett par 
hus för olika anställda, en vedgå rd, en brygga vid sjön 
med två sjöbodar utgör bebyggelsen. 

På en karta i LMY 1709 ä r kapellet markera t men 
trakten sydväst därom, där sandgroparna på den 
tidigare kartan var markerade, anges som gropig och 
ojämn (fig 23 b).'" Denna karta ger även en föreställning 
om den ökade arbetsstaben vid slottet. Inte bara slottet 
har utökats med en låg byggnad för personalen vid 

norra flygeln . Ett antal hus för olika anställda är jä mte 
ekonomibyggnader även uppförda på ett område längs 
sjön norr om slottet. H ä r bor å ldfrun , trädgå rdsmästaren 
och snickaren. Söder om kapellet är en rad hus ma rke-
rade för prästen, smeden, slottsfogden och byggmästa-
ren . Till slottets anställda hörde dessutom personal för 
stall och ladugå rd och en skiftande ska ra byggnadsfolk , 
som liksom på Magnus Gabriel De ia Gardies tid 
periodvis hade sin bostad vid slottet. 

Kapellet hade enligt kartan 1709 kvadratisk plan-
form . Runt byggnaden är ett likaledes kvadratiskt 
område markerat . På några vyer över Ulriksdal från 
1700-talets andra hälft skymtar kapellet: En lavering 
av Gustaf Ill i Nationalmuseum och en oljemå lning 
av J Säfvenbom i Ulriksdals slott (fig 24, 25) . En 
pennteckning av A F Cederholm 1816 i UUB återger 
även kapellet. 11 8 På de båda förstnämnda må lningarna 
skymtar kapellet bakom raden av byggnader men 
skymmes delvis a v lövträd. På teckningen 1816 är 
byggnaden till större delen dold av lövträd. Av de 
båda förstnämnda må lningarna fra mgår att byggnaden 
uppförts i stram klassicism med indelning av väg-
garna med listverk, hcgt placerade fönster samt man-
sardtak. På teckningen 1816 är ingen indelning av 
väggarna markerad, blott stora rektangulära fönster , 
indelade i rutor. Taket skymmes helt av träden. Till 
ingå ngen i väster leder trappor upp. En klockstapel 
av klockbockstyp stå r strax sydost om kapellet. Enligt 
ett inv 1802- 1804 innehöll »Ca pellBygningen» även 
å tta kammare, bl a för livrecetjänten och silverknekten. 

Några uppgifter i Ulriksdals byggnadsräkenskaper 
talar för att ka pellet stod inför sin fullbordan 1696. 
På Hedvig Eleonoras uppdrag förfärdigades detta år 
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i »E in Eccehomo in der neuen Kirchen oder Capell». 
Samma år förärade Hedvig Eleonora en uppsättning 
nattvardskärl till kapellet (se nedan). År 1697 upptar 
räkenskaperna »en uthskuren Rahm i Nyia K yrk ian». 119 

År 1696 meddelas även att predikstolen och altaret i 
kapellet hade målats och förgyllts. 120 Det framgår dock 
ej klart, om det senare arbetet gällde kapellet i slotts-
flygeln eller Helga Trefaldighets kapell. 

Vem svarade för utformningen av Helga Trefaldig-
hets kapell? D å inga uppgifter härom har påträffa ts i 
källmaterialet, kan vi blott pröva tänkbara möjligheter. 
Ovannämnda räkning 1696 rörande altaret och pre-
dikstolen upptar även målning och förgyllning i stora 
salen på slottet enligt Tessin d y:s dessein. Efter faderns 
död 1681 hade han övertagit dennes uppgifter vid 
slottet. Som nämnts utförde han omkring 1690 även ett 
ombyggnadsförslag till kapellet i slottsflygeln. Tessin 
dy är sålunda en tänkbar arkitekt även till Helga Tre-
faldighets kapell. Ett annat exempel på samma trä-

Inredning och inventarier 
Det tidigaste inventarium, som ger oss uppgifter om 
kapellets inredning och inventa rier, härrör från åren 
1802- 1804.126 År l 773 nämns kapell byggnaden blott 
med en rubrik (inv). 127 I 1800-talsinventariet å terfinner 
vi emellertid flera föremål från det 1774 rivna kapellet 
i slottsflygeln . Vi kan därför inte få en bild av kapellets 
ursprungliga inredning och inventarier. 

Altaranordning 
Altardisken med en lös pall va r klädd med gammalt 
rö tt kläde. Sannolikt tillhörde den Ecce Homo, som 
l 696 målades till det nya kapellets altaranordning 
(fig 26). Målningen torde vara identisk med en olje-
målning från Ulriksdals slottskapell med detta motiv, 
vilken J 890 deponerades i Nordiska museet och 1943 
överfö rdes till SHM (inv nr 23003:115): 

Målningen framställer den törnekrönte Kristus 
(fig 26). Kroppen, avbildad till höften, är vriden åt 
höger, ansiktet vänt åt vänster. Ansiktet har rena drag 

Fig 23 a- b. Karta över Olriksdal .1709. Ägomätning av Nils 
Edberg 1709. ÖIÄ:s arkiv. RA. 

Map oj Ulriksda /, 1709. 

JNREDNJNG OCH JNVENTARIER 

byggnadskonst i stram klassicism är Gräsö kyrka 
Uppland, som å ren 1695- 97 uppfördes på Karl XT:s 
bekostnad. Det ligger nära till hands, att Tessin d y, 
som vid denna tid arbetade med flera kyrkor på Karl 
Xl :s uppdrag, bidragit till utformandet även av Gräsö 
kyrka.'" Han övervakade emellertid inte uppförandet 
av denna kyrka. I januari 1697 uppgav sålunda Olaus 
Rudbeck, att han hade uppsikt över »Ca pellets bygg-
naden på Gräsön .»122 Rudbeck gav även ritningar till 
träbyggnader och anläggningar vid Ulriksdal och kan 
sålunda ha medverkat till det samtidigt med Gräsö 
kyrka uppförda slottskapellet. 123 

Liksom Ulriksdal omgavs Strömsholm av flera trä-
byggnader. Bland dessa märkes pagebyggnaden, upp-
förd 1671 - 81 och värdshuset 1695- 97. 124 Vi finner här 
en likartad klassicistisk träbyggnadskonst med två-
vånig fönsteranordning och indelning av väggarna av 
stående virke, som präglar Helga Trefaldighets kapell 
på Gustaf JTT :s och Säfvenboms målningar. 125 

och är skäggprytt. Huvudet omges av en svag gloria. 
Händerna är hopbundna med ett rep; höger hand fattar 
om ett gissel. Den nakna kraftiga överkroppen är 
m!.!skulöst framställd . Kristus är iförd ländkläde samt 
en från skuldrorna fallande mantel , sammanhållen av 
händerna vid hans vänstra sida. Manteln lil a, länd-
klädet ljusblå tt , bakgrunden svart. 

Målningen är infattad i en ram av trä och gips. Den 
pålagda gipslisten ä r utformad som en blad- och 
blomstergirland i ganska kraftig relief. Ramens höjd 
137, bredd 114 cm . Dagermått: Höjd J04, bredd 81 cm. 

Som ovan nämnts upptar en räkning 1696 en Ecce 
Homo i det nya kapellet. Räkningen redovisar arbeten 
av Hans Georg Muller, utförda 1696 för Hedvig Eleo-
nora till Ulriksdal. För målningen av Ecce Homo anges 
en summa av 8 rdr och för dön-överstycken till Hennes 
Maj :ts alkov l 0 rdr styck. MLlller inkom till Sverige 
från Holstein l 675 och anställdes av Hedvig Eleonora 
på Jakobsdal, där han bl a utförde fem porträtt av 
hennes förfäder. Han var verksam på slottet ännu på 
J690-talet samtidigt som han arbetade på andra slott , 
frå n och med 1702 även Drottningholms och Stockholms 
slott. På Drottningholm är en plafondmålning i det 
s k sammetsrummet från J 703 bevarad av hans hand 
samt en allegori över prins Carls födelse i yttre för-
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-< ,_ ._ ____________ _,,,.,,,,.. __ ..,.. ______ !l!!!m ______ !!llll!!!!!!!!!!!!l,.. .... -... .. me-=_. 
F ig 24. Akvare ll över Ulriksda l av G ustaf 111, om kring 1760. C 1556 1, Na tio nal museum . 

Water-co/our oj Ulriksdal, by King Gustaf fil, c 1760. 

maket till slottet. MUiier uppges död 17.13. Av kyrk liga 
arbeten må nämnas en a lta rtavla t ill Sa la kyrka 1713. 1 28 

Enligt räkenska perna 1697 erhö ll Catarina Carove 
beta lt för en »uthskuren R ahm i Ny ia K yrkian». 129 

Catar ina Ca rove var sannolikt änka efter stuckatören 
Carlo Carove, död J 697, och uppbar betalning fö r 
hans a rbete. Ramen torde va ra identisk med ovan
näm nda ram med på lagd blad- och blomstergirland i 
st uckarbete. 

Bokpulpet, t imglas 

E n bokpulpet, k lädd med gammal gyllendu k samt 
fö rsedd med fransar och smala guldgaloner, synes 
hä rröra från kapellet i flygeln (se ovan P redi kstol). 
Inventariet upptar även ett t imglas med fyra glas, 
utmärkande 1 /4, 2/4, 3/4, och J timme. 
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Bä nk inredning 

E lva bänk gavla r från U lri ksda ls kapell depo nerades 
1890 i Nordiska museet och överfö rdes J 943 till SHM 
(i nv nr 23003 :85). De synes ha tillhört bänkin red
ningen i H elga Trefaldighets kape ll , då de i utform
ningen sk iljer sig från bänkinred ningen i kapellet i 
fl ygeln . 

Bänkgavla rna av polerad ek ä r vid ryggsida n raka, 
vid främre sidans övre del dekorerade med kraft iga 
re liefsk urna a kantusblad, som fö ljer en djup, ha lv
cirkelfo rmig inskä rning. Bänkgavelns nedre del, nedan
för sit tbrädan ä r kontursågad. F rå n det utsvä ngda 
mitt part iet är insku ren en bågformi g kurva, som 
ned till slutar i en vo lut. Över mi ttpartiet löper en 
horisontal slå, på vil ken sittbrädan vi lat. Gavla rna är 
li kformiga på båda sidor med undantag fö r ett exemplar, 



INREDNING OCH INVENTARIER 

Fig 25 . Oljemålning över Ulriksdal av J Säfvenbom , omkr 1760. Detalj . Helga Trefaldighets kapell 
med mansardtak och listindelning av ytterväggarna synes i bildens mitt . Ulriksda ls slott. Foto 1976. 

Oi/-painting af Ulriksdal c 1760. Detai/. The Holy Trinity chape/ with mansard roof and division of 
the outer walls can be seen in the centre af the picture. 

som är plant på ena sidan. På gavlarnas ovansida löper 
en kant, vid vilken troligen en krönande list har varit 
fästad. På ryggsidan rester av träpluggar. Höjd 95,5, 
varierande bredd 43- 46, tjocklek 4 cm. 1690-talet. 

Orgel 
Rester av en orgel på Confidencens vind torde enligt 
dateringen nedan ha tillhört Helga Trefaldighets 
kapell. Tio pipor från denna orgel insattes i den 1963 
färdigställda orgeln i det nuvarande slottskapellet. De 
återstående delarna är svårt ramponerade med lösa 
delar. Orgeln är målad i gråvitt. Delar av fasaden , 
målad i mörkare grått , samt en bågformig avslutning 
upptill har även påträffats. Enligt fasadens utformning 

och lösa ornament synes orgeln härröra från 1800-
talets första hälft. 

Dopfat, nattvardskärl 
Till Kungl Silverkammaren i Stockholms slott över-
fördes 1921 ett dopfat av delvis förgyllt silver, gåva 
till Helga Trefaldighets kapell av Ulrika Eleonora d y 
1734. Det upptages i kapellets inv 1802- 04. 

En uppsättning nattvardskärl, bestående av kalk, 
paten och oblatask förärades enligt inskrifter 1696 
till Helga Trefaldighets kapell av Hedvig Eleonora. 
Till kapellets nattvardskärl hörde även en vinkanna, 
skänkt av Hedvig Eleonora 1704, en vinflaska, gåva 
av Ulrika Eleonora dy 1722, samt ett sockenbudstyg 
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från J 707- 08, gåva av Hedvig Eleonora. Dopfatet och 
samtliga natt va rdskärl behandlas närmare bland det 
nuvara nde kapellets inventar ier. 

Ljusredskap 
Kapellets ljusredska p bestod av en ljuskrona av metall 
med sex pipor samt två större och sex mindre »Häng-
ljusstakar» eller lampet ter av driven mäss ing. 

Textilier 
Jnv 1802- 04 redovisar ett få tal text ilier : Ett a ntepend ium 
av sk uren sammet i fyra våder med guldbotten och 
fransar, et t ka lkkläde av nät telduk , en håv av röd sam-
met, vilken nyttjas i de t nuvarande kapellet (se nedan), 
samt en gammal håv av guldtyg med galoner. V Björn-
ström uppger J 875, a tt två kollekthåvar frå n Helga 
Trefaldighets ka pell var upphängda i det nu varande 
kapellets sakrist ia (s 6). 

Oljemålningar, tavlor 
Två tav lor, framställande skapelsen och yttersta domen 
nämns även bland in ventarierna i slottskapellet i 

Fig 26. Ecce Homo. Oljemålning av Hans 
Georg Mtiller 1696 till Helga Trefaldighets 
kapell. Ram med pålagd gipslist av 
stuckatören Carlo Carove. SH M inv nr 
23003: 11 5. Foto SHM. 

Ecce Homo. Oil-painting by Hans Georg 
Muller, 1696, for the Holy Trinity chape/. 
Frame with p/aster-of-paris mou/ding by 
Carlo Carove, stucco-worker. 

fl ygeln (se ovan). Dessutom upptages i H elga Tre-
fa ldighets inventarium en tavla, framstä lla nde den 
kananeiska kvinnan samt en tavla med »Frälsarens 
Bröst-Bild». Den senare tavlan synes vara identisk med 
ovannämnda Ecce Homo. 

De båda inskriftstavlorna, som var placerade ovanför 
predikstolen och orgeln i slo ttska pellet i fl ygeln , å ter-
finn s även i ovannämnda in v (f ig 16-17). 

Böcker 
Karl Xll:s bibel 1708 nyttjas det nuvara nde kapellet 
och beskrives neda n. 

Klockor 
I klockstapeln vid kapellets södra sida hä ngde två 
kl ockor. Ko.lUng Oscar H skänkte kl ockorna till 
Skansen (öppnat 1891). D e är där upphängda i en 
kopia av klockstapeln från H åsjö kyrka i Jämtland . 
- 1. Den stö rre klockan ha r runt ha ls och slagring 
växtornament samt följande inskrifter, runt halsen: 
»Gerhard! Meyer1 3 0 me fecit», runt slagringen: »I dag 
mi t folck så snart I höra min röst så bögyen Eder sin 
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att sökia himmelsk tröst. » På klockans liv på ena sidan 
Hedvig Eleonoras monogram, på andra sidan följande 
inskrift inom blad ranka : »Helga Trefalde/ hetz / Cape! / 
Ulrichsdal / Anno J708.» Höjd 56, diameter 58 cm. 
- 2. Den mindre klockan har runt hals och slagring 
växtornament samt följande inskrifter, runt halsen: 
»Gerhardt Meyer me fecit Holmiae,» runt slagringen: 

JNREDNJNG OCH INVENTARIER 

»Försambler mig mina heliga som förbundet mer achta 
en offer Ps 50 : 5 ( = Församlen till mig mina fromma 
som sluta förbund med mig vid offer, Ps 50: 5). På 
klockans liv på ena sidan Hedvig Eleonoras mono-
gram, på andra sidan följande inskrift inom bladranka : 
»Helga Trefaldehetz / Cape! / Ulrichsdahl.» H öjd 44, 
diameter 44 cm. 

ULRIKSDALS NUVARANDE 

SLOTTSKAPELL 

Byggnadshistoria 
Ulriksdals nuvarande slottskapell ä r beläget på en udde 
vid Edsviken ca 200 m söder om Ulriksdals slott på 
samma plats som Helga Trefaldighets kapell (fig 27). 
I viken , fordom benämnd »Kyrkowiken», utrinner en å, 
över vilken en bro leder över till slottet (fig 28). Vid 
brofästet ligger en stallbyggnad, sedan J967 inrym-
mande Osteologiska institutionen vid Stockholms uni-
versitet. I samma byggnad erhöll slottskontoret 1965 

nya lokaler. Söder om kapellet ligger vidare slotts-
fogdens bostad, en kavaljersbyggnad samt det 1868 
uppförda Ulriksdals värdshus. Mitt emot detta på 
andra sidan av den alle, som för fram till slottet, ligger 
Confidencen, där Lovisa Ulrikas och Gustaf I lf :s 
slottstea ter var inrymd . 

Träkapellet från 1690-talets början hade vid J800-
talets mitt tjänat ut och man beslöt att uppföra ett 

Fig 27. U lriksdals nuva rande slottskapell , uppfört 1865 av Fredrik Wilhelm 
Scholande r. Gravyr, J800-ta lets sena re del. A TA. 

The presenl palace chapel al Ulriksdal, buill i11 1865 by Fredrik Vilhelm S chola11der. 
E11grm,i11g , la/ler par! oj f/1e 19111 cemury. 
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Fig 28. Situationsplan ,~ J : 4 000. 
J Söderberg J975. 
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nytt slottskapell på samma plats. Vid utformningen 
och inredningen av detta kapell deltog Karl XV och 
t:ans gemål, drottning Lovisa, personligen. Kapellet , 
som invigdes Lovisadagen den 25 augusti 1865, kallades 
ofta Drottning Lovisas kapell (Björnström, s 5 f). 

Arkitekten 
Uppdraget att utforma slottskapellet gav Karl XV till 
arkitekten Fredrik Wilhelm Scholander. År 1850 hade 

denne blivit ledare för arbetena vid Stockholms slott 
och fick följande år titeln hovintendent. Oskar I upplät 
1856 Ulriksdals slott till sommarresidens å t kronprins 
Karl , sedan 1859 konung Karl XV. Efter det att slottet 
hade varit invalidinrättning 1822- 49 behövdes en 
grundlig upprustning av byggnaden. Denna skedde 
under ledning av Scholander. Redan 1857 var slottet 
så iståndsatt att kronprinsen och hans gemål kunde 
flytta in . Ett omfattande förslag till ny fasad för slottet 
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Fig 29- 30. Plan och tvärsektion mot öster, 1: 300. Uppm Kungl Byggnadsstyrel-
sen J975, komp! J Söder berg 1975. 

