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SPÅR AV CISTERCIENSERNAS VERKSAMHET 
I UPPLAND 

Av Ingeborg Wilcke-Lindqvist 

Vätö socken i Roslagen kan av flera skäl förmodas ha avskilts 
som egen socken först ett stycke in på 1300-talet.1 Icke desto 
mindre äger dess kyrka en dopfunt, som måste vara åtskilligt 
äldre.2 Denna funt (fig. 1) är märklig icke blott på grund av sin 
ålder, utan också emedan den så tydligt avviker från övriga upp
ländska dopfuntar. Den är nämligen utförd av Vätternsandsten 
eller ev. av sandsten från Stigamo i Jönköpings län.3 Den har 
sina närmaste stilfränder inom en småländsk dopfuntgrupp (fig. 
2), som har anknytning till Nydala cistercienserkloster och som 
daterats till omkr. 1150—75.4 Att Vätöfunten är utförd i Småland 
kan väl knappast råda något tvivel om. Men på vad grund har 
den kommit till den lilla uppländska skärgårdskyrkan? Man kan 
naturligtvis framställa olika gissningar härom; mig förefaller det 
enklast alt antaga att den när kyrkan i Vätö uppfördes, vilket 
torde ha skett under 1300-talets andra fjärdedel, förts dit från 
någon av grannkyrkorna, som själv fått en ny, modern funt. En 
av de närmaste grannkyrkorna är Frötuna söder om Norrtälje. 
Denna kyrka äger nu en ståtlig höggotisk funt, härrörande från 
slutet av 1200-talet eller — kanske snarare — förra delen av 
1300-talet, men däremot ingen romansk funt, trots att kyrkans 
kärnparti går tillbaka till 1100-talet.5 Den dopfunt, som på 1100-

1 Se Sveriges kyrkor, Up. bd 2 s. 195, 206; Upplands kyrkor bd 6 s. 236. 
2 Sveriges kyrkor, Up. bd 2 s. 223, fig. 195. Jfr Upplands kyrkor bd 6 s. 242. 
3 Enligt intyg av prof. H. Backlund (Sveriges kyrkor, Up. bd 2 s. 223, 

not 2). Provet är laget av foten, som är deponerad i Upplandsmuseet. 
4 R. Blomqvist, Studier i Smålands romanska stenkonst, Lund 1929, s. 

44—67, pl. XVI. 
5 Sveriges kyrkor, Up. bd 2 s. 256. — Funten är avbildad i a. a. fig. 250. 

26 



S P Ä R AV C I S T E R C I E N S E R N A S V E R K S A M H E T I U P P L A N D 

talet bör ha funnits i kyrkan, kan ha förkommit på många olika-
sätt, men det är i alla fall icke orimligt att tänka sig att den över
lämnats till den nybildade kyrksocknen Vätö. Man har ju många 
exempel på huruledes omoderna, ibland t. o. m. rätt så utslitna 
föremål överflyttats från de mer betydande kyrkorna till annex
kyrkor och kapell. 

Men för att återvända till Vätöfuntens släktskap med de ovan
nämnda småländska funtarna —• finns det något som talar för 
att Frötuna skulle kunna ha haft något med cistercienserna att 
göra, något, som kunde motivera, att den ifrågavarande funten 
anskaffades dit vid den äldsta kyrkans uppförande? Jag tror icke 
det är uteslutet, att så är fallet. 