Plan and cross section /ooking E. 

upprättades även av Scholander men utfördes aldrig. 
Däremot skapades med anlitande av medeltidens och 
renässansens formspråk helt nya interiörer i tidens 
romantiska anda i nära samverkan mellan kung och 
arkitekt. Båda var målare och hade gemensamma 
konstnärliga intressen. 131 

Även vid utformningen av det nya slottskapellet 
återgick Scholander till äldre stilar. Han fullföljde i 
vissa avseenden sin morbroder och svärfar Axel Ny-
ströms linje i svensk 1800-talsarkitektur. Liksom Ny-
ström studerade Scholander i Italien, varifrån han J846 
hemkallades för att upprätta ritningar till National-
museum. Han blev J848 professor i byggnadskonst vid 
Konstakademien, 1864 intendent vid ÖJÄ och 1868 
Konstakademiens sekreterare efter Nyström." 2 Vid 
Konstakademien studerades under Scholander antikens 
och högrenässansens formbildningskonst. Den be-
kanta förteckningen över hans byggnader, författad 
av honom själv, vittnar om att han fångade motiv från 
olika länder och skilda tider. Med klassicism blandade 
sig förkärleken för andra stilar, orientaliska, moriska, 
holländsk renässans men också byggnader i trä-
konstruktioner.1"3 I Ulriksdals slottskapell gav Scho-
lander uttryck åt sin kärlek till renässansen, som han 
studerat den i Holland samt i Venedig med dess 
orientaliska inslag. Kapellet är enligt hans egen ter-
minologi uppfört »i holländsk renässans med höga 

rundgavlar, ungefär på samma sätt som å ungrenässan-
sens skapelse Scuola di San Marco i Venedig». 134 a 

Utformningen av kapellets innertak vittnar om arki-
tektens intresse för träkonstruktioner. I ett förslag av 
Scholander till utvidgning av Kalmar slotts kyrka 1858 
med »Gröna salen» möter vi en motsvarande utform-
ning av innertaket. 134 b Kapellets färgsättning är ett 
uttryck för Scholanders förkärlek för koloristiska 
effekter. Han studerade bl a den polykroma antiken 
liksom den moriska koloriten och även färgsättningen 
i senare perioders arkitektur. Kontrasten mellan rosa-
rött och gult i kapellets exteriör kunde åstadkommas 
genom att Scholander använde murputs ej blott till 
väggytor utan även för lister, portaler och dekora-
tioner. 

Till den inre kretsen kring Karl XV hörde den arme-
niske stallmästaren Demirgian, som hade sitt sommar-
hem på Överjärva och synes vara upphovsman till ett 
15 m långt kapell därstädes (Strandman a a, s 30 ff). 
Överensstämmande med Ulriksdals slottskapell är det 
orientaliska inslaget hos denna kapellbyggnad. Dess 
halvcirkelformiga överfönster för tanken till Ulriks-
dals slottskapells halvrunda bågar ovanför fönster-
partierna. 

Scholander, i sin mångsidighet själv i mycket en 
renässansmänniska, visar även i sin arkitektur en för-
kärlek för renässansen. Bernadotteska gravkoret vid 
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Fig 31. Slottskapellet frå n sydväst. Foto 1975. 

The pa/ace chape/ from S W. 

Riddarholmskyrkan uppfördes i tysk renässansstil 
1858- 60. Ek holmens slott i Uppland om byggdes J857 
i renässans. Vånga kyrka i Östergötland och Gamla 
Tekniska högskolan i Stockholm är vidare exempel på 
verk av Scholander i denna stil. För det moriska in-
slaget i hans arkitektur svarar gravkoret och infarten 
till mosaiska kyrkogården utanför Norrtull i Stock-
holm, uppförda 1855. Exempel på arkitektens utnytt-
jande av medeltida stilar ger Visby läroverk och Gärdse-
rums kyrka i Småland i gotisk stil.135 Scholander har 
för övrigt upprättat ritningar till nybyggnader och för-
ändringar av ett ansenligt antal kyrkor. 136 

Kapellets uppförande 
Fredrik Wilhelm Scholander erhöll 20/ l 0 1865 betalning, 
750 rdr rmt, för ritningar och tillsyn av arbetet med 

kapellets uppförande. I en särskild volym räkenskaper 
för Hovförvaltningen redovisas de medel som använts 
till kapellets uppförande åren 1863- 65. Slutsumman 
uppgick till 26 946 : 63 rdr rmt för byggnadens upp-
förande.137 

Av det föreliggande materialet kan vi särskilja, vilka 
som gjorde de största insatserna vid kapellets upp-
förande. Ledningen av byggnadsarbetena anförtroddes 
att döma av dagnotor mm åt Eric Hagman. Under 
denne byggmästare arbetade en grupp hantverkare, 
som vi genom räkenskaper, verifikationer och dagnotor 
känner till namnet: murarna S Nilsson och J P Jansson, 
snickarna J Hagman och J Nilsson, stenhuggarmästaren 
J Staberg, plåtslagaren NP Ekholm och timmermannen 
0 Bylin. Enligt arbetslönerna torde S Nilsson vara den 
murmästare, som svarade för murarearbetet. Hans 
daglön uppgick till 3,75 rdr rmt under det att J P 
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Janssons daglön uppgick till 2,10 rdr rmt. Daglönerna 
för snickarna J Hagman och J Nilsson uppgick till 
J,75 rdr rmt. 1 38 Med kapellets utsmyckning arbetade 
bildhuggarna Wilhelm Hoffman och G A Schneider, 
målaren C A Billström. G Andersson och G Folcker 
svarade för förgyllning och försilvring i kapellet. 

Vi kan i arkivmaterialet ganska detaljerat följa 
byggnadsarbetets fortgång. År J863 började man att 
anskaffa byggnadsmaterial till kapellbygget, såsom 
tegel och sandsten samt krut till stensprängning. Bygg-
nadsmaterial levererades därefter successivt under hela 
år J864. r39 Tegel köptes av Alexis Ankarcrona, bräder 
av Oscar Seippel. Skogsvirke anskaffades från Bromseby 
gård, kalk från Gotland."0 

I februari 1864 hade man hunnit så långt att grund-
läggningsarbetet var avslutat. Grundläggningen ut-
fördes av muraren J P Jansson , som denna månad 
erhöll 781 rdr rmt för stensprängning och grundlägg-
ning. r•1 Arbetet med kapellet var i full gång sommaren 
1864. Stora partier murtegel fördes sjöledes till Ulriks-
dal juni- augusti 1864. Ansvaret för murningsarbetet, 

Fig 32. Västfasaden. Foto l 975. 

The W front. 

den huggna stenens inpassning, putsning av kyrkan och 
dragning av lister anförtroddes åt murmästaren S 
Nilsson. 142 I murningsarbetet deltog även den ovan-
nämnde muraren J P Jansson . I början av september 
var murningsarbetet avslutat och taklag uppsatt. ' 4 3 

l december utgick betalning till plåtslagaren N P 
Ekholm för täckning av yttertaket med J6 skeppund 
järnplåt, plåtdetaljer å gavlar, lister och tornet samt till 
tornets krönande kors. 144 

Våren och försommaren 1865 putsades kyrkan in-
vändigt och utvändigt under ledning av murmästaren 
S Nilsson . Den 1 juli 1865 utgick sålunda betalning, 
J 550 rdr rmt, till S Nilsson för putsning av kyrkan 
utvändigt, dragning av listverk samt fogstrykning. 145 

Stora partier bräder framfördes i december 1864 
till kapellet, uppenbarligen avsedda för dess inredning. 
Enligt dagnotor utfördes under december månad 
snickeriarbete, vilket fortgick under våren och som-
maren 1865. 146 Man arbetade i februari- mars med att 
sätta upp pilastrar och lister av trä, fönsterbågar och 
portar.,., Under sommarmånaderna fullbordades kyr-
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Byggnadsbeskrivning 
Kapellet har rektangulär plan och är uppfört av tegel 
på en sockel av röda granitkvadrar (fig 27, 29- 33). 
Murarna är putsade och avfärgade i en rosa-röd färgton 
i en mättad nyans. Runt murarna kontreforter, vilka 
liksom listverk och omfattningar är avfärgade i gult. 
Fasaderna är vidare indelade av smala band i gult. 
Gavelmurarna har förts upp ovan yttertaket som en 
skärmfasad i form av tre halvrunda bågar, krönta av 
ringkors med kulor på de fria ändarna. Sidomurarna 

kans inredning och inventarier, som nedan redovisas 
beskrivningen av respektive föremål. Målningsarbetet 
- såväl utsmyckning som hantverksmässig målning -
utfördes å såväl kyrkans inre som yttre av C A Bill
ström.148 

Den 25 augusti 1865 invigdes högtidligen kapellet 
närvaro av kung Karl XV och drottning Lovisa. 

Invigningstalet hölls av kyrkoherden H Ahlberger, 
Nyköping, tidigare pastor vid Ulriksdal. Jnvignings-
predikan hölls av slottspastorn. Vidare utfördes fyr-

9stämmig mässa från altaret. 1' 

Fig 33. Tornet över sakristian. Foto 1975. 

The toiver over the vestry. 

har vidare ovanför fönsterpartierna förts upp till lägre 
bågar samt en högre korskrönt båge vid sakristian i 
sydost. Fasadernas avslutande bågar samt kontrasten 
mellan rosa-rött och gult karakteriserar kapellets 
exteriör. Yttermurarna avfärgades senast något av åren 
omkring J970. Enligt en beskrivning av kapellet 1875 
var fasaderna ursprungligen avfärgade i rosa och 
grått. iso 
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Yttertak och klocktorn 
Kyrkan täckes av sadeltak, belagt med svartmålad plåt. 
Stuprör av svartmålad plåt. 

Den i sydöstra hörnet inredda sakristian krönes av 
ett klocktorn. Klockhuset är uppbyggt av å tta trä-
pelare, målade i sandstensgrått. Öppningarna mellan 
pelarna är i norr och söder försatta av svartmålade 
luckor, i öster och väster av nät. Klockhuset har karnis-
svängd huv av svartmålad plå t. Denna uppbär en åtta-
sidig lanternin, målad i rosa-rött, med öppningar för-
satta av gulmålade luckor, krönt av en plåtklädd lök-
formad spira med ringkors med kulor (fig 33). 

Fönster 
Kyrkorummet upplyses av rundbågiga fönsteröpp-
ningar, fem i norr, fyra i söder, två i väster samt en 
större rundbågig fönsteröppning i öster. Sakr: ~ tian får 
sitt ljus genom två rundbågiga fönsteröppningar, en 
i öster och en i söder. De ovan yttertaket uppförda 
gavelmurarnas halvrunda bågar har vardera tre runda 
bl i ndf önster. 

Fig 34. Mittskeppets tak med 
schablonmålade motiv, utförda av 
CA Billström 1865. Foto 1975. 

The ceiling oj the nave, with stencil/ed 
111011fs, execl/fed in 1865. 

5 - 755422 Ulriksdals slottskapell 
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Ingångar 
Huvudingången i väster omfattas av pilastrar, upp-
bärande en gavelfronton. Omfattningen är murad med 
tegel , putsad och avfärgad i sandstensgrått. Pilastrarna 
är kannelerade, indelade av horisontala band samt har 
krön med änglahuvuden i relief. r ett bågformat fält i 
gavelfrontonen är infattad en marmortavla, ornerad 
med klöverbladskors med två tvärtjälkar. Tavlan bär 
inskriften »ln hoc signo / vinces» ( = r detta tecken 
skall Du segra). l ingången raksluten dubbeldörr av 
brunlaserat trä indelad i fält av profilerade lister; 
överst och nederst rundlar; ornerad med tre snidade 
rosetter. Enligt räkenskaperna 14 juni 1865 erhöll 
W11neim Hoffman betalning för två st större rosetter 
till porten. 151 Det karakteristiska rosettmotivet på 
dörrar och inredning i kapellet å terfinns på dörrar till 
Karl XV:s kungsgård Bäckaskog i Skåne. 1 52 Innanför 
huvudingången är anordnat ett vindfång. Dubbeldörr 
med råglas, målad i brungult med svarta dörrspeglar 
och lister. 
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Fig 35. Interiör mot väster. Foto 1975. 

/n/erior looking W. 

Tnorra delen av östra gavelmuren leder en ingång till 
ett för de kungliga avskilt podium. r den stickbågiga 
dörröppningen dörr av brunlaserad furu, indelad av 
lister samt rundel med rosett i mitten. 

Interiör 
Kyrkorummet är indela t i tre skepp, ett högre mitt-
skepp samt två sidoskepp, å tskilda av kannelerade trä-
pelare, på mitten smyckade med ett ornament i relief 
samt målade i ljusbrunt, rött och svart (fig 35- 36). 
Väggarna är slätputsade och avfärgade i blågrått med 
schablonmålade listinramningar och fönsteromfatt-
ningar i mörkare grå tt och gult. Nedanför fönstren 
löper runt kyrkorummet en målad pa nel med geo-
metriskt mönster i grått och vitt mot svart botten. Ett 
dominerande inslag i interiören utgör fönstrens glas-
målningar, i korfönstret samt sydmurens östra fönster 

infattade i katedralglas med blyinfattade rundlar, 
övriga fönster anbringade innanför innanfönster av 
klart glas (se nedan). 

Mittskeppet och de båda sidoskeppen täckes av 
plana träta k, indelade i fält av tvä rbjälkar. Det 
högre mittskeppstaket är rikt dekorerat med schablon-
målade figurmotiv, utfö rda av C A Billström (fig 34, 
se ovan) . l fä lten mellan tvä rbjälkarna upprepas fyra 
motiv, vardera framställande en av evangelistsymbo-
lerna. I fältens mitt rundl a r. Sidoskeppens tak, lika-
ledes indelade av tvärbjälkar, har schablonerad orne-
ring. Ovanför pelarna i det förhöjda mittskeppet löper 
en triglyfartad fris , som fortsätter på mittskeppets öst-
och västvägg. Frisen är även målad med schablonerad 
ornering. På långsidornas mitt framställs å frisen mitt 
emot varandra de svenska och holländska riksvapnen, 
hänsyftande på Karl XV och drottning Lovisa (från 
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Holland). I frisen på ömse sidor om korfönstret är 
följande inskrift målad i majuskler, i norr: »Kommer 
till mig i alle som arbeten .» I söder: »Ljufveliga är 
Dina gårdar, 0 Herre!» Över västra ingången läses 
årtalet: MDCCCLXV (1865), nu delvis skymt av vind-
fångets bågformiga avslutning upptill. 

Kyrkorummet har obehandlat furugolv . Två trapp-
steg för upp till det högre liggande korgolvet, som är 
belagt med en heltäckande matta i grå tt. I rummets 
nordöstra och nordvästra hörn finns ett upphöjt podium 
med ett av skrank avskilt rum för de kungliga. Podiet 
har golv av gråmålat trä. Dörren i östmuren är må lad i 
ljusbrunt med svarta lister och har gångjärnsbeslag. 
På ett podium i rummets nordvästra hörn är orgel-
verket uppställt . Detta podium är täckt med sisal-
matta. 

En restaurering av kapellet genomfördes till 100-

Fig 36. lnterör mot öster. Foto 1965. 

/nterior looking E. 

å rsjubileet l 965, varvid bl a interiören ommålades och 
yttertaket omlades. ' 5 " 

Sakristia 
Sakristian är inrymd i det rektangulära kapellecs syd-
östra hörn, i exteriören markerat av en större kors-
krönt båge, som förts upp ovanför taklisten. Ovanför 
sakristian reser sig dessutom kapellets klocktorn (se 
ovan). I den målade panelen leder i väster en raksluten 
ingång till sakristian. En ursprunglig ingång ledde frå n 
altaret in till sakristian. Denna försattes på l 960-talet 
med skåpinredning längs sakristians nordvägg.150 

Dörren är mot altaret målad i ljusbrunt med svarta 
speglar samt rundlar med två rosetter i svart. Interiören 
har gråmålade väggar och plant trätak samt obehandlat 
furugolv. I rummets nordvästra hörn för en trätrappa 
upp till en dörröppning till predikstolen. 
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Glasn1ålningar 
I samband med den upprustning av slottet, som genom-
fördes på 1850- och 60-talen av Karl XV under ledning 
av arkitekten Fredrik Wilhelm Scholander, smyckades 
fönstren i bl a Riddarsalen och Jaktsalen med glas-
må lningar. Dessa ingick i konungens rika samling av 
konst och konsthantverk. Även i slottskapellets fönster 
insattes ett större antal glasmålningar ur Karl XV :s 

Fig 37. Glasmå lninga r i korfönstret. 
Överst fragment frå n skilda håll sam-
manfogade till en ruta . Nordösttysk 
skola omkr 1400, sannolikt frå n en 
gotländsk la ndskyrka. Foto 1965. 

Stained glass in the chance/ window. 
Top, fragments from different windows 
composed info one pane. N E German 
school, c 1400, probably from a rural 
church 011 Gotland. 

samlingar. I korfönstret är sålunda tre medeltida glas-
målningar med religiösa motiv infattade. En tidigare 
i öst ligaste sydfönstret placerad glasmålning (nr 4) över-
fördes 1957 till SHM. Därjämte finns ytterligare 13 
glasmålningar med religiösa motiv och 21 glasmål-
ningar med heraldiska motiv. Glasmålningarna med 
religiösa motiv samt en målning med heraldiskt motiv 
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har behandlats av Aron Andersson i hans a rbeten om 
glasmålningar i Ulriksdals kapell i Konsthistorisk tid-
skrift 1943 och i en skrift : Ulriksdals slottskapell , 
Stockholm 1973. Följande avsnitt bygger på dessa 
båda undersökningar. I skriften om Ulriksdals slotts-
kapell ingå r även en uppsats om kapellets glasmål-
ningar med heraldiska motiv av C G U Scheffer. Denna 
å terges med författarens tillstånd in extenso. 

Medeltida glasmålningar 
I . Fragment av glasmålningar från skilda hå ll , samman-
fogade till en rektangulär, lågspetsig ruta i korfönstrets 

Fig 38. Glasmålning med bebådelsescen i korfönstret. 
Schweizisk a telje kort efter 1400-ta lets mitt . Foto 1965. 

Stai11ed glass depicti11g the A11111111ciatio11 in the chancel wi11-
dow. Swiss workshop shortly after the middle of the i 5th 
century. 

GLASMÅLNINGAR 

krön (fig 37). I rutan är infattade elva människohuvuden 
och en duva. Huvudena är symmetriskt ordnade med 
ett Kristushuvud med korsgloria och Den Helige Andes 
duva i mitten . Ovanför duvan pekar en hand , Guds 
hand , mot ännu ett Kristushuvud med korsgloria . 
Till höger därom synes ett krönt barnhuvud, sannolikt 
framställande Maria (se nedan). Kristusbilden i mitten 
flankeras av två krönta huvuden , det övre Kristus-
huvudet av två huvuden sannolikt framst ä llande 
apostlar. Fyra figurer å må lningens nedre del fram-
stä ller sannolikt även apostlar. Tre slags rankor före-
kommer: en fiskbensliknande med enstaka löv, en tät 

Fig 39. S Katarina av Alexandria , glasmålning i korfö nstret. 
Schweizisk atelje kort efter 1400-ta lets mitt. Foto 1965. 

St Catherine of Alexa11dria, stained glass in the chancel win-
dow. Swiss workshop shortly after the middle of the I 5th 
century . 
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med närmast runda löv, en större stiliserad växtranka. 
Framställningen kröns av två bitar med fjällartad 
svartlodsmålning. 

Färger : Svagt brun karnation, rött, blekt blått och 
grönt. Fonden består av röda, bruna och blå bitar 
delvis mönstrade i svartlod. Må tt: Höjd 60, bredd 
40 cm. 

Teckningen är ganska grov men karakteristisk . 
Bipersonerna har relativt breda huvuden och klumpiga 
näsor. De båda Kristusansiktena är mera idealiserade 
med lå ngsmala huvuden och raka näsor. En egenhet 
i dräktdraperingen är det märlformade vecket, som 
synes hos de heliga männen i bildens båda nedre hörn. 

Den Helige Andes duva och apostlarna kan ha till-
hört en framställning av pingstundret, de krönta 
huvudena på ömse sidor en scen med Heliga tre ko-
nungars tillbedjan . Kristus och barnhuvudet av Maria 
kan tä nkas ha tillhört en framstä llning av Marie död. 

Fig 40. Kristi dop, glasmålning från 
Ulriksdals slottskapell , 1957 överförd 
till SHM. Sannolikt från kOI·fönstret 
i Etelhems kyrka på Gotla nd, 1300-
talets början . Foto 1965. 

The Baptism oj Chris!, stained glass 
from the Ulriksdal Pa/ace chape/, 
tramferred i11 1957 10 the Muse111n oj 
National Antiquities, Stockholm. 
Probably from Etelhem Church 011 Go1-
fr111d, early 14th ce11111ry . 

I sådana scener brukar Kristus hå lla den avlidnas själ , 
som då har gestalten av ett litet barn . 

Fragmenten är uppenbarligen av samme mästares 
hand. Den realistiska teckningen har sina närmaste 
motsvarigheter i Sverige i korfönstret i Hejde kyrka på 
Gotland och på kontinenten i glasmå lningarna i Kulms 
kyrka i Tyskland, ehuru mästarna i Hejde och Kulm är 
överlägsna Ulriksdalsmästaren. Fragmenten härrör 
sannolikt frå n en gotländsk landskyrka . Förbindelsen 
mellan Tyskland och Gotland kulminerade med Tyska 
Orden 1394- 1408, då den gotiska realismen var aktuell. 
Fragmenten synes kunna hänföras till en nordösttysk 
skola frå n tiden omkring 1400. 

2. Jungfru Maria, bebådelsescen, rektangulär ruta i 
korfönstret till höger om altaruppsatsen (fig 38). Maria 
i halvprofil sitter på en bänk med lågt ryggstöd . Fram-
för henne till vänster står en pulpet med predella-
liknande lågt skå p, uppskjutande över bortre kanten. 
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Vänster hand är lyft i en avvärjande gest. Höger hand 
vi lar på en uppslagen bok. Håret är lå ngt , mittbenat 
med stora böljande lockar samt krusigt vid tinningarna. 
Huvudet omges av en dubbel gloria, en inre med strå lar, 
stigande frå n huvudet, en yttre med två sma la bå rder i 
svartlod. Mar :a är iförd en vid mantel , som fa ller från 
axlarna i brutna veck ned till golvet. Den underliggande 
klänningen är mönstrad med kronor, blad och grenverk 
i svart lod och sammanhå lles under bröstet av ett skärp. 
Till vänster om Marias huvud en duva. 

Färger : Ljusbrun karnation, manteln blå, klänningen 
vio lett , skärpet gult , den inre glorian grö n, den yttre 
ljusröd, bä nken och pulpeten gula, duvan vit. Mått: 
Höjd 60,8, bredd 40 cm. 

Svartlodsteckningen är fin och minutiös. Figurerna 
modelleras genom fördelningen av ljus och skugga. 
Marias huvud är omsorgsfullt tecknat. Vid en restaure-
ring synes ovidkommande glas ha infogats i mosaiken. 
Hela blynätet är nytt, flera glasbitar på nytt tillskurna 
och vända åt fe l hå ll. Aron Andersson å terger en foto-
grafisk rekonstruktion av må lningen i sitt arbete om 
glasmå lningarna i Konsthistorisk tidskrift (fig I 0). 

Glasmå lningen synes i likhet med fö ljande må lning 
ha t illkommit i en schweizisk atelje kort efter J400-
talets mitt, sannolikt i Bern. De båda målningarna 
visar överensstämmelser med verk av Urs Werder. 
Då så få verk av dennes hand är kända, kan mål-
ningarna blott hypotet iskt hänföras till Werder. 

3. S Katarina av Alexandria, rektangulär ruta i kor-
fönstret ti ll vänster o m altaruppsatsen (fig 39). Helgonet 
framställs i halvprofil åt höger. Huvudet är krönt och 
omslutes av en gloria. I vänster hand håller helgonet ett 
hjul , i höger ha nd ett svärd, som stöds mot axeln. Hå ret 
är lå ngt och faller nedför ena axeln . Katarina bär 
fotsid mantel, som fa ller i vert ikala veck till marken, 
och hå lls ihop av ett spänne över bröstet. Under man-
teln bär Katarina hermelinsbrämad kjortel , samman-

Fig 41. Kristus som örtagårdsmästare, grisa illemålning i 
sydskeppets öst ligaste fönster. Sannol ikt utförd i Haarlem, 
1600-talets början. Foto 1965. 

Chris/ as Gardener, grisai/le painting in the easternmos/ 
window oj The S ais/e. Probably executed al Haarle111 in the 
early 17th cen111ry . 

Fig 42. Maria Magdalena som botgörerska, grisa illemålning 
jfr fi g 41. Foto 1965. 

Mary Magda/ene as a penitenl, grisai/le painting; cf f igure 41. 
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Fig 43. Scen sannolikt från en S Anna-framställning. Väst-
tyskt arbete från 1500-talets början. Foto 1965. 

A sce11e, which seems to have il/ustrated the St Anna legend. 
W German work dating from the begi1111i11g oj the 16th century . 

hå llen kring midjan av en gördel med gyllene beslag, 
samt ett livstycke, kring halsen kantat med smal päls-
besättning. Färger: gulvit karnation, manteln violett, 
kjorteln grön, livstycket gult, kronan och glorian guld-
gul , hjulet gult, svärdet gråblått. Mått : höjd 60,8, 
bredd 40 cm. 

Teckningen är omsorgsfull - hå ret är tecknat som 
fint silke - men blekare och otydliga re än den ovan-
nämnda glasmålningan av Maria. Den svarta färgen är 
spa rsam och skiftar i gråvitt. 

Svärdet synes vid en restaurering ha försetts med en 
ovidkommande fana. Mantelns spänne är vidare av 
nytt glas. Det ursprungliga spännet var förmodligen 
ornerat med svartlod. 

Som ovan nämnts synes gl asmålningarna av Maria 

och Katarina ha tillkommit i en schweizisk atelje kort 
efter 1400-talets mitt. 

4. Kristi dop, glasmålning från sydskeppets östligaste 
fönster , J957 överförd till SHM (inv nr 25853, fig 40). 
Kristus står i floden Jordans vattenkägla i halvprofil 
åt höger. Höger hand är lyft till välsignelse. Den Helige 
Andes Duva sänker sig mot hans huvud. Till höger 
om Kristus står Johannes Döparen med höger fot på 
den understa av flodens koncentriskt svängda böljor, 
vari fyra fiskar simmar. I vänster hand hå ller Johannes 
en skå l, med höger berör han Kristi hjässa. Till vänster 
stå r en ängel med lyft kläde. 

Färger: rosabrun karnation, Kristi gloria gul , Johan-
nes' samt ängelns ljust gröna, Johannes ' dräkt röd, 
ängelns gul med vitt kläde, duvan vit , floden vit, fonden 
blå, upptill begränsad av en gul trepassbåge, vilande 
på röda kapitäl , i sidorna av en inre gul och en yttre 
vit bå rd, nedtill av en röd bå rd. Mått: Höjd 54,5, 
bredd 44 cm. 

Konturer och schatteringar på glasets framsida är 
målade med rödbrunt svartlod; på glasets frånsida 
fiskarna , den översta flodvågens linjespel , förstärkande 
schattering av Kristi hår samt av veckningen i ängelns 
kläde. Målningen konserverades hos AB N P Ring-
ström 1957, varvid den yttre blyinfattningen tillkom. 

Målningen, som med största sannolikhet har ingått 
i Karl XV:s samling, är ett sä llsynt exempel på den 
tidiga gotiska glasmålarskolan på Gotland från början 
av J300-talet. En jämförelse med teckningen och 
färgerna på glasmålningar i Etelhems kyrka på Gotland 
gör det klart, att glasmålningen kommer från altar-
fönstret i Etelhem.154 b 

Övriga målningar med religiösa motiv 
J. Bilder ur Maria Magdalenas liv, två målningar i 
grisaille utförda på två ofärgade upptill bågformigt 
avslutade rutor i sydskeppets östligaste fönster. - a. 
Kristus som örtagårdsmästare med Maria Magdalena 
(Noli me tangere, fig 41). Kristus höjer sin välsignande, 
genomborrade högra hand mot Maria . Han är klädd 
i bredskyggig hatt och stöder vänster hand mot en 
spade. Den på marken sittande Maria bär dosa med 
smörjelse. I bakgrunden till höger skymtar gravens 
öppna port i berget . - 2. Maria Magadalena som bot-
görerska (fig 42). Maria stå r med krucifix och bok vid 
stra nden av en vik i ett landskap av holländsk typ. 
Båda må lningarna: höjd 27, bredd 21 cm. 

De båda rutorna är sannolikt utförda i Haarlem i 
början av J600-talet. De svängda kurvorna vittnar om 
manierismens tid. Grisaillemålningen var särskilt 
populä r i Nederländerna omkring 1600, dä r Hendrick 
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Fig 44. Kristi födelse. En av korfönstrets sex målningar på 
ofärgat glas, delvis återgående på kända flandriska kompo-
sitioner från medeltiden. J600-talet. Foto J965. 

The Birth of Chris!. One of the six paintings 011 plain glass 
in the chancel window, basal par/ly on well-known medieval 
composilions by artists in the Low Counlries. 17th cen/ury. 

Goltzius ( 1588- 1616) var den mest lysande tolkaren av 
manierismens maner. Målningarna synes vara utförda 
efter förlagor av denne mästare. 

2. Rektangulär glasmålning i korfönstret ovanför 
altaruppsatsen, vilken synes ha ingått i en framställning 
av S Anna, Marias moder (fig 43). Två knäböjande 
kvinnor i veckrika klädnader framställs mot en bak-
grund med stiliserade blomsterornament. Den högra 
kvinnan har sammanknäppta händer, den vänstra 
håller ett radband . Håret är dolt av huvuddukar. Ovan-
för kvinnornas huvuden ett textband med följande 
inskrift: »Bit vor vnsz haylge fraw Sans Anna» ( ~ Bed 
för oss Heliga Fru Sankta Anna). 

Färger: benvit karnation , den högra figuren grå 
klädnad, den vänstra röd, vita huvudbonader, gult 
radband, brungult textband, blå bakgrund med orna-
ment i svartlod. 

Målningen synes vara ett västtyskt arbete från 1500-

Fig 45 . Heliga tre konungars tillbedjan, glasmålning i kor-
fönstret jfr fig 44. Foto l 965. 

The Adoralion of the Magi, glass painling in the chancel 
window, cf figure 44. 

talets början från brytningstiden mellan sengotik och 
renässans. Den är ett intressant prov på realistisk 
porträttkonst. De båda borgarfruarna, som synes haft 
sina män som pendanger, har sannolikt skänkt mål-
ningen och låtit avbilda sig själva knäböjande vid S 
Annas bild. 

3. Sex rektangulära rutor i korfönstret på ömse sidor 
om samt ovanför altaruppsatsen framställer följande 
mångfiguriga scener inom bågformiga fält, omfattade 
av en bladranka: Marie bebådelse, Kristi födelse (fig 
44), Heliga familjen, Heliga tre konungar (fig 45), 
Kristus i Getsemane, Korsfästelsen. Målade på rutor av 
ofärgat glas. 

Färger: ljusbrun karnation , dräkter i huvudsak i 
brunt, gult och grönt mot ofärgad bakgrund, den om-
givande bladrankan gul. Mått : Höjd 34,5, bredd 26,5 cm. 

Målningarna, som torde härröra från 1600-talet, 
återgår delvis på kända flandriska kompositioner från 
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medeltidens slut och har inskrifter, avfattade på lågtysk 
dialekt. 

4. Kalvariegrupp i korfönstret bakom altaruppsatsens 
övre del , större ruta upptill bågformigt avslutad. Kris-
tus på kors med evangelistsymboler i korsets ändar 
omges av ett kvinnligt och ett manligt helgon. Tre 
änglar uppsamlar Kristi blod i kalkar. Ovanför korset 
synes sol och måne. Färger: Kristus rött ländkläde, 
de övriga figurerna blå och gröna ma ntlar samt violett 
klädnad. J övrigt dominerar bland färgerna gult och 
brunt. Utförd med emaljfärg på fönsterglas. Den virv-
lande framställningen samt de i kontrast med motivet 
förnöjsa mma ansiktsuttrycken ger ett makabert in-
tryck . Ha r sannolikt tillhört en kyrka. 

5. Må lning i korfönstrets mittparti bakom altarupp-
satsen, framstä llande en munk och en Malteserriddare, 
den senare med ett vapen: fläkt örn på vitt kors i rött 
fält. Rutat golv, blå bakgrund med svarta liljor, gula 
glorior, klädnader i brunt och blått . 

Två glasmå lningar, sammansatta av glas frå n skilda 
hå ll. Motiven kan ej med säkerhet faststä llas. I kor-
fönstrets högra övre del en må lning med riddare med 
rustning och sköld. Huvudfärger : gult, bl ått och brunt. 
Nedtill gul bå rd. I södra sidoskeppets öst ligas te fönster 
må lning med gu l bård med rosetter i hö rnen. Huvud-
färger : gult och blått. 

Fig 46. Vapenruta 1626 av Jeronymus 
Spengler för Ambrosius Schlumpff, 
borgmästare i S:t Gallen (Schweiz). 
Fönster 9. Foto l 965. 

Memorial pane, 1626, with the coats-of-
arms by Jero11ymus Spengler for Ambro-
sius Schlumpff, Burgonwsrer oj Sr Gal-
le11, Swi1zerla11d. 
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Heraldiska motiv 

Av C G U Scheff er 

De av Carl XV inköpta heraldiska glasmå lningarna är av 
skiftande ursprung och kvalitet. 

Två tredjedelar av dem torde härröra frå n J 600-ta let 
(Fönster JA, 2A- E, 3- 5, 8- 12). De kommer från Neder-
länderna, Tysk land, Schweiz och Liechtenstein . Ett par glas-
må lningar från J 700-talets början leder sitt ursprung från 
Köln (Fönster 2 F- G). Då det heraldiska ka binettglasmå leriet 
kan sägas ha varit en för det germanska Västeuropa karak-
täristisk företee lse med spridningscentra i Schweiz och Nord-
västtyskland, ger samlingen i all sin begrä nsning en icke 
oäven bild av konstartens utbredning och huvudsakliga 
lokalisering. 

På J800-talet med dess romantiska historieuppfattning 
var det icke ovan ligt att i glasmålningar efterbilda ä ldre 
motiv, som togs exempelvis från sigi ll. Några glasmåln ingar 
framställande kontinentala kungliga och furstliga personer 
från medeltid och 1500-ta l synes tillhöra denna kategori 
(Fönster I B, 6, 7). Ett sydtyskt biskopsvapen och ett brittiskt 
kungligt va pen frå n J 800-talet kan dock vara autentiska 
(Fönster I C, 2 H). 

En schweizisk vapenru ta har signerats å r 1626 av Jerony-
mus Spengler, som var en av samtidens skick ligaste konst-
utövare på sitt område (Fönster 9). Det kan emellertid 
ifrågasättas om den icke överträffas av den för övrigt konst-
närligt närstående vapenrutan för Siegmund Rainold från 
1607 (Fönster 4). Även den tyska vapenruta n från 1629 med 
det talande vapnet för stadsskrivaren Baumgartner är ett 
mycket gott arbete (Fönster 8). Samlingen inrymmer också 
ett par i varje fall ur rent heraldisk synpunkt intressa nta 
prov på det mindre bekanta holländska glasmå leriet (Föns-
ter 2C- D). J övrigt ger samlingen exempel på glasmålerie ts 
gradvisa nedgå ng. 

Förekomsten av pastischer i sam lingen ha r tidigare på-
talats (Fönster J B, 6, 7). Lika betecknande för kapellets 
glasmå lningar såsom utbjudna marknadsobjekt är att så 
må nga av dem sa mmanfogats av disparata dela r ell er frag-
ment. Detta visar sig bl a däri att inskrifterna i flera fall ha 
föga e ller ingenting med de ovanför varande bilderna att 
skaffa (Fönster JA, 2 B- D, 5, J I). I andra fa ll har fragment 
plocka ts samman från olika hå ll med stundom rent bisarra 
resultat (Fönster 2A, 2 E, 5). Slutligen har en råd borgerliga 
vapenrutor av lågtyskt ursprung, ofta av den typiska ova la 
formen, sammanstä llts i en gemensam glasskiva <: v stark 
kolorit (Fönster 3, JO, J2). A llt detta utes luter självfa llet 
icke att man här och var kan finna goda enskildheter. 

Den som efter att ha besett vapenrutorna i Ulriksdals 
slottskapell öns kar upplysningar om det europeiska kabi-
nettglasmå leriets för utsättningar och utveckling samt dess 
förekomst i vå rt eget land hänvisas till Bengt G Söderbergs 
uppsatse r i Rig J 931 samt Gotländskt Arkiv 1933 och J 954. 
För att underlätta förståelsen av de neda n presenterade 
vapenrutorna må dock följande sa mmanfattning göras. 
Under medeltiden var det brukligt att som votivgåvor över-

lämna vapenrutor att uppsättas i kyrkorna, even tuellt 
anslutning till en gravplats. Sedan tog utvecklingen en rent 
profan vänd ning. Vapenmålningarna fick tjäna som tecken 
på samhörigheten inom ätten eller som nådevedermäle till 
underlydande e ller beskyddade personer och institutioner. 
Slutligen skänktes de som nyårs- eller bröllopspresenter och 
som gåvor till nyuppförda byggnader, priva ta e ller offent liga. 

Författaren stå r i tacksamhetsskuld till dr H R von Fels-de 

Fig 47. Vapenruta (1654-1689) för understå thå llaren i pro-
vinsen Va lkenburg (Nederländerna) Isaac van Slijp och hans 
hustru Maria van Hillensberg. Fönster 2 D. Foto 1965. 

M emarial pa11e (1654- 1689) with the caats-af-arms af the 
Deputy Gavemar af the Dutch pravince af Va /k e11b11rg, Isaac 
van S/ijp, and his wife, Maria van Hillensberg. 
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Craen van Haeften, S:t Gallen, arkivarien i riksarkivet i 
Haag J Fox och dr 0 Neubecker, Wiesbaden, som var och en 
för sitt land lämnat upplysningar av stort värde. 

Fönster i A 
G/asmålning, delvis skymd. 
Inskriften anger Josef v Fleckenstein, kanik och kamrerare 
i kollegiatkyrkan i Luzern, å r l 688. Han var son till Carl 
Christof v Fleckenstein i dennes andra äktenskap med 
Maria Elisabetha Pfyffer von Wyer, valdes till kanik 1677 
samt avled 1717/ 18. 

Mittpartiet , likaledes frå n 1600-talet men av allt att döma 
utan samband med inskriften, visar en kvad rerad sköld med 
två hjälmar, förmodligen ett alliansvapen. Fält I och 4 blått 
med ett gult torn med uppslagna dörrar; fält 2 och 3 gult 
med en naturfärgad kalv på ett grönt treberg. Vapnet i de 
förstnämnda fälten synes tillhöra släkten Dorer i staden 
Baden, kantonen Aargau ; vapnet i de sist nämnda fälten 
släkten Krus i Luzern. 

Det översta partiet visar Tyska Ordens vapensköld med 
en ordensriddare bakom och en andlig ordensmedlem vid 
sidan av densamma, båda med gloria. Ett samband mellan 
detta parti och inskriften förefinnes möjligen så tillvida a tt 
flera medlemmar av ätten v Fleckenstein a lltsedan 1200-
talet tillhört Tyska Orden och att ovannämnde kanik därför 
kan tänkas ha velat hedra deras minne i en glasmålning. 