1100-talskyrkan i Frötuna hade en sakristia, som visserligen 
rivits på 1830-talet, men om vars utseende vi ändå kunna göra 
oss en föreställning. En planskiss från 1811° visar utom den nu
varande sakristian, som tillkommit samtidigt med kyrkans för
längning åt öster, även en äldre sakristia. Denna har varit täckt 
med elt av sten murat, längsgående tunnvalv, varav ett mycket 
tydligt spår kan iakttagas på kyrkans norra mur (fig. 3). Dess 
långsmala grundplan med största utsträckning i öst-väst är en 
ovanlig företeelse i Uppland •— jag känner i varje fall icke till 
någon full motsvarighet, om icke i össebygarn, där dock sakris
lians tnnnvalv möjligen är av tegel.7 Där sådan grundplan före
kommer brukar sakristian oftast vara uppdelad i flera rum, nå
got som knappast kan ha varit fallet i Frötuna (se spåret efter 
valvet!). Framför allt är det märkligt, att denna sakristia utan 
tvivel var anlagd samtidigt med den äldsta kyrkan, d. v. s. under 
senare delen av 1100-talet. 

På Gotland finnas några sakristior av samma typ, bl. a. i Sten
kyrka, vars sakristia är alldeles lik den som funnits i Frötuna — 
rektangulär med långsidan mot kyrkan och med längsgående 
tunnvalv. Kyrkan är enligt Roosval ritad av en fräter laicus från 
Roma cistercienserkloster.8 I Gothem anses koret vara uppfört 

• Se Sveriges kyrkor, Up. bd 2 fig. 224. 
7 Sveriges kyrkor, Up. bd V, s. 8. 
8 J. Roosval, Den gotländske ciceronen, 2dra utökade uppl. (Sthlm 1950) 

s. 161 f. Jfr Sveriges kyrkor, Gotl. bd I, fig. 7. 
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Fig. 1. Dopfunt från Vätö i Roslagen. 
Foto ATA. — Fonts baptismaux de 

Vätö dans le Roslagen. 

1199 av den cislerciensiske »veckkapitälmästaren».9 Där liksom i 
Stenkyrka ligger sakristian i förband med koret10 och är av den 
långsmala typen med tunnvalv, här spetsbågigl såsom i Alvastra. 

I cistercienserordens svenska huvudkyrka, Alvastra, är visser
ligen sakristian, i motsats till de nämnda gotländska, belägen på 
södra sidan om kyrkan i den östra längan av klosterbyggnaderna. 
Men förhållandena kan ju vara annorlunda i en församlings
kyrka, som icke har haft några angränsande byggnader. Den om-

• Sveriges kyrkor, Gotl. bd IV, s. 74. 
10 A. a. fig. 77; enligt texten dock möjligen något senare uppförd. 
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Fi</. 2. Dopfunt frun Blädinge i Smaland. Foto .17.1. 
— Font» baptltmaux de Blädinge en Smaland. 

ständigheten all sakristian i vara landskyrkor med få undantag 
ligger pfi kyrkans norra sida tyder på en konvention, som dock 
kunde brytas av praktiska skäl. Är det icke tänkbart att del 
cisterciensiska brakel med smala, tunnvalvstäckta sidokor, paral
lella med högkoret, kan ha givit idén till sakristior av ovan be
skrivna typ, en idé som kan ha uppkommit spontant pfi skilda 
hall, där man haft anknytning lill cisterciensiska byggnadsvanor. 

I sammanhanget bör dock icke fördöljas, att vid mänga got
ländska kyrkor, som icke kunnat sättas i samband ined cister-
ciensisk byggnadssed, finnas sakristior av den här beskrivna ty
pen, ehuru i regel bredare än de i Frötuna, Stenkyrka och Gothem. 
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Den kanske äldsta konstaterbara av dessa (nu riven) har funnits 
vid S:t Lars i Visby. Den var ansluten till del enligt Roosvall11 på 
1100-talet uppförda koret. Spåret efter ett bortbrutet längsgående 
tunnvalv synes tydligt på utsidan av korets norra vägg. Det rund
bågiga spåret efter samma valv synes å långhusets ös t mur, i 
vilken sakrislians västmnr tydligen inbyggts, då det nuvarande 
långhuset uppfördes. 

Om man alltså måste räkna med alt den gamla sakristian i 
Frötuna lika väl kan ha tillkommit pä grund av elt allmänt got
ländskt som av elt specifikt cisterciensiskt inflytande, så är det 
dock troligt alt impulsen kommit utifrån. En särskild sakrislic-
hyggnad, till på köpet med stenvalv, torde i slutet av 1100-talet 
ha varit en ganska främmande tanke för en uppländsk lands-
kyrkopräst och ännu mer för hans församling. 

Finns möjligen något annat drag i själva kyrkobyggnaden, som 
kan röja inflytande från cisterciensiska byggnadsvanor? Två för
hållanden tala åtminstone icke emot ett sådant antagande. Det 
ena är den raka koravslutningen, som ju tillhörde cisterciensernas 
byggnadsprogram, men som icke tycks förekomma i Uppland 
under 1100-talet. Det nuvarande koret är som nämnt tillbyggt, 
men den rivna sakristians läge — den måsle ju ha legat invid 
koret — och spåret efter dess valv visa att det ursprungliga koret 
var jämnbrett med långhuset. Kyrkan hade alltså icke som andra 
uppländska 1100-talskyrkor smalare kor med absid. Tänkbart är 
naturligtvis att liksom i Ed en absid funnits utan mellanled av ett 
smalare kor, men det är rätt osannolikt och dessutom borde, om 
en sådan absid funnits, rester av dess grundmur ha iakttagits, när 
golvet i nuvarande koret 1932 omlades. 

Det andra åsyftade förhållandet är användningen av huggen 
sandsten i den äldsta kyrkans hörnkedjor, portal och fönslerom-
fattningar. Särskilt väl bibehållet är det fönster, som synes från 
vapenhusvinden (fig. 4). Det har fint huggen sandstensomfattning 
med överliggare av ett enda block med rundbågig urtagning, och 
det har en fals för fönsterkarmen samt i smygen fin vit puts. 

Det förefaller icke troligt att en kyrka med en så fin detalj 
som detta fönster skulle vara byggd av bönderna själva med 

11 J. Roosval, a. a. s. 74. 
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Fig. 3. Spår av ursprunglig sakristia på Frötuna kyrkas nordsida. Den var be
lägen ungefär mitt på den nuvarande kyrkans norm mur. Foto ATA. •— 
Trace» de la sacristie initialc. cöté nord de 1'église de Frötunn. Elle se tron-

valt vers le milieu du mur nord de 1'église acluclle. 

hjälp blott av någon enklare landsortsbyggmästare. Icke heller 
är det en Husby-kyrka, som konungen låtit uppföra, och knappast 
en herremanskyrka — storgodsen i socknen ligga icke i kyrkans 
närhet. Det är därför den möjligheten har föresvävat mig alt 
cistercienserna i Viby (eller Julita)12 haft sin hand med vid upp
förandet av den första stenkyrkan i Frötuna. 

12 Där Vibymunkarna i fortsättningen omtalas avses desamma antingen 
före eller efter överflyttningen lill Julita. 
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Cistercienserna, d. v. s. de till deras orden anslutna conversi, 
lekbröderna, äro kända som utomordentligt skickliga byggnads
arbetare och stenhuggare.13 Då en munkkoloni sändes ut för att 
anlägga ett nytt kloster medföljde lekbröder, som skulle utföra 
huvuddelen av det manuella arbetet, t. ex. arbete på åker och äng, 
men säkerligen även byggnadsarbete. Att de som byggnadsfolk 
logos i anspråk även av utomstående och att de voro en eftersökt 
arbetskraft, visas därav, att generalkapitlet 1157 förbjöd ordens 
conversi att utföra arbete åt personer utanför orden, ett förbud, 
som i varje fall här i Sverige icke tycks ha strängt upprätthållits. 
Till sitt uppehälle drevo cislerciensermunkarna åkerbruk, fiske 
m. m. och då de hade utgårdar, sköttes dessa helt av conversi, av 
vilka också en del bodde där. Man kan därför mycket väl tänka 
sig att Vibymunkarna haft jord i Frötuna, att conversi från deras 
kloster varit bofasta i socknen och att dessa antingen själva an
litats som eller förmedlat byggnadsfolk, då kyrkan skulle upp
föras. Med byggnadsfolk menas här kunniga murare och sten
huggare, som till nöds också kunde utöva byggnadsledningen. Att 
man icke haft tillgång till en cisterciensisk byggmästare är all
deles klart. Genom Vibyklostrets förmedling kan sedan till den 
nybyggda kyrkan en dopfunt — den ovan omtalade — ha an
skaffats från Nydala. 