Fönster i B 
Glasmålning, överst t v. 
Anton, hertig av Lothringen, Brabant och Limburg, tysk-
romersk markgreve, l 522. Modern glasmå lning efter sigill. 
Omskriftens å rtal icke ursprungligt. Hertigen sitter till häst 
med vapensköld i vänster och svärd i höger hand . (Jfr Oliva-
rius Vredius, Sigilla Comitum Flandriae, Brligge 1639.) 

Fönster I C 
Glasmålning, överst t h. 
Tronande biskopar. Skölden vid deras fötter visar i fält l 
och 4 Salzburg, i fält 2 Pfa lz och i fält 3 Bayern. Biskops-
dömet Salzburg hörde under åren 1810-1814 till Bayern. 

Fönster 2 A 
Glasmå/ning, överst t v. 
En skadad men nödtorftigt kompletterad bild av en patricier-
dam har fått tjäna som sköldhållare till några celvis frag-
mentariska vapen. Glasmå lningen är i sin helhet samman-
fogad av ett tiotal olikartade t:eståndsdelar från l 600-talet. 
Vid betraktande av dess mittparti framstår tydligt hur 
bilderna staplats på varandra . I den längst ned av en ängel 
hållna vapenskölden, visande ett bröd under ett kors, har 
tillskarva ts ett stycke av en stjärna. Arrangemanget att lå ta 
skölden hå llas av en ängel utgör ett för den schweiziska 
vapenrutan typiskt drag. 

Den i glasmålningens övre parti insatta hjälmprydnaden 
härrör från en glasmålning för familjen Spindler i S:t Gallen. 
Den visar mellan två vesselhorn, med en ros i vardera myn-

ningen, bilden av en kvinna i en dräkt, som återger släktens 
vapenbild. 

Fönster 2 B 
Vapenruta, överst i mitten. 
Glasmå lning från förra hälften av 1600-talet. Tyskt borgerligt 
vapen visande en snett genom skölden gående ström, å tföljd 
av två löv, det nedre uppväxande från en kulle ; på den 
vänstervända hjälmen ett vingpar, med vapensköldens ström 
upprepad . 

Jnskriften, som bär årtalet 1635, är hopfogad av disparata 
celar och lämnar icke tillräcklig ledning för identifieringen. 
Hjälmens vänstervändning tyder på ett av en man fört 
vapen, som »par courtoisie» riktats mot hustruns. Detta 
bestyrker att inskriften, vars vänstra del tyckes syfta på en 
kvinna, kommer frå n en annan glasmålning. Jfr nedan 
Fönster l I. 

Namnformerna antyder ett ursprung frå n Westfalen . 

Fönster 2C 
Vapenruta, närmast koret, näst nederst. 

Jnskriften anger Johan Hoen, Jungman, Anno 1669. 
En familj med detta namn är känd i den holländska kom-

munen Valkenburg under tidigt l 600-tal. Johan säges vara 
»Jungman», dvs ungkarl. Om glasmålningen å tergett hans 
vapen, borde den ha uppvisat blott en sköld och icke två 
sammanställda. 

De båda vapnen tillhör i stä llet kopparfabrikören i Stol-
berg (nära Aachen) Johan Peltzer vom Jordan (1641-c. 17 l 6) 
och hans ma ka Elisabeth Lach (1631 - 1713). Äktenskapet 
ingicks i Vaals 1667. Familjen Peltzers vapen visar tre 
näckrosblad . Släkten Lachs vapen visar en sol och ett be-
vingat huvud, en sk änglaflykt, betraktande solen. På 
makarnas gravsten är änglaflykten placerad uta nför skölden . 

Fönster 2 D. Se Jig 47 

Vapenruta, längst från koret, näst nederst. 

Inskriften anger de äkta makarna Godefry Schardinel och 
Catharina Peltzer, 1669. 

Mannen tillhörde en protestantisk familj i Aachen och 
var vid äktenskapets ingående l 660 välbärgad koppar-
fabrikör i Stolberg. Hustrun var dotter till Heinrich Peltzer 
zum Hammer och Maria Schleicher. 

De på glasmålningen avbildade vapnen har emellertid 
förts av a ndra personer: Isaac van Slijp (1629- 1689) och 
Maria van Hillensberg (c. 1632- 1682), trolovade i Maastricht 
1654. 

Mannen, son av Rogier van Slijp och Beatrix van Lennep, 
var understå thållare för provinsen Valkenburg. Hustrun 
var dotter till Heindrick van Hillensberg och Geertrvijt 
Slycher (Schleicher). 

På glasmå lningen har Isaac van Slijp och Maria van 
Hillensberg i nedre hälften av sina sköldar inkorporerat 
möderneva pnet. Sköldarna innehå ller följaktligen van 
Slijp/van Lennep och van Hillensberg/Slycher. Det av 
mannen förda vapnet har »par courtoisie» vänts mot hus-
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truns , vilket innebär att hjälmen med dess prydnad och 
figurern a i skölden fått göra helomvändning. Glasmå lningen 
ha r ett med den närmast föregående likartat utförande. För 
sambandet dem emellan talar vidare att medlemmar av en 
och sa mma släkt (Peltzer) är knutna till vapnet i den ena och 
inskriften i den andra. Typiskt för den gränstrakt där Hol-
land , Belgien och Tyskland möts är slutligen inskrifternas 
blandning av tyska namnformer och franska sentenser. 

Fönster 2 E 
Glas111ålning, näst överst i mitten. 
Fragment av troligen schweiziska vapenrutor från 1600-
talet. Det stö rsta stycket visar en vapensköld med en krans, 
genom vilken stuckits två korslagda störtade svärd. Den för 
schweiziska vapenrutor karaktäristiska företeelsen med en 
ä ngel som sköldhållare förekommer även här (jfr Fönster 
2A). 

Fönster 2 F 
Glasmållling, nederst längst från koret. 
Glasmå lningen är enligt inskriften år 1705 tillägnad teologie 
doktor Petrus Hausmann från Osteraht, kanik vid S:t 
Gereon och S:ta Ursula samt kyrkoherde vid S:ta Columba. 

Osteraht är en ort nära staden Neuss i Rhenlandet. De tre 
efter helgon uppkallade kyrkorna är belägna i Köln. I S:ta 
Columba va r Hausmann kyrkoherde 1689-1710. 

Mittbilden visar riddarhelgonet S:t Gereon med kors-
prydd fa na och sköld samt den engelska konungadottern 
S:ta Ursula med sina attribut pil och palmkvist. Snett framför 
S:t Gereon en sköld, visande en såningsman. 

Fönster 2G 
Glasmålning, nederst längst från koret. 
Glasmålningen är enligt inskriften år 1705 tillägnad de äkta 
maka rna Johan Henrik Hausmann och Anna Margaretha 
(Sc)hroders. 

Mittbilden visar S:t Nicolaus, biskop av Myra, känd som 
bl a barnens skyddshelgon, och S:ta Margareta med attri-
buten palmkvist och kors . Framför de båda helgonen en 
sköld, som kan tänkas innehå lla de nämnda ma karnas 
sammanställda vapen. De båda helgonen ä r troligen makar-
nas personliga skyddshelgon. För detta talar hustruns dop-
namn. 

Glasmålningen har uppenbarligen samma ursprung som 
nä rmast föregående. Den bär samma årtal, överensstämmer 
till komposi tion och avser medlemmar av samma familj. 

Fönster 2 H 

Vapenruta, nederst i mitten. 

Vapen för George Augustus Frederick, prins av Wales och 
earl av Chester, sedermera konung Georg IV av Storbri-
tannien och .Irland (l 820-l 830). 

Den brittiska riksskölden har den hannoveranska dyna-
stins vapen som mittsköld, är försedd med en tornerkrage 
markerande prinsens egenskap av tronföljare, omgives av 
the Garter (strumpebandet) med devisen Honi soit qui mal y 

Fig 48. Vapenruta l 629 för Bartholomeus Baumgartner, 
stadssk rivare i Crailsheim, Wlirttemberg (Tyskland). Föns-
ter 8. Foto l 965. 

Me111orial pane, 1629, with the coat-of-arms oj Bartholomeus 
Ba11111gartner, oj Crailsheim, Wtlrttemberg, Germany. 

pense samt krönes av den honom tillhörande kronan . Omedel-
bart nedanför st rumpebandet står hans födelseå r l 762. 

Fönster 3 
Glasskiva med sammanfogade må lningar av borgerliga 
vapen frå n 1600-talet. Typiskt är inslaget av bomärken . 
Namnformerna tyder på ett lågtyskt ursprung. Henni Husse 
har tillägget »tho Grastorpe», ett icke ovanligt bynamn i 
Hannover. Amtmannen Johannes Beckmans vapen visar ett 
stiliserat träd av god verkan (längst upp tv). 

Fönster 4 
Vapenruta för Sigmund Rainolt (Rainold), råd hos grevarna 
av Sultz och landsfogde för Vaduz och Schellenberg, 1607. 

Ha n upphöjdes på grund av kejserliga rådet doktor Ludvig 
Rainolds förtjänster jämte Friedrich, Bartolomeus och 
Christof Rainold från Feldkirch och Bregenz av ärkehertig 
Ferdinand i adligt stånd genom ett i lnnsbruck den 4 april 
l 588 utfä rdat brev och erhöll därvid följande vapen. Kva-
drerat: fä lt I och 4 vitt med ett svart gumshorn, fält 2 och 3 
gult med tre avslitna vita örnhuvuden. 

Sultz va r ett grevskap vid Schaffhausen på stranden av 
Bodensjön. Ätten Sultz utslocknade år J687. Domänerna 
Vaduz och Schellenberg förenades J7 l 9 till furstendömet 
Liechtenstein . 
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De kompositionella och koloristiska överensstämmelserna 
med Fönster 9 är flera. Medan vapnet i nyssnämnda fönster 
omgives av allegoriska figurer föreställande Victoria och 
Pax, omgives det här av Justitia och Caritas. Överensstäm-
melserna är dock icke av sådan art att vapenrutan kan be-
stämmas scm ett verk av glasmålarfamiljen Spengler. 

Fönster 5 
Vapenrutans inskrift anger biskopen av Munster Christoffer 
Bernhard, tysk-romersk riksfurste, borggreve till Stromberg 
och herre till Borkeloh, 1654. Han tillhörde ätten von Galen. 

Av bilden kan intet annat ä n hjä lma rna och deras täcken 
ha samband med inskriften . Skölden torde vara ett borger-
ligt alliansvapen, där mannens vapen visar tre bröd och 
hustruns tre kuddar. Hjä lmpryd naderna hör icke till vapnet. 
Den ena hjälmen har till och med försetts med dubbla hjälm-
prydnader. 

Fönster 6 
Modern g/asmå/ning efter sigill. 
Otto Henrik, pfalzgreve vid Rhen (1556-1559), tysk-romersk 
riksvikarie och ärkedrots. Pfalzgreven på sin tron, omgiven 
av vapensköldarna för Pfalz (lejon), Bayern (snedrutor) och 
ärkedro tsen (riksäpple). 

Fig 49. Glasskiva med sammanfogade 
må lninga r av borgerliga vapen. 
Vapnet högst upp bär å rtalet 1678. 
Fönster l 2. Foto 1965. 

Sheet of glass with combi11ed pai11tings 
of commoners' coats-of-arms. The arms 
at the top are data/ 1678 . 
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Modern g/asmålning efter sigill. 

Vladislav Il Jagiello av Polen (1386- 1434). Konungen på 
sin tron, omgiven av rikenas och provinsernas vapen: Polen 
(örn), Litauen (riddare och drake), Storpolen (tjuransikte), 
Sandomir (kluven med bjälkar), Kujavien (lejon och örn), 
Dobrzyn (kungahuvud) och Lemberg (lejon). Flera av 
vapnen är behäftade med felaktigheter. (Majestätssigillet 
avbildat i Maryan Gumowski: Pieczecie kr616w polskich, 
Krak6w 1910, Tab 9.) 

Fönster 8. Se Jig 48 
Vapenrutan för Bartholomeus Baumgartner, notarius 
publicus och stadsskrivare i Crailsheim, Wurttemberg, 1629. 

Vapenskölden är kvadrerad av svart och gult med ett 
träd med grön krona och brun stam i samtliga fält. Hjälm-
prydnaden utgörs - uppenbarligen i a nslutning till ägarens 
namn - av en man, som håller ett träd i vardera handen. 
Hans dräkt upprepar sköldens indelning. 

Fönster 9. Se fig 46 
Va penruta för Ambrosius Schlumpff, 1626, borgmästare i 
S:t Gallen, född 1573, död 1635. Han tillhörde en släkt, som 
redan 1385 erhållit medborgarskap i S:t Gallen. 
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GLASM Å LNING A R 

Familjevapr;et visar i gult fä lt tre svarta stridshorn över 
varandra. Den sedvanliga hjä lmprydnaden - två vessel-
horn - har dock här ersatts med förgänglighetens symboler. 

Mästaren till den na vapenskiva har signerat verke t med 
sina init ia ler I. SP. De syfta r på Jeronymus (Hieronymus) 
Spengler, en av samt idens sk ick ligaste konstutövare på sit t 
om råde. Vapenskivan har utförligt skildrats av Aron Anders-
so n i artikeln G lasmå lninga r i Ulriksdals kapell , Konst-
historisk tidsk rift 1943 . 

Fönster 10 
Glasskiva n~ed tyska borger liga va pen . Namnformerna 
tyder på et t lågtyskt ursprung. Kring ett större vapen i mitten 
ha r utmed skivans ka nter placerats ett dussi n vapen av 
rela tivt enhet lig ka raktär. Det för Herma n Biswiks vapen 
(övre raden, a nd ra fr v, angivna årtalet 1688 ger därför en god 
ledni ng även fö r dateringen av de övriga. 

I nedre raden förekommer ett vapen för Henni Scrader 
(Schrader). Siebmachers Wappenbuch (5: 5, Biirgerliche 
Wappen) meddela r, att en familj Schrader med ett krönt 
avs litet lejonhuvud i skölden och på hjäl men seda n J500-
ta let förekommer i Celle, provinsen Hannover, sa mt att 
samma vapen fördes av Joha n Hi nrich Schrader, kapten vid 
borgargardet i Ha mburg, död 1767. Stilen på det från de 
övriga något avvikande vapnet för Henni Schrader mot-
säger icke möjligheten av a tt denne kan vara identisk med 
kaptenen i Hamburg. 

Endast Tonnies Kolmeiers vapen (ned re raden, lä ngst t h) 
tyder på a tt en ha ntverkare finnes i kretsen . Det innehå ller 
förutom ägarens initialer skor och korslagda garvarknivar. 

Vävda tapeter 
En vävd :1.500-talstapet med dansk antavla 

Av C G U Schejfer 

Tapeten, som ha r sin plats på slo ttskapellets norra vägg, 
ä r gjord för a miral Christen Munk till Gjessinggaard 
(c J540- 1612) och hans hustru Anna Eriksdatter Sk ra m 
( 1540- 1612 fig 50).155 Troligt ä r att den färdigställts 
med anledning av giftermålet å r I 580. D å ä ktenskapet 
blev barnlöst, ärvdes icke ta peten i rätt nedstiga nde led 
utan gick väx la nde öden till m ö tes. 

Den antavla, som tapeten fra mställer, visar fyra 
rader av vardera å tta över vara ndra ställda vapen i 
färger mot svart botten inom en uppstiga nde bård 
bestående av en ranka av gröna bla d och frukter ; i 
hö rnen fyra runda meda ljonger med evangelisternas 
symboler; i mitten en bred fruktgirland , liknande 
bå rden. De två vapenraderna t v om girlanden re pre-
senterar amiralens sexton a nor, under det att de båda 

Fönster 11 
Vapenruta frå n förra hälften av 1600-ta let. Tyskt borgerligt 
vapen visande en delad sköld med en gående häs t i det övre 
fältet och en borg i det nedre; på hjälmen en uppstiga nde 
häst mellan två vingar. 

G lasmå lningen, vars inskrift liksom Fönster 2 B bär 
årtalet (16)35, ä r av kompositionen a tt döma samhörig med 
denna. Meda n i förra fallet endast hjälmen riktats åt väns ter, 
är vapnets vänstervä ndning i detta fa ll konsekvent genom-
fö rd. Sådana å tgärder brukar såsom tidigare o mnä mnts 
bl a företagas av hänsyn till annat va pen , särsk ilt en äk ta 
ma kas. Ma n få r då förmoda a tt ifrågavarande båda vapen 
korresponderat med två a ndra. Därpå tyder även de fela ktigt 
sa mma nsatta inskrifterna, som nu icke ger tillräck lig led ning 
för identifieringen, vare sig ensamma eller gemensamt. 

Fönster 12. Se Jig 49 
Glasskiva med sammanfogade målningar av borgerliga 
vapen. Namnformerna tyder på et t lågtyskt ursprung. Av 
sti len att döma torde »Hans Schrader w/appen/ 1678» 
(högst upp, i mitten) vara det yngsta. Josepus Kramers 
sköld (längst ned t v), visa nde en sparre ovan åtföljd av två 
rosor, har vid insätt ningen i glasskivan blivit vä nd upp och 
ned . 

Glasmästareämbetets (»des Glaser Amptes») vapen, som 
hä r också fått sin plats (lä ngst upp t h), utgöres liksom 
målarnas av ålder brukade vapen av en (blå) sköld , visande 
tre tomma (vita) sköldar. 

t h om girlande n framställer hustruns. Medan en 
vinlövsranka sk iljer amiralens fäderneanor t v från 
ha ns mödernea nor, har en kvist av e k samma uppgift 
med avseende på hustruns vapenrader. Den dek orat iva 
kompositionen har uppenbarlige n till syfte a tt fram-
häva det system, e nligt vilket a ntavlan uppstä llts. 

Inom detta system synes fäderne- respektive möderne-
vapnen vara uppstä llda i följande ordning uppifrå n och 
ned. 

Far Mor 
Farmor Mormor 
Farfars mor Morfars mor 
Farmors mor Mormors mor 
Farfars farmor M o rfars farmor 
Farfars mormor Morfars mormor 
Farmors farmor Mormors farmor 
Farmors mormor Mormors mormor 
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Detta innebär att av männen förda ättevapen icke 
upprepas i tidigare led, då exempelvis farfars farfars 
vapen bör vara detsamma som faderns och probandens 
eget. 

Även om tillräckligt må nga genealogiska och heral-
diska hållpunkter erhållits för att fastställa antavlans 
uppställning, kan en fullständig redovisning här icke 
lämnas. Vissa led i antavlan är, såsom av dansk expertis 
konstaterats, fabulerade. En kritisk granskning av 
a ntavlan skulle under sådana omständigheter föra för 
långt. Här skall endast nämnas, att i den översta raden 
å terfinnes vapnen för föräldraparen Munk- Kruse, 
Skram- L0venbalk, medan vapnen för amiralens farmor 

Fig 50. Vävd tapet för amiral Christen 
Munk till Gjessinggaard och hans 
hustru Anna Eriksdatter Skram. 
J500-talets slut. Foto HGK. 

Gabe/in waven for Admiral Christen 
Munk oj Gjessinggaard and his wife, 
Anna Eriksdatter Skram. End oj 16th 
cenlury. 

Juel och mormor Seefeld samt för hustruns farmor 
Gyrstinge och mormor Bille befinner sig i raden närmast 
under. 

I sin art har tapeten knappast något motstycke i 
Norden. En jämförelse kan dock göras med den kända 
danska tapeten på Hvedholm, som - kring ett fält 
med bibliska motiv i bården visar Falk G0yes Ct 1554) 
och hans hustru Ide Ulfstrands anvapen. 