Om Vibymunkarna haft en utgård i socknen, så var det säker
ligen för strömmingsfiskets skull. Erik Jonson har i sin vackra 
bok »Skärgårdshav» (Sthlm 1939) kraftigt betonat strömmings
fiskets betydelse för folkförsörjningen i äldre tider och dragit 
fram bl. a. Jakob Ulvssons brev 1488 till alla »andelige oc werlds-
lige, som byggia och boo i Lenna sokn [grannsocken till Frötuna] 
oc alla andra som liggia til fiske paa Swenska högar i samma 
sokn» med bön om hjälp till det utfattiga klostret i Sigtuna, vilken 
hjälp enligt Jonson troligen avsågs att utgå med leverans av salt-
strömming. I Älvkarleby hade cislerciensermunkarna i Viby {in 
tvibui) enligt DS 66 ett boställe {mansiuncula), som de fått av 
konung Knut Eriksson. DS 65 är gåvobrev på två boställen eller 

13 S. Curman, Bidrag till kännedomen om cistercienserordens byggnads
konst, 1 (ak. avh. Ups. 1912) s. 178. För uppgifterna i det följande se samma 
arbele s. 19 ff. 
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smärre gårdar {duae mansiunculae) i Älvkarleby, som samme 
konung skänkte munkarna i Julita. Här gällde det naturligtvis 
laxfisket. För klostren betydde tillgången till fisk kanske ännu 
mer än för folk i allmänhet.14 

Även i Stockholms skärgård innehade munkarna i Julita med 
all sannolikhet i slutet av 1100-talet en egendom. I en handling 
(DS 67) gör Knut Eriksson veterligt dels att han skänkt munkarna 
i Julita av sitt fädernearv ett gods {uilla) Englev (enligt DS beläget 
i Södermanland), dels att han sålt till dem ett annat, nämligen 
liotluna, som tillhörde honom med kunglig rätt {quam ad nostram 
utique dominationem ex regio iure pertinere non dubium est). 
Rothma, som icke identifierats i DS, tyckes av C. I. Ståhle sättas i 
något samband med Runmarö.15 Det finns dock även en språklig 
möjlighet — enligt i Sv. ortnamnsarkivet lämnad uppgift — att 
identifiera Rothma med Rudhma (nu Rådmansö med byn Råd-
manby), som under medeltiden utgjorde en del av Frötuna soc
ken.16 Det är sålunda icke uteslutet, att Julitamunkarna i slutet 
av 1100-talet haft en gård på Rådmansölandet och att de av denna 
anledning kommit att engagera sig i kyrkbygget i Frötuna. 

Johnny Roosval har använt måttsystemet som ett kriterium, då 

14 Cisterciensernas ordensregel förbjöd költätande (K. B. Westman, Den 
svenska kyrkans utveckling från S:t Bernhards tidevarv lill Innocentius 
III : S, Sthlm 1915, s. 57). —• Om Svenska högarna och fisket där se en 
kort sammanfattning i Sveriges kyrkor, Up. bd 2 s. 415 med anvisningar 
till utförligare litteratur. 

15 C. /. Ståhle, Studier över de svenska ortsnamnen på -inge, Lund 1946, 
s. 210, (vid omtalandet av »det nu okända medeltida önamnet Valung», jfr 
not 16 nedan) . 

16 DS 2862, år 1331: insula rudhma parochia frotunum (läsningen i DS, 
»insula rudhina», är felaktig, enligt uppgift i Sv. ortnamnsarkivet, Uppsala); 
RPB nr 1542, år 1380: Rudhma uti Frötuna socken; m. fl. Ännu i början 
av 1800-talet hette nuv. Rådmanby Rådma (F. V. Radloff, Beskrifning öfver 
norra delen af Stockholms län, 2, Ups. 1805, s. 25). DS 897 (1240—50-t.) om
talar gåvan av en gård i Ruthma med ön Walung (mansionem nostram in 
ruthma cum insula que uocatur walung) till munkarna i Saba-Julita. Ett om
räde Valö (se ekon. kartan) finnes faktiskt på SÖ sidan av Rädmansölandet 
vid ös ternäs 6 ä 7 km SSO om Rådmanby. Men det är naturligtvis mycket 
ovisst, om detta kan ha något att göra med ön Walung. Jfr Ståhle, a. a. s. 210. 
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FON5TE0 PA FASADEN MOT 50DEB. 
(SYNLIGT PA VINDEN) 

PLAN 

POOFILECAD SANO
STEN 1NMUC2AD I 
TA.SADEN l*OT tysTZO. 

Fig. U. Ursprungligt fönster med sand
stensomfattning i Frötuna kyrka. Upp
mätning för Sveriges kyrkor av J. Söder
berg 1939. — Fenétre initiale avec encadre-
ment de grés, de 1'église de Frötuna. Leve 
de plan pour "Sveriges kyrkor" (ouvrage 
en cours sur les églises de Suéde), par 

J.Söderberg, 1939. 

det gäller att påvisa cislerciensiskt inflytande i en kyrkobyggnad.17 

Där den grekiska foten (33 cm) brukats som måttenhet kan man 
enligt honom förutsätta ett sådant inflytande, ty det var den mått
enhet cisterciensiska byggmästare använde. I Frötuna kan man 
tyvärr icke få några upplysningar om de ursprungliga måtten, 
enär hörnkedjorna äro bortrivna och flyttade. Det kan man där
emot i någon mån få i den kyrka, som ungefär samtidigt uppfördes 

17 Se t. ex. J. Roosval, Kronologi och metrologi på Guldrupe kyrka, Forn
vännen 1938, s. 273, och dens., Hörsne kärnkyrka, ett mönslerexempel på 
golländska proportioneringsregler under cisterciensisk tid, Fornvännen 1947, 
s. 358. 
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på kungsgårdsmark i den närbelägna Husby-Sjuhundra (tidigare 
Husby-Lyhundra) socken.18 Denna var liksom kyrkan i Frötuna 
försedd med hörnkedjor och portalomfattning samt dessutom med 
sockel av huggen sandsten — ursprungliga fönster finnas inga 
rester av — och norra sidan av dess långhus, som har sockelns 
hörnstenar i behåll in situ, mäter 9,9 m, vilket kan delas exakt i 
grekiska fot. övriga iakttagbara mått avvika mer eller mindre 
från regeln, men kunna ej heller så exakt uppmätas som norra 
långsidans längd. Ehuru konungen med all sannolikhet var bygg
herre för kyrkan i Husby, är det tydligt att även här, ifall cister
ciensiska lekbröder hjälpt till med bygget, dessa blott varit skick
liga hantverkare. Förmodligen är detta vad Viby-Julitaklostret 
kunnat tillhandahålla. 

Det förefaller av flera skäl rimligt att antaga, att det iir Knut 
Eriksson, som låtit uppföra kyrkan i Husby-Sjuhundra. Hans goda 
förbindelser med cistercienserna i Viby och sedermera Julita äro 
väl kända. Om dessa åtogo sig att förse honom med byggnadsfolk, 
behövde de icke ens bryta mot föreskriften att ej utföra arbete åt 
personer utanför orden (jfr ovan), ty i DS 64 (om bytet av Viby 
m. BL mot Säby i Julita) omtalas att konungen blivit upplagen i 
klostrets brödraskap till att bliva delaktig i alla deras böner och 
gudstjänster. 