Korsfästelsen 
Kristus på korset med huvudet vänt åt vänster omges av 
Johannes, Maria Jesu moder och Maria från Magdala 
(fig 51 b). Maria Magdalena sitter på knä med armarna 
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omfattande korset, Jungfru Maria och Johannes 
stående med huvudena vända mot korset . Ovanför 
Kristi huvud Den Helige Andes Duva. l skyarna ovan-
för korset synes Gud Fader med världsklotet i vänster 
hand. Höger hand ä r lyft till välsignelse. Till höger om 
Gud Fader två änglabarn . Vid korse ts fot dödsskalle 
o ch benknotor. I bakgrunden skymtar Jerusalem samt 
en bergås, som sträcker sig över hela fo nden . 

Färger : Korset rött, kvinnorna blå och röda dräkter, 
Johannes blå dräkt och röd mantel, bergåsen röd, 

F ig 51 a. Jakobs söners andra resa till Egypten. Vävd tapet, 
sanno li kt syd tysk t arbete frå n 1600-ta lets början. Detalj. Foto 
HGK. 

Jacobs sons' second journey to Egypt. Gobeli11 , S German work 
early 17th ce11tury. Detai/. 

VÄVDA TAPETE R 

skyarna vita och gula mot bl å himmel, på marken gröna 
växter. Mått: Lä ngd 248 (239 efter tvättning), bredd 
153 cm. I södra sidoskeppet. Samma kartong är använd 
till »Pekka la-tapeten» i Nationalmuseum, Helsingfors. 

Jakobs söners andra resa till Egypten 
Jakobs söner bereder sig att för andra gången resa till 
Josef i Egypten och nedpackar de skänker, som de 
skall medföra (fig 51 a , HG K in v, vävda tapeter nr 15). 
Överst till vänster på tapeten ses två las tade kameler, 

Fig 51 b. Ko rsfäs telsen. Vävd tapet. Samma kartong anvä nd 
till »Pekka la-Tapete», Nationalmuseum, Helsingfors. Foto 
HGK. 

The Cruc1fix ion. The same cartoon was usedfor the "Pekkala 
Gobelin" in 1he Na tional Museum, Helsingfors. 

6 - 755422 Ulriksdals slottskape ll 65 



ULRIKSDALS NUVARANDE SLOTTSKAPELL 

ledda av en man framför dem. Därnedanför tre män , 
den ene bär ett krus, den andre en packe, C:e;i tredje 
stå r lutad över en koffert. Ytterligare ett krus samt en 
koffert å terges på tapetens nedre del. Framför kofferten 
en liten hund. 

På högra sidan av tapeten tecknas överst ett landskap 
med träd och vattendrag. Därnedanför en ryttare med 
två mulåsnor. Längre ned framställs två män; den ena 
bär en koffert, den andra lägger ett täcke över en på 
marken liggande kamel. I nedre högra kanten vatten 
med blommor och ö rter på stranden . 

På ett band ovanför fra mstä llningen lö per en in-
skrift i versaler; »4: Jacobs sönner. reiser anden gang 
vdi. Aegypten. til. Toseph». Överst i tapetens mittlinje 
är två sköldar upphängda på ett sammanväxt träd, 
vilkas stammar korsar varandra. Den vänstra bär 

Inredning och inventarier 
Altaranordning 
Fristående altarbord av svartmålat trä. Det tresidigt 
brutna altarskranket utgöres av ett gallerverk av snidat 
trä, svartmå lat med linjemarkering i vitt. Knäfalls-
kudde, klädd med svart ylletyg. 

Altaruppsatsen av svartmå la t trä med ornament, 
reliefer och statyetter av silver i drivet och gjutet arbete 
är uppbyggd i form av en pelarställning, uppbärande 
ett bjälklag med kluven gavel (fig 52). l gavelns mitt ett 
uppskj uta nde överstycke med ett krön, utformad som en 
monstrans. Relikgömma i bjälklaget sa mt i krönet. 
Pela rna flankeras av sidoflyglar med voluter, krönta 
av vaser. I det kraftigt utformade sockelpartiet ett skå p 
med dörr. På dörren figurer i gjutet arbete i relief och 
friskulptur, framställande Kristus på korset, omgiven 
av fyra ä nglar, två vid korsarmarna samt två nedtill 
bärande Kristi pinoredskap (fig 54). Dörren flankeras 
av två bågformigt avslutade nischer, i vi lka är insatta 
två sil verstatyetter, framstä ll ande biskopar (fig 55) ; 
ovanför vardera nischen ett litet sil verbleck med en 
framstä llning av nattvarden. På pelarna och över-
stycket är infat tade silverplattor, rektangulära, ovala 
och bågformigt avslutade, med figurframställningar i 
relief i drivet arbete. Över så gott som hela ytan är 
dessutom anbringade ornament av silverbleck i form av 
blad, stjärnor, moresker, broskverk och änglahuvuden 
(i svick larna vid välvningen). Relieferna på pelarna 

inskriften: »C J T/ IHS», den högra: »A : B: D . / Anno I 
1609». Framställningen omges av en bå rd av stiliserade 
blad, blommor och frukter. Nederst till vänster en 
sittande figur, som spelar på ett stränginstrument, 
till höger en stående figur med höger hand lyftad. 
Ytters t en bård, bildad av hjärtformiga ornament med 
ett kors i mitten. 

Färger: Mä nnens dräkter i blått och brunt, djur i 
brunt och vitt, växter i grönt och gult, inskriften överst 
i svart mot ljusröd botten, sköldarnas inskrift gul mot 
bl å botten. Den inre bå rden har gröna blad, blå blom-
mor, gula frukter samt ett band i ljusrö tt och vitt. Den 
yttre bå rden har ornament i ljusrött mot brun botten. 
Må tt: Längd 301 , bredd 190 cm. 1600-ta lets början. 
Förvaras sedan 1953 i magasi n, var tidigare upphängd 
i kape ll et. 

å terger nedifrå n räknat , till vänster: helgon framför 
krucifix, Faraos dotter finner Moses och S Laurentius 
på hal st ret. Till höger: biskop, scen från Kristi barn-
dom och S Stefan stenas. På överstycket ser vi från 
vänster till höger: Maria med barnet, helgon med 
krucifix (f ig 53a- b) och Gud Fader med Kristusbarnet. 
Reliefer på sidoflyglarna nedanför voluterna fram-
stä ller, till vänster Maria med ba rnet, till höger en 
pieta. Altaruppsatsens må tt : Höjd 235, sockelns bredd 
112 cm. Sannolikt sydtyskt arbete frå n J600-talets 
mitt. Uppbyggnaden är liksom detaljutsmyckningen 
typisk för perioden. Ett motsvarande arbete, ehuru 
i elegantare utförande, finner vi i C hri st ia n l V :s böne-
kammare i Frederiksborg slottskyrka i Danmark, ett 
Augsburgerarbete frå n början av 1600-talet.'5 6 l välv-
ningen är här infattad en stor relief a v silver. 
J det vä lvda mittpa rtiet i Ulriksdals s lottskapells 

a lta ruppsa ts är uppställt ett löst krucifix med Kristus-
figur samt dödsskalle av elfenben (fig 56). Korset av 
svart trä har tätt på fästa sil verbeslag i form av band-
verksornament. Relikgömma i sockeln , försatt med glas. 
Höjd 77, sockelns bredd 17,5 cm. Sannolikt tyskt arbete 
frå n 1700-ta lets början. 15 7 

Träskulptur 
Altarprydnad, bestående av en figurframställning av 
sn idat, krederat, må lat och förgyllt trä inom ett spets-
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Fig 52. Alta ruppsa ts av sva rtmålat 
trä med ornament , reliefer och sta-
tyette r av silver. Sannolikt syd tysk t 
arbe te frå n 1600-ta lets mitt. 
Foto 1975. 

Reredos oj b/ack-painted ivood ivith 
ornaments, reliefs and statue/tes 
oj silver. Probab/y S German work , 
ji-0111 the middle oj the 17/h century. 
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Fig 53 a- b. Maria med barnet, t h Helgon framför krucifix. Silverreliefer insatta i altaruppsatsen. 
Foto 1975. 

The Virgin and Child; right, a saint in front oj the crucifix . Silver relief~ in the reredos. 

bågformat fält (fig 57). Figurerna återger i mitten 
den krönta Maria med barnet och den helige Ande, 
sittande på en bänk. På ömse sidor Josef och Joakim(?). 
Nedtill två sittande krönta heliga jungfrur, den ena 
räckande barnet vindruvor, den andra hå llande bok 
och nattvardskalk. Framställningen kröns av Gud 
Fader med världsklotet, omgiven av musicerande 
änglar samt överst av Den Helige Andes Duva inom 
strå lkrans. Profilerat ramverk, smyckat med krabbor. 
Färger: Förgyllda klädnader, blåfodrade mantlar, bl å 
bakgrund. Brunröd ram med förgyllda krabbor. Höjd 
190, största bredd J25 cm. Syd tyskt arbete från J500-
talets första tredjedel. 

Relief av snidat trä med figurframställning, bildande 
ramverk till ett krucifix, klätt med förgylld metall 
(fig 58). Bland ramverkets tätt packade figurer urskiljes 
nederst till vänster S Petrus med nycklar, till höger S 
Barbara med torn och S Katarina med hjul. Överst en 
grupp änglar. Krucifixet i en oval öppning i ramverkets 
övre del har strålkrans samt evangelistframställningar 
på korsets ändplattor. Reliefen höjd 1JO, bredd 75 cm. 

På korväggen söder om altaret . 1500-talsarbete, sanno-
likt av tyskt ursprung. 

Panel av snidad, svartmålad ek med figurframställ-
ningar och renässansornament i låg relief (fig 59- 60d). På 
korväggen å ömse sidor om altaret vardera fyra fält , 
av vilka två har figurframställningar och två är rent 
ornamentala. Figurframställningarna återger från väns-
ter till höger: I. Adams skapelse 2. Evas skapelse 
3. Syndafallet 4. Utdrivandet ur paradiset. Mellan 
fälten pilastrar med figurer och ornament. Upptill 
rullverksbård med blommor, frukter och figurer. 
Relieffälten höjd 60, bredd J72 cm. Panelen har sanno-
likt tillhört ett skåp eller kista. Reliefer av samma ut-
förande uppges av 0 earlen (s J0) ha funnits på ett 
skå p i det s k Oxenstiernska rummet på slottet. 1500-
talets slut - 1600-talets förra del. 

Reliefer av marmor och trä 
Fyra rektangulära reliefer av vit marmor är placerade 
nedanför triglyffrisen på korväggen samt på mitt-
skeppets västra vägg (fig 63a- 65). - 1. Jesus välsignar 
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Fig 54. Dörr till skå p i a ltaruppsatsen, smyckad med si lver
figurer i gjutet arbete i relief och friskulptur. Foto J 975. 

Door oj cupboard in the reredos, decorated 1vith cast silver 
figures in relief and Jree sculpture. 

F ig 55. Silverstatyett framställ a nde biskop, insa tt i en nisch 
i a ltaruppsa tsen. Foto 1975. 

Silver statuette oja bishop in a niche in the reredos. 

Fig 56. Krucifix med Kristusfigur av elfenben. Sannol ikt 
tyskt a rbete från 1700-ta lets bö rjan. Foto 1975. 

Cruc1fix 1vith an ivory figure oj Chris/. Probably German 
work dating from the beginning oj the 18th century. 

t 

.. ,.,. _ 
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barnen. På korväggen till vänster om altaret. - 2. 
Jesus vid 12 års å lder i templet . På korväggen till höger 
om altaret. - 3. Skattepenningen . Till vänster på 
västra väggen. - 4. Heliga tre konungars tillbedjan . 
Till höger på västra väggen . R el ieferna är utförda av 
den norske sk ulptören Hans Michelsen, elev till Tho r-
valdsen. Relieferna beställdes av Oskar 1:s son, kron-
prins Gustaf, avliden J852. M ichelsen, som även stu-
derat vid Konstakademien i Stockholm, hade 1835-39 
på Karl XIV Johans uppdrag utfört tolv a postlafigurer 

Fig 57. Senmedeltida altarprydnad, 
sydtyskt a rbete från 1500-talets början. 
Foto 1975. 

Late medieval altar .figure, S German 
work dating .from the early 16th 
century. 

Fig 58. Å motstående sida. F igurrelief 
av snidat trä , bildande ramverk åt ett 
krucifix av förgylld meta ll. l reliefens 
förgrund S Petrus med nycklar, S Bar-
bara med torn och S Katarina med 
hjul. J500-talsa rbete, sa nnolikt av 
tyskt ursprung. Foto 1975. 

Late medieval carved wooden .figure 
relief, .framing a g ilt meta / cruci.fix. fil 
the .foreground o.f the relief are S1 
Peter wi1h k eys, St Barbara wi1h 
tower and St Catherine 1vith wheel. 
16th century, probably German work. 
011 the opposi1e side . 

av gips för Trondheims domkyrka, nu i domkyrko-
museet. Kopior av dessa är uppställda i Skeppsholms-
kyrkan i Stockholm. Åtta apostlafigurer av Michelsen 
ä r vida re uppställda i slottskyrka n i Stockholms slott. 158 

Mell a n de båda marmorrelieferna på västra väggen 
ä r uppsatt en altarskåpsrelief av vitmålat trä från 1400-
ta lets slut av något större format. (fig 6 1) Reliefen , 
som framställer Jungfru Marie död, uppges ha tillhört 
en konstsamling, inköpt av Karl XV av A L Soldin 
1856. 15 9 
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INREDNING OCH INVENTARIER 

Predikstol 
Predikstolen av snidat svartmålat trä med vitmålad 
dekor samt målade ornament i sva rt och vitt är uppsatt 
i södra sidoskeppet mellan koret och ingången till 
sakrist ian (fig 66). Dess korg är polygonal och bäres av 
en kolonnett ; ljudtak saknas. I korgens fält är insatta 
reliefer med fö ljande figurframställningar inom båg-
ställningar med snidade blommor och ornament (fig 
66- 68): - 1. Jesus inför Pilatus. Text nedanfö r fram-
ställningen: »lesvs. vor Pilatvs». - 2. Petrus avhugger 
örat på översteprästens dräng. Text: »Petervs Swert». 
- 3. Översteprästen Kaifas river sönder sina kläder. 
Text: »Caipas . rit sin Kleit». - 4 . Avgjutning i gips 
av fig J. - 5. Avgjutning i gips av fig 3. I hörnen snidade 
hermpilastrar. Ovanför relieferna rektangulä ra fält 
med målningar i vitt mot svart botten , framställande 
kalk , kors, lagens tavlor, hjärtan samt ankare, flanke-
rade av änglar; i hörnen snidade änglahuvuden med 
voluter. Listve rket nedanför relieferna har må lad vin-
ranka i svart mot vit botten; i hörnen målade geome-
triska ornament. Överst listverk med tandsn itt och 
sn idad blomranka. Nedanför bokbrädet snidade änglar 
och blomranka i genombrutet arbete. Underredet är 
svartmålat med vita lister. Från sakristian leder en 
trappa upp till predikstolen. Vid ingången dörr målad 
i ljusbrunt med svarta speglar och lister, samt ett snidat 

Fig 59. Panel av snidad, svartmålad ek med figurframstä llningar i låg re lief. På 
korväggen på vardera sidan om altaret. Sannolikt från kista eller skåp, 1500-ta lets 
slut - 1600- talets förra del. Foto 1975. 

Panel oj carved oak , painted black, with .figures in b.1s-relief. 011 the chancel wall 
al each side oj the altar. Probably .fi·om a chest or a cupboard; e11d oj the !61h ce11-
111ry - jirst halj oj the 17th ce/1/ury. 
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Fig 60a- d. Evas skapelse, Syndafallet, Adams skapelse samt Utdrivandet ur Pa ra-
diset. Reliefer jfr fig 59. Foto 1975. 

The Creatio11 of Eve, the Fall, the Creatio11 of Adam, and the Expulsion from Para-
dise . Relief1-, (j figure 59. 

överstycke med änglar, blad och blomrankor; i mitten 
urna samt kors med strålkrans. 

Enligt byggnadsräkenskaperna 14/6 1865 hade Wil-
helm Hoffman kompletterat predikstolen , då den in-
sattes i kapellet. Han hade reparerat tre kapitäl samt 
förfärdigat tre nya i gips. Han hade vidare reparerat 
tre reliefer samt förfärdigat två nya av gips samt snidat 
överstycket ovanför ingången till predikstolen. Predik-

stolens skulpterade bildfält är renässansarbete, av in-
skrifterna att döma av tyskt ursprung. 1500-ta lets slut-
J600-talets förra del. 

Bänkinredning 

Öppen bänkinredning, bildande två kvarter å ömse 
sidor om en mittgång samt ett mindre kvarter om fyra 
tvärställda bänkar i norra sidoskeppet. Bänkinred-
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Fig. 6 1. Jungfru Ma rie död, a ltarskåpsrelief från 1400-talets 
sl ut. På västra väggen. Ink öpt av Ka rl XV från de n sk Sol-
dinska samlingen . Foto 1975 . 

The Death of Mary, relief from a reredos, end of the 15th 
cenlury. Purchased by King Karl X V. 

ningen ä r må lad i ljusbrunt. Gavelstyckena har snidad 
och målad ornering i svart, ljusbrunt och rött (fig 62). 
De avs lutas upptill av snidade rundlar och olika rosett-
motiv, samt har nedanför rundlarna målade stiliserade 
ornament med tre olika motiv, utspa rade i ljusbrunt 
mot svart botten. 

Det kungliga podiet har lösa stola r: en karmstol, 
klädd med brun, mönstrad sammet samt tio stolar med 
snidade ryggstycken med växtornament, änglahuvuden 
m m. Sju av dessa stolar har sitsar klädda med gyllen-
läder. På ett äldre foto i Svenska porträttarkivet, 
Nationalmuseum, synes stolar med motsvarande snidade 
ryggar i det s k biljardrummet på slottet. 

Orgel 
Orgeln är uppställd pi\ ett podium i norra sidoskeppets 
västra hörn , omgivet av en barriär av samma utförande 
som a ltarskranket samt barriären kring den kungliga 

Fig 62. Bänkinredningens gavelstycken med snidad och 
målad ornering. Foto. 1975 . 
Bench ends with carved and painted dccoration. 
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logen . Jnskrift på silverplåt på södra dö rrens insida: 
»Detta orgelverk färdigställdes under å ren / 1962 och 
1963 och in vigdes den 9 juni I 963 / i närvaro av konung 
Gustaf VI Adolf och / drottning Louise. Orgelbyggare 
var Olof Ryden i Stockholm. / L stä mman spetsgamba 
8 ' ha r inbyggts tio / pipor av trä, härstammande från 
den orgel / som till mitten av 1700-talet var placerad I 
i den dåvarande slottskyrkan, belägen i slottets norra 
flygel. » IGO 

Fig 63 a- b. Jesus välsignar barnen, 
Jesus vid 12 års ålder i templet. 
Marmorreliefer på korväggen av 
skulptören Hans Michelsen (1789-
J 859). Foto 1975 . 

Jesus Blessing the Childre11 , The 12-
year-old Jesus i11 the temp/e. Marble 
reliefs 011 the chancel 1vall, by Hans 
Michelsen (1789- 1859). 