Man kan nu vidga frågeställningen. Några uppländska lands
kyrkor från 1100-talet förutom de här nämnda ha som bekant 
hörnkedjor och portalomfattningar av huggen sandsten, i ett fåtal 
fall äro även rester av enkla socklar och fönsteromfattningar be
varade. Givetvis menar jag icke, att de i allmänhet skulle ha ut
förts av cisterciensiska stenhuggare. En kyrka som Skånela t. ex. 
torde med till visshet gränsande sannolikhet ha byggts med hjälp 
av söderifrån hämtade såväl arbetsledare som stenhuggare. Och 
säkerligen ha också upplänningarna själva upptäckt, att de kunde 
använda den lättarbetade sandstenen till byggnadsdelaljer som de 
ovannämnda. Men man kan icke undertrycka en förmodan, att 
cisterciensiska stenhuggare varit bland deras läromästare. 

Helt annorlunda än i Frötuna te sig nämligen fönsteromfalt-
ningarna i några andra tidiga romanska kyrkor i Uppland, i vilka 

Sveriges kyrkor, Up. bd 5, s. 499. 
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Fig, 5. Ursprungligt fönster med gråstens
omfattning i Vidbo kyrka. Uppmätning för 
Sveriges kyrkor av Th. Bergentz 1917. 
— Fenétre initiale avec encadrement de 
granit gris, de 1'église de Vidbo. Leve de 

plan pour "Sveriges kyrkor", par 
Th. Bergentz, 1917. 

sandsten ej kommit till användning. I de små rundbågiga fönster, 
som nu synas igenmurade i norra muren av Gamla Uppsala, Vak
sala och Vallentuna (fig. 6) kyrkor, i Vaksala kyrkas och Enkö
pings Vårfrukyrkas södra murar och på några andra håll, bildas 
rundbågen av grovt tillhuggna eller endast kluvna stenar, stundom 
radiellt ställda. Liknande fönster äro bevarade och synliga från 
vapenhusvindarna i Odensala19 och Vidbo20 kyrkor. Detla behö
ver icke innebära någon tidsskillnad, endast att de finhuggna om
fattningarna äro utförda av mer rutinerade stenhuggare. Säker
ligen ha de grövre omfattningarna av gråsten utförts både före, 
samtidigt med och efter dem som är gjorda av finhuggen sand
sten. I Vidbo se vi ett exempel på ett relativt sent fönster av först
nämnda slag (fig. 5). Gråstenen är delvis finhuggen och den 
utåt som inåt skränande smygen är fint putsad. I fönstret satt till 
1907 den gamla träramen med spetsbågig dageröppning kvar (nu 
i Statens historiska museum). 

"> vSveriges kyrkor, Up. bd IV s. 60, fig. 57. 
20 A. a. s. 428. 
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Fig. 6. Igenmurat fönster av tidig romansk typ i Vallentuna kyrka. Foto / 
— Fenétre murée du type debut de Vépoque romane, de 1'église de Vallent 

Foto ATA. 
una. 

Tyvärr kunna inga exempel lämnas på fönster från kloster-
byggnader i Viby eller Julita. I Vibyklostret ha sannolikt aldrig 
några byggnader av sten uppförts; man har liksom de första 
cistercienserna nöjt sig med enkla träbyggnader. Endast några 
vallartade förhöjningar ge en antydan om var klostret kan ha 
legat.21 I Ju lila uppfördes längre fram klosterbyggnader av tegel,22 

21 N. Sundquist, Sju kloster (i: Uppsala ärkestift i ord och bild, Ups. 1954) 
s. 100. 

22 N. Sundquist, Julita kloster, Fataburen 1951, s. 153. 
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Fig, 7. Fönster i västgaveln i Alvastra kyrkoruin. Foto 
I. Swartllng 1960. — Fenétre cöté ouest des ruines 

de Végllse d'Alvastra. 