0 earlen uppger i sin skrift 1875, a tt fasaden till den 
dåva ra nde orgeln härrörde frå n Läckö slott och då 
var må lad i kyrkans färger (s 6). Denna rikt snidade 
orgelfas1d , nu åter uppställd i koret till Läckö slotts-
kyrk a, sy nes ha tillkommit på 1660-talet samtidigt med 
altaruppsatsen och predikstolen dä rstädes. Dessa 
båda förem å l är snidade av träs nidaren Hans Georg 
Rau sch J 666 med skulpturer av bildhuggaren Georg 
Baselaque. Den senare är sannolikt även mästaren till 
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F ig 64 - 65. Ska ttepenningen, Heliga 
tre konungars tillbedjan. Marmor-
reliefer på västra väggen, jfr fig 63 a- b. 
Foto 1975. 

The Trib111e Mo11ey, the Adoration o.f 
the Magi. Marble reliefs 0 11 the W 
wall, c:ffigs 63a- b. 

o rgelfasadens nischfigurer, Assar och kung David , 
samt dess krönande putti. Orgelfasadens komposition 
ta la r för a tt den är utförd en ligt ritningar av en arki -
tekt.1 61 

N ummertavlor 

Nummertavlor, två st, rektangulä ra med svarta trä-
ra mar med förgyllda lister, en uppsatt på väggen i 
hörnet söder o m predikstolen , en i hö rnet norr om 
ingå ngen till kungliga logen . 

Dopredskap 
Dops kå lss täll av snidad ek med vita knappar av elfen-
ben. Rund fotplatta på tre fötter , skaft uppbärande 
rund pla tta fö r dopskå len. Höjd 78 cm. 

Dopfat 
Dopfat av delvis förgyllt silver, bestående av oval, 
hå lkä lad fo t sam t ovalt fy rpassfo rmad skå l.16 ' T fatets 
mitt är graverat Krist i monogram inom strå lkrans; 
i strå lkra nsens periferi fyra grupper av moln med två 
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F ig. 66-68 . Prediksto l av svartmålat trä med vitmå lad dekor. D ess snidade de la r 
renässansa rbete av tyskt ursprung. Å motstående sida relie[er, ovan till vä nster: 
Jesus inför Pilatus; till höger: Pet rus avhugger örat på översteprästens drä ng. 
Foto 1965. 

Wooden pulpit, painted black 111ith white orna111entat io11 . The carved pc.ris German 
Renaissance 1vork . On the opposite side reliefs, above lejt: Jesus before Pi/ale; 
right: Peter culling off the ear af the High Priest's serva111. 
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änglahuvuden i vardera. På skålens yttersida är graverat 
ett monogram av U E R S ( = Ulrika Eleonora Regina 
Sveciae) under kunglig krona samt inskriften : »Döpelse-
faat till Ulrika/Dahls Capell A:o 1734». Stämplar på 
undersidan: å ldermansranka, X ( = l 734), S:t Erik 
(Stockholm), mästa restämpel för Gustaf Stafhell d ä 
(en! Upmark nr 477) . Dessutom är graverat: 98 1/4 lo. 
samt med annan st il: N:o 7. Höjd 8,4, längd 39,7, bredd 
29,l cm. Fatet förvaras i ett fodral av mörkt läder, 
inna ntill fodrat med ljust sämskskinn samt ornerat 
med lambrequinmönster i pressning. 

Nattvardskärl 
En uppsättning nattvardskärl , bestående av kalk , paten 
och oblatask skänktes som ovan nämnts till Helga 
Trefaldighets kapell av Hedvig Eleonora 1696 (HGK, 
inv silver, nr 19, 46, 4). Oblatasken överfördes 1921 till 
Kungl Silverkammaren. 

Kalk av delvis förgyllt silver (fig 71). 163 Klockfor-
mig cuppa, rund fot med vulst, päronformad nod. 
Cuppan omslutes nedtill av gjuten dekor i form av en 
holk med fruktklasar och beslag, upptill begränsad av 
veckad kant och fris av uppåtriktade akantusblad. 
Graverat på cuppan Hedvig Eleonoras namnchiffer, 

bildat av H E R S under kunglig krona mella n två 
korsade lagerkvistar, samt inskriften : »Helge Tree-
faldigheetz Cape! Wedh Ullrichsdahl Anno l 696». 
Graverat på fotens undersida i nyare tid: »N:o 19». 
Foten med bård av blad- och beslagsornament. Noden 
har gjuten ornering bestående av änglahuvuden, gir-
lander och beslagsornament . Stämplar på foten delvis 
oläsliga. Mästarestämpel starkt påminnande om 
Andreas Heins (Rbg nr 1898). Höjd 20, fotens diameter 
10,5 cm. I fodral av svart skinn med följande inskrift 
i blindpressning: »Helga Trefaldigshets Capel Wedh 
Ulrichs-Dahl Anno 1696». Invändigt sämskskinn. 
Utförd under 1600-talets förra hälft enligt stämpeln 
möjligen av Andreas Heins i Elbing. 

Paten av delvis förgyllt silver (fig 72). På rund fot med 
päronformat skaft, ornerat med gjutna bucklor. På 
brättet graverat konsekrationskors. Graverad inskrift 
på fatets undersida : »Helge Treefaldigheetz Cape! 
Wedh Ulrichs Dahl Anno 1696» samt (i nyare tid): 
»N :o 46». Stämplar (enligt Looström): S Erikshuvud, 
H ( = l 696), mästarestämpel med I N ( = Johan NUtzel), 
å ldermansranka. Höjd 5,7, diameter upptill l 5 cm. 1 

Oblataskar: - 1. Av delvis förgyllt silver (fig 70). 
Oval med kupigt lock . På locket graverat Hedvig Eleo-
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Fig 69. Vinkanna (nr I) av delvis 
förgyllt silver med Hedvig Eleonoras 
namnchiffer samt årta let 1704. 
Utförd i Augsburg av Melchior 
eller Ma tthias Gelb vid 1600-talets 
mitt. I Ka rl Xl:s galleri , Stockholms 
slott. Foto HGK. 

Ta11kard (110 /), silver, pal'fly gill, 
with Hedvig Eleonora'.1· mo11ogram 
and the date 1704. Made al A11gsb11rg 
by M e/chior or Matthias Celb in the 
middle o.f the 17th century . 

Fig 70. Frå n vänster till höger. 
Oblatask (nr I), gåva 1696 av 
änkedrottning Hedvig Eleonora till 
Helga Trefaldighets kapell. - Paten 
med Hed vig Eleonoras na mnchiffer 
på undersidan samt å rtalet 1707, 
tillh örande sockenbudstyg. -
Oblatask med Hedvig Eleonoras 
namnchiffer samt å rtalet 1708, till-
hö ra nde sockenbudstyg. Samtliga i 
Kungl Silverkammaren. Foto HGK. 

Le.ft to right: Bread box (110 1), 
donoted i11 1696 by Hedvig Eleonora 
lo the Holy Trinity Chape /. Paten 
with Hedvig Eleo11ora's 111011ogra111 
on 1he 1111derside and lf1e date 1707, 
belong ing lo ll1e via/ic11111 cessets . 
Bread box wi1h Hedvig Eleo11ora's 
111011ogra111 and the dote 1708, 
belong i11g 10 the l' ia/ic11111 resse/s. 
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Fig 71. Kalk av delvis förgyllt silve r. 
1600-ta lets fö rra hä lft. Möjl igen utförd 
av Andreas Hei ns i Elbing. Gåva 1696 
av änkedrottning Hedvig Eleonora 
till Helga Trefaldighets kapell. Foto 
1976. 

Chalice, parrly silver-g ill, firsl lralf oj 
1/ie 171/i century. Possibly by Andreas 
Heins of Elbi11g . Do11a1ed in 1696, by 
the Queen Mother, Hedvig Eleonora, 
lo 1/ie Holy Trinity Chapel. 

noras namnchiffe r under kunglig krona samt omfattat 
av två kors lagda lagerkvista r. Kring kanten graverad 

inskrift: » Helge Treefaldigheetz Cape! Wedh U lrichs 

Dahl Anno 1696». På undersidan graverat i nyare tid. 
»N :o 4. » Stämplar på undersida n : å ldermansranka, 

S Erikshuvud, H (- 1696), mästarestämpel l N ( = 

Jo ha n NUtzel, Upmark nr 278). Höjd 2,9, lä ngd 8,9, 

bredd 6,5 cm . [ fodra l av mö rkt läder, o rnerat med 
pressat lambreq uinmö nster kring inskriften: » Helge -

Trefaldighetz Cape! wed h - U lrichsda hl - A nn o 

1696.» Invändigt rött papper. I Kungl Silverkammaren . 
- 2. Av förgyllt silver (f ig 72). Rek tangu lä r på botten

platta med fyra runda fötter. Lock krönt av ligga nde 

la mm med korsfana. I askens hörn gju tna ornament. 

Under botten stämplar: mästarestämpel avseende Petter 

INREDNING OCH INVENTARIER 

Henn ing (G läser, 1688- 17 13), S. t Erik (S tockho lm), 

å lde rmansra nk a, HGK N:o 52. Längd 10,8, bredd 7,7 
cm, bottenp la tta n längd 12,7, bredd 9,5 cm. 

Vinkan nor: - I . Av delvis förgyllt sil ver, förvaras 
i Karl X I :s ga ller i i Stock ho lms slott (HGK, in v Silver, 

nr 29; fig 69). Päron formad med ha ls och lock , bil

dande ett Silenushuvud, vilkets skägg fl yter ut över 

främ re hälften av kannans li v. T hå ret druvk lasar och 

fruktknippen, vilka skj ute r ut över pannan och bildar 

en snäs. På den bakre hälften av kannans liv tre stora 
stjärnformiga blommor. Det s-formade handtaget, 

va rs mittparti bildas av en putta, avs lutas av kraftiga 

vo lute r. På locket, bi ldat av Silenushuvudets hjässa, 
en sena re ditsatt plåt med monogram av H E RS ( = 

Hedvig Eleonora R ex Sveciae) under kunglig krona. 
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F ig 72. Nattvardskärl av förgyllt 

silver: oblatask (nr 2), omkring J 700; 

vinkanna (nr 2), in köpt J 932 och 

pa ten , gåva 1696 av änkedro ttning 

Hedvig E leonora. Foto 1976. 

Co111nu111ion vessels silver-gill: bread 

box ( 110 2), ca 1700; /ankare/ (no 2); 

p11rc/10sed 1932, and paten, dona/ed in 

1696 by the Queen Mo ther, Hedvig 

Eleonora , lo the Holy Trinily Chap el. 

F ig 73. Sockenbudskalk av delvis 

fö rgyllt silver med Hedvig Eleonoras 

namnchiffer sa mt å rta let 1707. I 

Kungl Silverka mmaren. Foto HGK. 

Via1ic11111 c/10/ice, of par/ly g ill silver, 

with Hedvig Eleonora's monogram and 

the date 1707. 

Fig 74. Vinflaska av delvis förgyllt 

s ilver med Ulri ka Eleonora d y:s 

nam nchiffer samt å rta let 1722. Utförd 

av Petter Henning (G läsers) ä nka i 

Stockholm 1722. I Kungl Silver

kammaren. Foto HGK. 

Silver 111ine flask, par/ly g ill , with 

Ulrika Eleonora the younger's mono

gram and the date 1722. Mode by the 

1vido111 of Pe/ler Henning (Gläser) in 

Stockholm in 1722. 



På fotens ovansida graverat: »Ulricksdah l» samt på 
kannans liv: »1704». Stämplar på fotens ovansida och 
kannans liv: Kontrollstämpel för Augsburg 1600-
talets senare hälft (Rbg nr 141?), mästarestämpel 
en ligt Rbg nr 34 1. På fotens undersida: Åldermans
ranka. Höjd 25,5, bredd 20 cm. Utförd i Augsburg av 
Melchior eller Matthias Gelb vid 1600-ta lets mitt. 165 

- 2. Av förgyllt s il ver (fig 72). Bukig med smalt upp
svängt handtag och kupigt lock. Rund profilerad och 
refflad fot. På kannans liv en medaljong inneslutande 
IHS. Uppti ll bård av bladspetsar. Locket krönt av blad
krans och kors. På foten graverat: »Ulriksdals kapell 
1932, N:o 54. Vikt 500 Gr». Stämplar: S Erikshuvud , 
B8 ( = 1931), mästarestämpel C.G.H. ( = C G Hall
berg). Höjd 29, fotens diameter l 0 cm. Inköpt l 932. 

Vi nflaska av delvis förgyll t si lver, förvaras i Kungl 
Silverkammaren (HGK, inv si lver, nr 12, fig 74). 
Sexsidig med runt skruvlock med rörligt C-format 
handtag. På flaskans ena sida graverat: Ulrika Eleonora 
d y:s namnchiffer, bildat av U ERS ( = Ulrika Eleonora 
Regina Sveciae) under kunglig krona, samt å rtalet 
»A. 1722». I senare tid ingraverat: »N :o 12». Stämplar 
på undersidan : Åldermansranka, S Erikshuvud , K 
( = l 722), stämpel avseende Petter Henning (G läsers) 

INR EDN ING OCH INVENTARIER 

änka i Stockholm 1722. Höjd (med uppställt handtag) 
12,5, bredd 6, I cm. 

Sockenbudstyg, bestående av ka lk, paten och oblat
ask av delvis förgyllt sil ver, förvaras i Kungl Silver
kammaren (HGK, inv sil ver nr 25, 45, 5). Kalkens skå l 
har lätt utsvängd mynningsrand , dess fot är rund med 
vu lst samt vid övergången till skaftet en krans av ned
åt riktade blad (f ig 73). Cylind riskt skaft med platt rund 
nod. Under foten graverat Hedvig Eleonoras namn
ch iffer under kunglig krona samt insk rift: » Denna 
Kalck Ti l Ulricksdahl Til dee Siucka Anno 1707 -
Wäger l l 5/8 Lodh» samt graverat (i nyare tid): »N:o 
25». Stämplar saknas. Höjd l 2, fotens diameter 8,5, 
cuppans diameter 6,7 cm. - Paten med graverat kon
sekrationskors på brättet (fig 70). På undersidan gra
verat: Hedvig Eleonoras namnchiffer under kunglig 
krona samt inskriften : »Anno 1707» samt (i nyare tid): 
»N :o 49». Stämplar saknas. Diameter 9 cm. Ka lk och 
paten förvaras i fodral av trä, utvänd igt klätt med svart 
läder, invändigt med gul t sämskskinn. Oblatask, rund 
med gä ngat lock för fastsk ruvning vid annat förem ål, 
sockenbudskalk eller dylikt (fig 70). Graverat på under
sidan: »Anno: 1708» samt (i nyare tid): »N :o 5». På 
locket Hedvig Eleonoras namnchiffer under kunglig 

Fig 75. Brudkrona av förgy llt si lver. Utfö rd av silversmeden Ja n-Ante Dah lst.:d t, 

Konstfack 1965 . Foto 1975. 

Siher-gilt bridal crown, 111ade i11 1965. 
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krona. Stämplar saknas. Höjd 1,3, diameter locket 
3, 7 cm. 

Brudkrona 
Brudkrona av förgyllt silver (fig 75). 167 Genombruten 
ring, sammansatt av tre smala band , med sju triangu-
lära bl ad, vardera bestående av 18 armar med små 
silverlöv kring en turmalin en cabochon . Stämplar på 
ringens yttersida. JAD ( ~ Jan-Ante Dahlstedt) KF 
( = Konstfack) P 9 ( = 1965). Höjd 5,5, diameter 12 cm. 
I svart schat ull . Användes första gången 4/ 11 1965. 

Ljusredskap 
Ljuskrona av massmg med 16 armar i två kransar 
(fig 76). Profilerad stam, krönt av kvinnofigur med 
fågel och ankare, framställande Hoppet. Avslutas ned-
till av stor kula med inskriften: »Gott. zu. Ehren. und. 
dieser . Caroliner . Kirchen . zum . / Zierath . hat . 
die . lobliche . Compagnie . der . Kauf . / Gesellen . in . 
Malmoe . diese . Chrohne . vereret . / Anno 1694» 
( ~ Gud till ära och denna karolinerkyrk a till prydnad 
har köpma nsgesällernas lovvärda sällskap i Malmö 
förärat denna krona å r 1694). Reflexblommor, gou-
dronnerade droppskå lar. 

Ljusstakar: - l. Av svartmålat trä, ett par, med 
ornament i silverbleck (HGK, inv ljusstaka r, nr 193-
194; fig 78). Tresidiga socklar med voluter, baluster-
formade skaft. Runda ljusmanschetter med piggar för 
fästande av ljusen. Den rika orneringen i silverbleck 
är utformad som akantusblad , rosetter, änglahuvuden , 
frukter m m. Höjd 60 cm. Ljusstakarna hör samman 
med altaruppsatsen och bör i likhet med denna på sti-
listiska skäl dateras till 1600-talets mitt eller senare del. 
- 2. Ljusstake, utformad som nr 1 (HGK, inv ljus-
stakar, nr 195). Höjd 56,2 cm. - 3. Av mässing, ett 
par. Rund profilerad fot , skaftring och päronformad 
nod. Inskrift på foten : »L.F». Höjd 26 cm. Barock . - 4. 
Av mässing, ett par. Rund fot med gjuten bladranka 
samt refflad rundel runt skaftet, refflat skaft. Höjd 
27 cm. Gustaviansk typ. - 5. Av mässing, fyra st. 
Fyrsidig fotplatta, refflat skaft . Höjd 22 cm. Gustavi-
ansk typ. 

Textilier 
Antependier: - 1. Av svart sammet, indelat i fält av 
dubbla rader silverband. På mitten I HS samt kors. 
Märken efter besättning nedtill på antependiets mitt-
parti. Längd 410, bredd 108 cm. Synes vara identiskt 
med ett antependium, omnämnt av 0 Carlen 1875 
(s 8). Antependiet var då i de bägge nedre hörnen 
smyckat med Karl XV :s och drottning Lovisas namn-

Fig 76. Ljuskrona av mässing. G åva 1694 av köpmansgesäl-
lernas sä llskap i Ma lmö. Foto 1975. 

Clw11delier, brass, do11a1ed i11 1694. 

chiffer, »broderade i guld och lysande färger». - 2. Av 
naturfä rgat linne. På mitten invävt IHS i grått samt 
kors med ränder i grå tt och silvertråd. Broderad inskrift 
på fodret : AL - SW / 1965 I DL (SW - Sofia Widen). 
Längd 410, bredd 1 10 cm. 

Mässhakar: - 1. Av vitt siden. På ryggstycket 
rundel med inskrivet kors broderat i guldtråd ; på fram-
stycket ingen dekor. Broderad inskrift på fodret: 
»Libraria / komp. A.L.O. ( = Anna-Lisa Odelqvist) / 
1961 >> . Tillhörande stola, vid ändarna rundlar broderade 
med guldtråd. - 2. Av blått ylle. På ryggstycket är 
anbringat ett kors i svart band med kvadratiska brode-
rade fält i korsets mitt samt mellan korsarmarna i vitt 
och grått lingarn samt silvertråd. På framstycket 
vertikalt anbringat svart band . Mässhaken ä r kantad 
med svarta band. Broderad inskrift på foderlapp bakom 
broderiet: AL. - SW / 1966 / 1966/ DL (SW = Sofia 
Widen). Tillhörande stola; vid ändarna broderade kors 
med grått lingarn. 

Tre stolor av rött, violett och grönt tyg av bomull 
och lingarn med invävda kors. - 1. Den röda stolan, 
vid ändarna rundlar, på mitten triangel broderade i 
guldtråd. - 2. Den violetta stolan; vid ändarna samt 
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på mitten kors broderade i sil vertråd. - 3. Den gröna 
sto lan ; vid ä nda rna sa mt på mitten kors broderade i 
guldtråd. 