som i detta sammanhang icke ha någon betydelse. De byggnader, 
som under 1100-talet uppfördes för cistercienserklostren i Göta
land stå som arkitektur och byggnadstekniskt på en helt annan 
nivå än de enkla uppländska kyrkorna och äro därför knappast 
lämpliga som jämförelseobjekt. Elt litet fönster i Alvastra kyrko
ruin (fig. 7) kan dock tjäna till att belysa frågan, varifrån bygg
nadsfolket i Frötuna hämtat mönstret till sina fönsteromram-
ningar. Om det icke vore för den småländska funten i Vätö, 
kunde man kanske tänka sig ett av cistercienserna helt oberoende 
gotländskt inflytande — gotlänningar ha ju senare under medel
tiden varit sysselsatta med byggnadsarbeten i Roslagen. Men 
förekomsten av denna funt i den lilla uppländska skärgårds-
kyrkan, som till en början föreföll mig så gåtfull, synes mig bäst 
kunna förklaras genom antagandet att cisterciensiska lekbröder 
varit bosatta i trakten (jfr det vittnesbörd, som DS 67 lämnar, 
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s. 33 ovan). Det ligger ingenting orimligt i att dessas erkända 
kapacitet som stenhuggare och byggnadsarbetare utnyttjats vid 
kyrkbyggen. 

R E S U M É 

/. Wilcke-Lindqvist: Traces de 1'activité des Cislerciens en Upland. 

Dans 1'église de Vätö, datant du XlVe s. — époque ä laquelle remonte 
également la commune méme située dans 1'archipel de la province d'Upland 
— se trouvent des fonts baptismaux (fig. 1) du méme type que certains 
fonts du XHe s. considérés comme ayant des liens avec le couvent de 
Cislerciens ä Nydala, en Småland (fig. 2) et exécutés en grés de la méme 
region que ces derniers. L'auleur suppose que les fonts baptismaux de Vätö 
proviennent d'une église voisine qui, ä 1'époque ou fut construite celle de 
Vätö, aurait acquis de nouveaux fonts mödernes. Cest le cas de 1'église de 
Frötuna dont la partie la plus ancienne qui date de la derniére raoitié du 
XHe s., posséde quelques encadremenfs en grés bien taillés, en particulier 
celui d'une fenétre (fig. 4), portant ä croire qu'ils sont 1'ceuvre de sculp-
teurs de pierre professionnels. La fenétre dont il s'agit se dislingue nette-
ment des autres du debut de l'époque romane que l'on volt dans les églises 
d'Up!and (fig. 5 et 6). Les fréres convers cislerciens étaient, comme on le 
sait, recherches comme ouvriers macons et sculpteurs de pierre. Déjä vers 
1160, existait å Viby, en Upland, un couvent de Cislerciens qui, ullérieure-
ment, fut transféré ä Julita, en Södermanland. Ce couvent possédait des 
propriétés å Älvkarleby, en vue de la péche au saumon. Le nom d'une 
propriété (Rothma) qui toutefois n'a pas pu étre identifié d'une fa?on tout 
å fait certaine, figurant dans un document du XHe s., nous apprend que 
les Cislerciens avaient aussi un domaine dans 1'archipel (pour la péche au 
hareng de la Baltique?), vraisemblablement situé dans la commune actuelle 
de Bådmansö qui, å l'époque, faisait partie de la commune de Frötuna. Il 
semble tout naturel que les fréres convers qui exploitaient alors cette pro
priété, aient participé ä la construction de 1'église de Frötuna. 

D'autres details de 1'église initiale de Frötuna (le chceur terminé par 
un mur plåt, la sacristie élroite et longue, avec voöfe en berceau) peuvent 
également indiquer le recours å une main-d'ceuvre cistercienne de la caté-
gorie la plus simple, bien entendu. Dans ce cas, on comprend que les moines 
de Viby (ou de Julita), par 1'intermédiaire du couvent de Nydala, aient 
également procuré des fonts baptismaux ä 1'église nouvellement construite. 
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