Håvar: - I . Av röd sammet av breda gu ld band in
delad i fyra fält (f ig 77). Guldfrans och tofs, läderpung, 
mässingshylsa med fäste ef ter klocka. Svarvat röd
må la t skaft. Renoverad av Libraria 1954. Upptages i 
Helga Trefaldighets kapells inv 1802- 1804. - 2- 3. 
Två håvar i sa mma utförande av röd sammet, av 
broderade smala bårder av guldtråd indelade i fyra fä lt. 
Läderpung, två korta skaft med en mässingshylsa var
dera. Moderna . 

Matta i korsstygnsbroderi i fl e rfä rgat yllega rn (f ig 
79). På mitten fra mstä lles i rött fält ett gult kors med 
två tvärbjälkar, omslingra t av ett vitt band med in
skrif ten: » In hoc signo vinces» ( = l detta tecken ska ll 
Du segra. Samma inskrift och kors finns på marmor
plattan ovanför kapellets huvudingå ng). Utanför det 
röda fältet et t sma lt vitt fält, begränsat av ett rep med 
knutar i brunt samt överst lagerkvistar i grönt. Där
efter ett grönt fä lt med passionsblommor samt fyra 
sexuddiga stjä rn or. Ytterst svart bå rd med vita och röda 
fuchsior . Broderad inskrift i rött i bårdens nedre 
vänst ra och högra hörn: »Louise I 1865 f(ecit)». Mått: 

Fig 77. Håv av röd sammet med gu ldband , fra ns och tofs. 
Omkr 1800. Foto Pietas . 

Collection bag, red ve/vet with go/d braid, f ri11ge and tasse/; 
c 1800. 

INR ED NING OCH INV ENTA RI E R 

Fig 78. Ljusstake av sva rtmålat trä 
med ornament i sil verbleck. Hör 
sa mman med altaruppsa tsen. 1600-
talets mitt eller senare del. Foto 1975. 

Candlestick, wood, painted black with 
silver omaments. Belo11gi11g lo the 
reredos. From the middle or second 
hal/ oj the 17 th ce11tury. 
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273 x 240 cm. Broderad och skänk t av Karl XV:s och 

drottning Lov isas dotter Lovisa .168 På det kungliga 

podiet. Mattan låg enligt 0 Carlen 1875 framför a lta ret 

(s 8). 

Ryamatta i o lika röda toner samt blå tt och brunt. 

Må tt: l 56 x 128 cm. Framför a ltarskranket. 

Böcker 
Karl X ll:s bibel i brunt läderband med guldpressn ing. 

Inskrift på pärmens framsida: » Helga Trefa ldighets / 

Cai:ell U lrics Dael / Anno l 708». På pärmens fram

och baksida dessutom Hedvig Eleonoras monogram. 

Spännen med beslag av fö rgyllt silver, framställa nde 

Karl X IT :s monogram. 
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Klockor 

Fig 79. Matta i korss tygnsbroderi av 
dåvarande prinsessan Lovisa .1 865. 
Foto 1975. 

Rug i11 cross-stich embroidery, by 

princess Lovisa, 1865. 

I kapellets torn över sakris tian hänger två klockor. 

V Björnström uppger i sin skrift 1875, att dessa har 

överförts från slottet (s I I). Klockorna bär på ena sidan 

vapen för ätten D e la Gard ie, på andra sidan Pfalziska 

vapnet, åsyftande Magnus Gabriel De la Gardie och 

hans gemå l Marie Euphrosyne av Pfalz. Båda klockorna 

har följande inskrift : »G loria in excelsis Deo, in terra 

pax. Holmiae me fec it Joha n Meyer» ( = Ära vare Gud 

i höjden , fr id på jorden. Johan Meyer160 tillverkade 

mig i Stockholm). Två klockor med samma vapen och 

li ka lydande inskrift finns i Veckholms kyrkas klock

stapel. Dessa har dessutom ännu en inskrift runt slag
ringen."0 



Noter 


J. 	B F/odin, Murmästaren Hans Ferster, s 85. 
2. 	 M Reuera, Gods och gård 1650- 1680, s. 27. - På 1630-

ta let innehades Överjärva av riksrådet Johan De la 
Gardie, broder till Jakob De la Gardie. Han åtnjöt 
ränteavkastningen av Överjärva som lön för tjänster åt 
staten (8 Strandman, Över-Järva, s 5). 

3. 	Jakob De la Gardie synes ha bott i Öve1järva, innan 
slottet var färdigt (B Strandman, Över-Järva, s 6). Den 
av De la Gardie vid Makalös anlitade hovsnickaren 
Lucas Meilandt arbetade »wed Järffua gå rd» J644-45 
(Svenskt konstnärslexikon). 

4. 	 LMV, Solna 371, Geometrisk Affrijtningh uppå Jacobs-
dahl, odal. 

5. 	 Enligt Jakob De la Gardies testamente sku lle änkan 
Ebba Brahe behålla Jakobsdal. Genom en arvskiftes-
överenskommelse avstod hon emellertid sin rätt till 
slottet (Revera a a, s 38 not I 24). 

6. 	 S Karling, Trädgårdskonstens historia i Sverige intill 
Le Nötresti lens genombrott, s 332. 

7. 	Den 6/ J2 1660 skänkte De la Gardie 100 rdr och 10000 
tegel till Solna kyrka samt julafton I 666 e n altartavla 
(S Brandel, Solna kyrka , s 203). 

8. 	 Huvuddragen i slottets historia å terges i: 8 von Ma/m-
borg, Ulriksdal , s 261 ff. 

9. 	 RA, E 1691 , De la Gardieska sam!, MG De la Gardies 
godshand l, Jakobsdal, gårdsräk 1660. 

JO. Slottsarkivet, Ulriksdal , inv 1689. 
1J. ] bi dem, inv 1802. 
12. Slottsarkivet, Jakobsdals stats- och meloriationsräk 

(jordförbättringsräk) 1676- 82, 1676 s 77. 
13. 	Jbidem, 1677 s 143. - Hedvig Eleonoras hovstatsräk 

1692 s 7 17. 
14. 	 V Björnström, Ulriksda ls Kongl. slottskapell, s 15 f. 
15. 	I forskningen har kapellet i slollsflygeln berörts i 

arbeten av A Hahr (Konst och konstnärer) och N G 
Wol/in (Ulriksdal), där enstaka uppgifter förekommer 
om ka pellet. Ytterligare uppgifter om kape lle t redo-
visas i avsnittet om Ulriksdal i serien Slott och herre-
säten i Sverige. Magnus G a briel De la Gardies in-
sa tser för kapellet har behandlats av I Rosell i av-
ha ndlingen Magnus Gabriel De la Gardies kyrko-
byggnadsverksamhet i Sverige. I följ a nde framställning 
har avsnittet o m Jakobsdals slottskapell yllerligare 
bearbetats samt dess historia förts fram till kapellets 
raserande 1774. 

16. 	RA, ÖfÄ, Ritn till profana byggnader, Ulriksdals 

PU J5 PU 15 PU 15 PU 15 
slott, -- --- ---- - Enl på teckning av 

J 2 15 J6 
PU 15 

fil dr R Strandberg är - - upprättad av C Hårleman. 
l 

PU 15 PU 15 
17. 	Jbidem, --

17 18 

18. 	 KB, Kart- och planschavd . Teckningar till Sveciaverket. 
- Pub! i: E Dahlberg, Teckninga rna till Svecia antiqua 
et hodierna. 

19. 	 RA, E 1317- 18, De la Gardieska saml, M G De la 
Gardie, Egenhändiga ant och planritn till byggnads-
företag. - Jfr S Kar/ing, Trädgå rdskonsten , s 334. 

20. 	 De la Gardieska Archifvet ... Utg av P Wieselgren, 
Del 6, s 23 . 

21. 	S Kar/ing, Trädgå rdskonsten, s 332. 
22. 	 RA , E 1693, De la Gardieska saml, M G De la Gardies 

godshandl , Jakobsdal, Jakobsda ls meloriation 1659-
70. 

23. 	 År 1662 flyttades Resta gå rd vid Jakobsdal och uppläts 
som fast bostad å t Matthias Ho/I (RA, E 1248, De la 
Gardieska sam!, MG De la Gardies koncept, memorial 
till Hasselgren 16.8 1662). 

24. 	 Ett brev frå n De la Gardie till Frant z Stimer 1660 berör 
dennes a rbeten vid Jakobsdal (RA, E 1246, De la 
Gardieska sam!, M G De la Gardies koncept). -
Stimer upptages bland Jakobsda ls arbetsfolk 1660, 
1665, 1666 (RA, E 1693, enl not 22). 

25. 	 RA, E 1248 enl not 23, M G De la Gard ies koncept 
28.2 1662, memorial ang Läckö till Frantz Stimer att 
förfärdiga vid kyrkan dess torn, altare etc. 

26. I Rosell, De la Gardie, s 100. 
27. 	 I Rosel/, Yeckholms kyrka, s 139. 
28. 	 I Rosell , De la Gardie s 100 ff. 
29. 	 RA , E 1430, De la Gardieska saml, Skr till MG De la 

Gardie, Från enski lda, Hasselgren . 
30. 	 Ibidem. 
31. 	 RA, E 1532, De la Gardieska saml, Skr till MG De la 

G ard ie, Frå n enski lda, Rausch 11 .2 1662. - RA, E 
1402, ibidem, Olof Falk 8.2 1662. 

32. 	 RA, E 1430, De la Gardieska sa ml , Skr till M G De la 
G a rdie, Frå n enskilda, Hasselgren. 

33 . RA, E 1248, De la Gardieska sam l, MG De la Gardies 
koncept. 

34. 	 RA, E 1430 en l not 32. - Stenpelare till trappan för-
färdigades av Marcus Hebels svåger stenhuggaren 
Friedrich Hoyer och avsändes enl brev 16.4 1662 med 
slupen till Ja kobsdal. 

35. 	 RA , E 1430 enl not 32. 
36. 	RA, E 1248 enl not 33. - Memoria l 16.8 1662. 
37. 	N G Wollin, Ulriksdalsstudier, s 122 f. 
38. 	RA, E 1532, De la Gardieska saml, Skr till M G De la 

Gardie, Frå n enski lda, Rausch J1.2 J662. 
39. 	Ulriksdals s/ottskapel/, s 3. 
40. RA , E 1430, De la Gardieska saml, Skr till M G De la 

Gardie, Från enskilda, Hasselgren. 
41. 	RA, E 1837, De la Gardieska sam!, MG De la Gardies 

rä k, Kamrerares och kassörers m fl räk, 1662 november 
s 18. 

42. Ibidem, aprils 12. 

85 



ULRLKSDALS SLOTTSKAPELL 

43. 	 RA, E 1248, De la Gardieska sam!, MG De la Gardies 
koncept, Brev till Hasselgren 5.3 l 662. 

44. 	 RA , E 1430, De la Gardieska sam!, Skr till M G De la 
Gardie, Frå n enskilda, Hasselgren 13.3 1662. 

45. 	 RA, E 1837, De la Gardieska sam!, M G De la Gardies 
räk, Kamrerares m fl räk. Hasselgren 1662 mars s 18, 
augustis 14, junis 20, oktobers 21. 

46. 	 RA , E 1248 De la Gardieska sam!, M G De la Gardies 
koncept 1662. 

47 . RA, E 1215, De la Gardieska sam!, MG De la Gardies 
koncept, Brev till kamreraren P Berentsson 25.3 1654. 

48. 	 RA, E 1675, De la Gardieska sam!, MG De la Gardies 
godshandl, Drottningholm, Byggnadsräk. - Jfr A 
Hahr , Konst och konstnärer, s 18 f. 

49. 	 I Rose/I, Veckholms kyrka, s 39 ff. 
50. 	 A a, s 138. 
51. 	H Roben, Stilar och mästarnamn i Tyska kyrkans in-

redning, s 56. Ang Nicolas Va/lari se vidare I Simonsson, 
Nicolas De Yallari. - S Ambrosiani, Ett par målningar 
av Nicolas Wallery. 

52. RA, E 1248, De la Gardieska sam!, MG De la Gardies 
koncept, Brev till Hasselgren 5.3 l 662. 

53. 	 RA, E 1430, De la Gardieska sam!, Skr till MG De la 
Gardie, Från enskilda, Hasselgren. 

54. 	 RA, E l 216, De la Gardieska sam I, M G De la Gardies 
koncept, 24.5 1658 till Ollonberg. 

55. 	 RA , E 1246, De la Gardieska sam!, MG De la Gardies 
koncept, Brev till M Carlinus 7.7 1660. 

56. 	 RA, E 1691 , De la Gardieska sam!, MG De la Gardies 
godshandl, Jakobsdal , gårdsräk 1660. 

57. 	 RA, E 1248, De la Gardieska saml, MG De la Gardies 
koncept, 5.3 1662 till Hasselgren . 

58. 	 I Rose/I, De la Gardie, s 73. 
59. RA, E 1837, De la Gardieska sam!, MG De la Gardies 

räk, Kamrerares och kassörers räk, Hasselgren m fl, 
1662 maj s 26, dec (kladdvolym). 

60. 	 1662 dec s 2. 
61. 	 1662 maj s 24. 
62. 	 RA, E J430, De la Gardieska sam I, Skr till M G De la 

Gardie, Från enskilda, Hasselgren. 
63. 	 I Rose/I, Veckholms kyrka, s 71. 
64. 	 RA, E 1693, De la Gardieska sam!, M G De la Gardies 

godshandl, Jakobsdal , Jakobsdals meloriation l 659-
70. 

65. 	 RA, E 1248, De la Gardieska saml, M G De la Gardies 
koncept, Brev till Hasselgren 20.l l 662 med bilagd 
specifikation. 

66. Även 	 till Riddarhusets båda frontespiser levererade 
Henrik Lichtenberg på l 660-talet den skulpturala ut-
smyckningen. Senare på l 670-talet anlitades L för 
arteten vid Karlbergs slott, bl a den konstnärliga ut-
smyckningen av slottskapellet därstädes. Jean De la 
Va/lee har förmodligen gjort ritningarna och Lichten-
berg skulpturartetet i kapellet. Ända till sin död l 680 
hade L sin verkstad på Karlterg och arbetade där med 
altarprydnader och predikstolar även till andra kyrkor 

på uppdrag av De la Gardie (T O:so11 Nordberg, 
Karltergs slott, s 55, 60). 

67. 	 I Rose/I, De la Gardie, s 64 f. 
68. 	A a, s 101f,105. 
69. 	RA, E 1835, De la Gardieska sam!, M G De la Gardies 

räkenskaper, Kamrerares, kassörers m fl räk 1661 , 
byggnadsväsendet vid Jakobsdal. 

70. 	 A Hahr, Konst och konstnärer, s 67. 
71. 	 Deponerad i Nordiska museet 11 /8 1890. Överförda 

1943 till SHM, inv nr 23003:8 Nu (1975) utställd i 
barockhallen. 

72. 	 T O:son Nordberg, Karlbergs slott, s 60. 
73 . A Hahr, Konst och konstnärer, s 78. - RA , E 1693, 

De la Gardieska sam!, M G De la Gardies godshandl, 
Jakobsdal , Jakobsbdals meloriation 1659- 70. 

74. 	RA, E 1248, De la Gardieska sam!, M G De la Gardies 
koncept, Brev till Hasselgren 20.1 1662 med bilagd 
specifikation. 

75. 	 RA, E 1430, De la Gardieska saml, Skr till MG De la 
Gardie, Från enskilda, Hasselgren. 

76. 	 RA, E 1837, De la Gardieska saml, MG De la Gardies 
räk, Kamrerares m fl räk, Hasselgren 1662, aug s 14, 
sept s 30. 

77. 	 RA, E 1430, De la Gardieska saml, Skr till M G De la 
Gardie, Från enskilda, Hasselgren. 

78. 	 I Rose/I, De la Gardie, s 101 f. 
79. 	 RA, E l 837, enl not 76. 
80. 	 I bi dem, 1662 aug s l 4. 
81. 	 Ibidem, 1662 majs 18,juni s 22, juli s JO, novembers 10, 

J 2, 16. 
82. 	 I Rose/I, Veckholms kyrka, s 86. 
83 . RA, E 1837 enl not 76, sept s 20. - Hans (Johan) 

Richter, Stockholm, född 1632, död 1695. Änkan levde 
l 7l I. Tillverkade J693 kalk och paten för Ragunda 
kyrka. 

84. 	 RA, ibidem, 1662 dec. 
85. 	 lbidem, aug s 24. 
86. 	 N G Wo/li11, Ulriksdalsstudier, s J22 ff. - Förslag till 

ombyggnad av Ulriksdal även i Celsingska sam! 73 /75, 
Nationalmuseum. 

87. 	 B von Malmborg, Ulriksdal, s 27 l. 
88. På kartan 1709 i Slottsarkivet och LM V markeras »den 

låga byggnaden» intill norra flygeln. 
89. Slottsarkivet, 	Drottningholms och Ulriksdals räk 1721, 

s 65 f. 
90. 	 B von Malmborg a a, 278 ff. 
91. 	P-0 Westlund, Gripsholm under vasatiden, s 56. 
92. 	 N Sundquist, Willem Boy i Uppsala, s 79. - Slotts-

kyrkan skadades redan vid branden 1702. 
93. Slottsarkivet, Ulriksdals kungsgårds 	räk 1774, s 318 f. 

- T kapellets inv redovisas en gammal grön kakelugn 
(ibidem, s 344). 

94. 	B G Söderberg, Ericsberg, s 132. 
95. 	 Densamme, Hesselbyholm, s 243. 
96. 	 I Rose/I, De la Gardie, s 101 ff. 
97. 	 A a, s 101. 
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98. S 	 Vänje, Nikodemus Tessin d ä och Drottningholm, 
fig 7- 8. 

99. A a , fig 10. 
JOO. J Bö11iger, En krönika om den Tessinska slottskyrkan 

1693- 96. 

101. B wn Maltnbo1;r:, Strömsholm, s 228 ff. 
102. 	 R Josephson, Tessin, senare delen, s 136. 
103. A a , s J07 ff. 
104. A a, 	s 80 f. - En sektion av kape llet mot a lta ret är 

publ å fig 69. 
105. 	0 Lindahl, Magnus Gabriel De la Gard ie, s 46. 
106. Frederiksborgs slotskirke, s 1878 f. 
107. Slot tsa rkivet , U lri ksda l, inv 1689. 
J08. 8 w n Ma l111borg, Ulriksda l, s 272. 
109. Slot tsarki ve t, U lr iksda l, Jakobsda ls s ta ts och meloria -

tionsräk jämte verifi kat ion 1676- 82, räk 1680, ver 
24/8 l 680, s 11 26. 

J I 0. Ibidem J683- 85, 1685 s 54 ; ver 237. 
l l J. Svensk! konslnärslexikon. 
112. Slo ttsa rk ivet en l not 109, 1685 s 54, ver 23 8. 
11 3. 	 Svensk / kons1närslexiko11. 
114. Slot tsa rk ivet , 	Ulriksda l, Jakobsda ls sta ts och meloria-

tionsriik jä mte verifika tion 1676- 82, l 679 s 451 ; 1680 s 
474. - År .1 696 nämns att Carlo Carove ä r anfört rodd 
överinseendet av va ttenkonste rna på Drottningholm 
och Ulri ksda l och dä rför jämte sin gesä ll erhå lle r lön 
(S lo ttsarkivet, U lr iksda ls meloria ti ons- och byggni ngs-
sa mt lant- och ladugårdsräk med inspektor H Golt berg 
1693- 98, 1696 s 476). 

11 5. Slottsa rkive t, Ulriksdal , inv, 1707- 1877, inv 1744. -
De a ngränsande rummen uppräknas i inv så lunda: 
aud ienskammaren - alkoven - sä ngkammaren -
bönekammaren. 

11 6. Nat iona lmuseum, Celsingska sa m I 238/75, K arta över 
U lri ksdal , odal (fö re 1690). 

117. 	LMY, Solna 37', Ägomätn m m av N Edberg 1709. 
Il 8. 	 D e båda målninga rna kan dateras till senas t 1766, 

då stallbyggnaden sydväs t om kapellet revs. Då Guslaf 
i Il föddes 1746 bör akvare llen tidigas t ha målats på 
1760-talet. 

1J 9. Slottsarkivet, Ulriksdals meloriat ions- och byggnings-
samt lant- och ladugårdsräk med inspek to r H Goltberg 
.1693- 98 , räk l 696 s 663, räk l 697 ver 660. 

120. Byggnadsrä k en I not 1l 8, s 800--80 J. 
121. 	A Tuulse, Gräsö kyrka, SvK Up Il : 2, s 63 1 ff. 
122. 	C Anners!edl, Bref af Olof Rudbeck d.ä ., s 354. 13/ l 

1697. 
123. 	R Josephson, Tessin l, s 36. 
124. G M Silfverslo lpe, Strömsholm, s 39. 
125. E tt 	anna t exempel på motsvara nde träbyggnadskonst 

är det kapell, som Tessin dy uppförde vid sin egendom 
Boo gå rd på Yärmdön, invigt l 724. Knuta rna är här 
utformade som breda pilastra r och väggarna indelade 
av pa rvis anbragta pilastrar, bestående av enkla, fasade 
stolpar. E tt bevarat första utkast till kapellet vid Boo 

NOTE R 

omfattade en byggnad av tegel (S Brandel, Boo kyrka , 
s 502 ff). 

126. Slo ttsa rkive t, Ulriks::la l, inv 1802- 1804. 
127. 	 RA , Topographica 6 17, Kungsgårdar och kungsladu-

gardar i Sverige, Ul ri ksda l, inv 1773. 
128. 	 S venskt konstnärslexiko11. - J Bötliger, Hedvig Eleo-

no ras Drottn ingho lm, s 6, 24, 63 f. 
129. 	 Slottsa rkivet, U lriksda ls me liorations- och byggnings-

sa mt lant - och ladugårdsräk med inspektor H Go lt-
berg 1693- 98, räk 1697 ver 660. 

130. 	Gerhard M eyer d ä, mästare 1695 död 1710 (L M Holm-
båck , K lockor och klockringning). 

l 31. 8 von Malmborg, Ulri ksda l, s 282 f. 
132. 	S Lundwall, Generat io nsväx lingen inom roma ntikens 

klassic ism, s 135. 
133. I bi dem, s 13 7 f. 

I 34a. C R Nyblo111 , Fredrik Wilhelm Scholander, s 168. 

l 34 b. M Olsson, Ka lmar slotts kyrkor, s 55, 61. 

135. Ibidem, s 16 1 f. 
l 36. Arkitekturmuse um, Arkitektregister, F W Scholander. 

Fö rslag till nya kyrkor bl a i Billeberga i Ma lmöhus län, 
Bjö rna i Västernorrlands län, Dala i Ska raborgs lä n, 
Kalvsv ik i Kronobergs lä n, Mjö lbiick i Älvsborgs lä n 
och Nosaby i Kristia nstads län. 

137. Slottsa rkive t, Hans Maj ts K onungens hovfö rva ltni ng, 
U lriksda ls kyrkobyggnad å ren 1863, 1864, 1865. 

138. Slottsa rkivet, U lrik sda ls kyrkobyggnad en l not 137, 
l 864 ver nr 26, 44. 

139. 	 Ibidem, 1864 ve r nr 30, 46, 47, 55. 
140. 	Tegel beta las till Tegelbruksföreningen med JO rdr 

rmt per tusende (1864 ver nr 36). Got la ndska lken be-
ta lades med 10 rdr rmt per läst ( 1864 ver nr 41). 2,8 
tums rena ha lvbräder med 14 rdr per to lft ( 1864 ver nr 
47). 

141. 	 lbidem, 1864 ver nr 7. 
142. 	S Nilsson fick den 2/7 1864 beta lt fö r »Stuckstenen s 

Siittning med Pilastrar och försprång jä mte Bak murens 
a ftrappning» (ver nr 19). 

143. 	 Den 10 september fick S Nilsson och J P Jansson beta lt 
för färdigmurning (ibidem, 1864 ver nr 32). Samma 
datum utgick betalning för uppsättn ing av ta klag (ver 
nr 33). 

144. 	 lbidem, 1864 ver nr 53 . 
145. 	 Ibidem, 1865, ver nr 17, 30. 
146. 	 I bidem, l 864, ver nr 46, 47, 51. 
147. 	 Ibidem, 1865, ver nr 5, 8, JO. 
148. l bidem, 1865 ver nr 60. 
149. 	 V Björnström , a a, s 5 f. 
150. 	 V Biörnslröm a a, s 6. 
151. 	Slottsa rkivet, Hans Maj ts Konungens hovförva ltning. 

U lriksdals kyrkobyggnad 1863- 65. 
152. 	 R Liedgren, I Sölvesborg på l 800-talet, s 171. 
153. 	Svenska Dagbl, artikel 20.8 1965 a ng kape llets 100-

å rsjubileum. 
154a. 	Slottsarkitektkontoret, Förslag till fö rändringar 

sak ri stian 196 1. 
i 
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Summary 

PALACE CHAPEL IN THE NORTH WING 

Ulriksdal Palace, by Edsviken north of Stockholm, was 
given its present appearance during severa l bui lding phases. 
The central part comprises a stone building erected in the 
l 640's for Jakob De la Gardie, Field Marshal during the 
reign of King Johan llf; the palace was then called Jakobs-
dal after the owner (fig 2). No chapel seems to have been 
considered origina ll y. Jt was not until the .l 660's when 
Jakob De la Gard ie's son Magnus, Chancel lor of the Realm, 
began rebuilding the palace that the question of a chapel 
arose. Magnus Gabriel De la Gardie adapted premises in the 
north wing for use as a chapel, wh ich was consecrated in 
1662. This chapel was demolished in 1774. 

A rich material of documents gives much information on 
all aspects of the building a nd its history. Four drawings 
for Dahlbergh 's Suecia a111iq11a el hodierna and scale draw-
ings show the appeara nce of the building (figs 3- 8). The 
almo3t square chapel occupied the three easternmost window 
axes. The wal ls were divided by double Doric columns. The 
room was covered by a cavetto vault with a painting in the 
field. The pulpit and organ, with the alta r between them, 
were in the chancel (fig I 0). The dominant colours were 

VHAA K Vitterhets Historie och Antikvitets Akade-
mien, Stockholm. 

ÖIÄ Överintendents Ämbetet (efter J9 J8 K Bygg-
nadsstyrelsen), Stockholm. 

LANDSKAPSNAMNENS FÖRKORTNINGAR 

Bl Blekinge Nä Närke 
Bo Bohuslän Sk Skåne 
Dr Dalarna Sm Småland 
Ds Dalsland Sö Södermanland 
Go Gotland Up Uppland 
Gä Gästrikland Yb Västerbotten 
Ha Halland Vg Västergötland 
Hr Härjedalen Yr Värmland 
Hs Hälsingland Ys Västmanland 
Jä Jämtland Ån Ångermanland 
La Lapp land Ög Östergötland 
Me Medelpad Öl Öland 
Nb Norrbotten 

wh ite and gold, with a few painted decorations and some 
marbling. The documents mention not on ly the architect, 
but also severa l artists who were engaged in the furnishing 
of the chapel. The architect responsible for the rebuilding 
of the palace in the l 660's was Jean De la Yallee. The chapel 
was built under his direct supervis ion . Hans Georg Rausch, 
who was, in the first place, a ski lful artisan, and who was 
later engaged for the palace chapel at Läckö Palace, Väster-
götland, was responsible for the furnishing of the chapel. 
T he sculptura l decoration was performed by Henrik Lich-
tenberg, who among other things also executed the figures 
on the roof of the Hall of Knights (Riddarhuset) in Stock-
holm. De la Gardie entrusted the painting to his French court 
painter, Nicolas Yallari . Remains of the furnishings of the 
chapel are now preserved at Ulriksdal and in the Museum 
of National Antiquities, Stockholm. The frame of the cen-
tral part of the reredos (fig 11 ), and two inscription tablets 
(figs 16, 17), original ly above the pulpit and organ (fig 10), 
are by Lichtenberg. Five oilpaintings in the panels of the 
pulpit were, as far as can be judged, executed by Yallari 
(figs 10, I Sa- d). Yallari a lso painted the scenes in the field 
of the cavetto vault and the doors of the organ, installed 
at the same time as the pulpit. 
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The chapel of Ericsberg Pa lace in Söderma nla nd, elegantly 
decora ted in white and gold, gives some idea of the appear-
a nce of the now demolished chapel at Jakobsdal. The more 
robust chapel of Hesselbyho lm Pa lace, which also belonged 
to the De la Gardie family, was directly influenced by 
Ja kobsda l Palace Chapel. The furni shing of Läckö Palace 
Chapel was performed in close associa tion with the chapel 
at Ja ko bsda l. 

REBUILDING PROPOSALS 

Hedvig Eleonora, the Queen Mother, acquired Jakobsdal 
(called Ulriksda l af ter J 684) in 1669, a nd soon bega n the 
rebuilding of the palace. A rebuilding proposa l by Nikodemus 
Tessin the yo unger around l 690 was concerned with the chapel 
in the north wing of the palace. Thus, a new a nd larger cha pel 
was planned in the western part of the wing (fig 22). This 
proposa l was not realized, however. 

PRA YER C LOSET 

In conjunction with the rebuilding during the 1670's and 
80's, a prayer closet seems to have been a rranged in the 
palace for Hedvig Eleonora. Court carpenter Lucas Meila ndt 
and Ca rlo Carove, a stucco worker, were responsible for the 
decora tion of the prayer close t. 

THE HOLY TRINITY CHAPEL 

To complement the chapel in the palace wing, a detached, 
wooden chapel, the Holy Trinity Chapel, was built. This 
building occupied the site of the present chapel, and was 
demolished when the la tter was built (fig 23 b). According 
to maps and drawings from that lime, the chapel was square 
with a ma nsard roof and the outer walls divided up by 
mouldings (figs 24, 25). There is o nly little informatio n about 
the history of the Holy Trinity Chapel in the documents. 
It seems likely that the a rchitec t active aro und 1690 at 
Ulriksdal, Nikodemus Tessin the you nger, a lso designed the 
chapel, with its classical fo rm. 

Objects preserved from the chapel are now in the Museum 
of Na tional Antiquities and a t Ulriksdal. Amo ng them is a 
painting, Ecce Honw, which proba bly adorned the chapel 
a ltar (fi g 26). The painting was executed in l 696 by Ha ns 
Georg Miiller, a lso active al the palaces of Stockholm a nd 
Drottningholm. The frame, in plas ter work, seems, accord-
ing lo the accounts, lo have been made by Carlo Carove. 
Eleven pew ends of oak, with acan thus leaves in relief are 
a lso from the chape l. A set of communion vessels, still in 
ex istence, was donated to the chapel in 1696 by the Queen 
Mother, Hedvig Eleonora. Jn 1734, Queen Ulrika Eleonora 
the younger presented a baptismal bowl to the chapel. Two 
bells from the H o ly Trinity Chapel, cast by Gerhard Meyer 
(the la rge bell dating from 1708) are hangi ng in the H åsjö 
bell-tower a t Skansen in Stockholm . 

SUMMARY 

ULRIKSDAL PRESENT PALACE CHAPEL 

By the middle of the nineteenth century the Holy Trinity 
Chapel was considered to be worn out, a nd it was decided 
tha t a new chapel was to be built on the sa me site (fi g 28). 
This chapel was consecrated in J 865. King Karl XV a nd 
Queen Lovisa too k an act ive part in the design a nd fur-
nishing of the chapel. The King entrusted Fredrik Wilhelm 
Scholander wi th the task of planning the chapel. Scholan-
der had been the architect in charge of work at the palaces 
of Ulriksdal a nd Stockholm since the J850's. At Ulriksdal , 
Scholander created new interiors in histor ica l styles in the 
romantic spirit of the time. In the design of the chapel, too, 
the a rchitect reverted to older styles, primarily the Rena is-
sance, which he had st udied in H olla nd and Venice, the 
la tter inspired of oriental elements. 

The plan of the chapel is rectangular, a nd the plastered 
brick wa lls a re rose coloured, with mouldings a nd sur-
rounds in yellow (figs 29- 33). Above the ves try in the south-
east is a bell-tower. The chapel has a nave and two a isles, 
covered with a fl at wooden ceiling, decorated with stencilled 
figure scenes (f igs 34- 36). Many pieces of sta ined glass in 
the chapel windows a re from the collections of King Ka rl 
XV . Among them are three med ieval stained glass windows 
(figs 37- 39). A piece of med ieva l stained glass was transferred 
to the Museum of National Antiquities in 1957 (fig 40). 
ln addition there are ten windows with religi ous subjects 
(figs 41 - 45) a nd twenty-one with hera ldic subjects (figs 46-
49). On the north a nd south walls of the chapel a re two 
tapestries, one of them with a D a nish family tree dating 
from the end of the sixteenth century (fig 50). The reredos, 
of black-painted wood with ornamentat ion, reliefs a nd sta-
tuet tes in silver, is probably south German work from the 
middle of the seventeenth century (figs 52- 55). In the 
vaulted central part is a crucifix with an ivory figure on a 
cross of black wood with si lver-work (fig 56). Probably Ger-
man work from the beginning of the 18 th century. 

Of med ieva l wood carving, the chapel has a n altar piece, 
depicting the Virgin and Child , early sixteenth century (fig 
57). A fi gure re lief forming a frame for a crucifix of gilded 
meta l, probably German in or igin, also dates from the 
six teenth century (fig 58). On the walls of the chancel, a t 
each side of the a ltar, are reliefs in carved oak, painted 
black, with figure scenes a nd Rena issance ornament, dat-
ing from the end of the sixteenth cen tury or the beginning 
of the seventeenth (figs 59- 60). Four reliefs in white marble 
by a N orwegia n sculptor , Hans Michelsen, are on the east 
and west wa lls of the chapel (figs 63 a- 65). They were com-
missioned by the son of King Oskar T, Crown Prince G ustaf. 
On the west wall is also a relief from a reredos, painted 
white and dating from the end of the fifteenth century (fi g 
61). 

The pulpit , in black and white, has panels with carved 
fi gure scenes (figs 66- 68). Three of these are original , a nd 
two are plaster casts. The reliefs are of German origin a nd 
date from the end of the sixteenth century or the beginning 
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of the seventeenth. The organ, built in 1962 by Olof Ryden , 
Stockholm, has ten wooden pipes from the organ in the Holy 
Trinity Chapel. The organ front from the Läckö Palace 
Chapel was, for a time after the consecration of the chapel, 
moved to the Ulriksdal Palace Chapel. The communion 
vessels donated by Hedvig Eleonora to the Holy Trinity 
Chapel in l 696 are still in use, as well as a bread-box, in 
the present chapel of Ulriksdal Palace. Among the com-
munion vessels is a chalice with cast decoration in the form 
of bunches of fruit and acanthus leaves (fig 71). A flagon 

with neck and lid , forming a Silenus head, was made in Augs-
burg in the middle of the seventeenth century, and is now 
in the Karl XI gallery (fig 69). A brass chandelier with six-
teen brackets was presented by the Merchant Journeymen 
of Malmö in 1694 (fig 76). On the altar are two tall wooden 
candlesticks, painted black, with silver ornamentation, dat-
ing from the middle or second half of the seventeenth century 
(fig 78). Two bells with the coats-of-arms of Magnus Gabriel 
De la Gardie and his wife hang in the chapel belfry. 
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Litslena, ba nd IXX: 2, volym 127 

Lj us terö, band J: 4, volym 64 

Lohärad, band V: 5, vo lym 88, 11 3 

Lovö, band V I: 3, volym 79 

Lunda, band IV: 2, volym 11J 

Låssa, band VII: J, vo lym 76 

Länna, band II: 3, vo lym 58, 75 


Malsta, band V: 5, volym 88 

Ma rkim, band IV: 2, volym 11 

Munsö, band Yl: 1, volym 73 

Mases tens kapell, band II: 2, volym 50 

M öja, band I: 3, volym 62, 64 


Norrsunda, band I V: 1, volym 1 

Närtuna, ba nd J II: 2, volym 67 


Odensala, ba nd I V: 1, volym I 

Orkesta, band l V: 2, volym J I 


Riala, band I: 4, volym 64 

Rim bo, band V: 3, volym 78, 113 

Roslags-Bro, ba nd Il : 2, volym 50, 75 

Ros lagsku lla, band I: 4, vo lym 64 

Radmansö, band J I: 3, vo lym 58 

Ranäs kapell, band V: 4, volym 80, 113 

Rö, band V: 3, volym 78, 113 


Sandhamns kapell, band I: 3, volym 62 

S Eriks kyrka i Tureberg se Tureberg 

S Holmgers kapell, Valö sn, band II: 4, volym 74 

Singö band II: 1, volym 8, 75 

Skederid, band V: 4, volym 80, 113 

Skepptuna , ba nd IV: 2, volym Il 

Skå, band VI : 3, vo lym 79 

Skånela, band IV: 2, volym 11 

Sollentuna, band VI: 4, volym 81 

Solna, band I: 2, volym 29, 64 

Sparrsätra, band XI: 3, vo lym 130 

Stockholms-Näs, band VII : 1, volym 76 

Sv Högarnas kapell, band II: 3, volym 58 

Svinnegarn, band XI: 1, vo lym 111 

Sa nga, band VI: 2, vo lym 77 

Söderby-Ka rl , band V: 6, vo lym 110, 1J3 

Teda, band XI: 1, volym 111 

Tillinge, band XI: 2, volym 121 

Tureberg, band VI: 4, volym 81 

Täby, band I: 1, volym 7, 64 


Ulriksdals slottskapell, ba nd XIII: 1, volym 167 

U nunge, band III: 4, volym 70 


Vada, band V: 1, volym 7 1, 113 

Vallentuna, band V: 2, volym 72, 113 

Yalö, band II: 4, volym 74, 75 

Yassunda, band IV: 1, volym 1, 11 

Veckholm, ba nd VIII: 1, volym 155 

Yidbo, band IV: 2, volym 11 

Yäddö, ba nd I I: 1, vo lym 8, 75 

Värmdö, band I: 3, volym 62 

Väs tra Ryd, band Yl I: 1, volym 76 

Yä tö , band II: 2, volym 50, 75 


Yttergran, band VI I: 3, volym 98 


Ö sseby kyrkoruin, band V: 1, volym 71 

Össebygarn , ba nd V: 1, volym 71, 113 

Övergran, band Yl I: 3, vo lym 98 


UNDE R UTARBETANDE: Drottningholms slottskyrka 
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KONSTHI STORISKT JNVENTARIUMSveriges Kyrkor 
VOLYM 167 

+ Kyrko, kapelL 

+ Ödekyrka, kyrkoruin

• Större ort, ofta med flera kyrkorUPPLAND • Stad 

Landskopsg räns 

LönsgränsBand XIII, häfte 1 
Hö rodsgröns 

~-= Större väg

Slottskyrkor 
10 15 20 km 

OLANDS 

+ volö HD 

VÅLA /ID 
Ho rbo+ 
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KARTOGRAFISKA INSTITUTET 

Almqvist & Wiksell lnternational ISBN 91-7402-038-2 
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