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FÖRORD TILL STOCKHOLMS KYRKOR. 

Samfundet S:t Erik s styrelse, som länge varit betänkt på att 
igångsäLta ett systemati skt arbete för Stockholmskyrkornas be
skrivning, vilket arbete dock av brist på lämpliga arbetskrafter 
måst anstå, har ansett, att denna dess plan lämpligast skulle 
förverkligas genom ett samarbete mellan Samfundet och det av 
undertecknade utgivna verket Sveriges kyrkor. Överenskommelse 
om ett dylikt samarbete har också tr~iffats, varvid Samfundet S:t 
Erik åt undertecknad e uppdragit att leda och ordna undersök
ningsarbetet och publi ceringen av beskrivnin garna, under det att 
Samfundet dels genom bidrag av egna medel, de ls genom utver
kande av anslag från försam lingar och andra åtagit sig att söka be
strida de erforderliga kostnaderna för arbetet inom Stockholm. 

Föreliggande häfte utgör det första resu ltatet av · detta samarbete 
mellan Samfundet S:t Erik och Sveriges Kyrkor. Sistnämnda verk 
avser att giva enhetli gt utförda och i enhelliga former utgivna ve
tenskapliga beskrivningar över samtli ga svenska kyrkor och dessas 
konstminnen. Rörande detta arbetes allmänna organisation och 
plan hänvisas till förordet i det år 1912 utgivna första häf tet: 
Sver iges Kyrkor, Upp l a nd , Band IV, häfte 1, omfattande 
kyrkorn a i Erlinghundra härad. 

Utgivandet sker landskapsvis med särskild bandindelning inom 
varje landskap. Stockholm har i detta avseende jämnställts med 
landskapen. Huvudstadens kyrkor äro stora och innehållsrika, 
varför de naturligtvis komma att fordra betydligt större utrymme 
för beskrivningarna än landskyrkorna. Därför komma de större 
Stockholmskyrkornas beskrivningar i regel alt utgivas så, att de 
bilda särskilda häften. Det är förenat med stora svårigheter aLt på 
förhand med full säkerhet angiva planen för Stockholmskyrkornas 
utgivande, men i stora drag torde den bliva fö ljande: 

Band I: Storkyrkan, Tyska kyrkan , Finska kyrkan, Riddar
holmskyrkan. 

Band Il: Klara kyrka, Jakobs kyrka, Johannis kyrka, Stefans
kapell et, Adolf Fredriks kyrka, Gustav Vasa kyrka och S:t Mattens. 

Band lll: Kungsholms kyrka med S:t Görans kapell , Hedvig 
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Eleonora, Hjorlhagskapellet, Engelbrektskyrka n, Oscarskyrkan och 
Djurgårdskyrkan. 

Band IV: Maria och Katarina kyrkor , Sofl akyrkan, Danviks ka
pell och Skeppsholmskyrkan. 

Band V: Smärre kyrkliga byggnader , försv unna kyrkor , klos ter 
och kapell samt slutligen en sammanfattning rörande den kyrkliga 
konsten i Stockholm . 

Att u tgivandet börj at med det tredj e bandets kyrkor beror därpå, 
att det på grund av å tskilliga omständigheter var it möjligt a tt tidi
gare färd igställ a bearbetningen av dessa kyrkor . Uto m de här före
liggande beskrivni ngarn a är nämligen även Hedvig Eleonora kyrkas 
beskrivning i det närmaste s lutförd, så att den inom kort torde 
kunna framläggas. Till beskrivningarnas u tförande hava Ku ngs
h olms och Hedvig Eleonoras församlingar på frams tällnin g av 
Samfundet S:t Er ik a nslagit bidrag a v r espektive 1,000 och 1,300 
kronor , varigenom fö rsamlingarna kraftigt bidragit t ill arbetets för
verkligande. För detta goda s töd u ttalas härmed ett vördsamt tack. 

Det här fö re! iggande hti. ftet är fö rfa tta t av fll. lie. Martin Olsson, 
vilken å detsamma ned lagt ett synnerligen samvetsgrant arbete , 
för vilk et verket Sveriges Kyrkor är honom stor tack skyldig. Vid 
u tförande t av silt arbete har han haft förmånen av det störs ta 
till mö tesgående från vederbörande församlingstjä nstemi.i.n, Kyrko
herden C. \V. Larsson och klockaren Direktör Georg Sandberg, 
varför vi Lill dem få uttala vår t vördsamm a tack. 

Värdefull a upplysn ingar för arbetet hava god hetsfull t lämnats av 
Fil. Dr G. Upmark (ang. silverstämplar) och av Grevinnan vV. von 
Hallwyl angående ett par i de Hallwylska samlingarna beflnlli ga 
ljuskronor, av vilka fo tografier benäge t ställts t ill arbetets förfogande, 
för vilket vi betyga vår tacksamhet, .liksom vi till a ll a dem , som 

övrigt underlä ttat arbete t, få uttala ett vördsam t tack. 

Stockholm i maj 1915. 

SIGURD CURl\IAN 	 JoH::-<NY RoosvAL 

FÖRKORTNINGAR ANVÄNDA I DETTA HÄFTE. 

A. 	 T. A.=Antikva ri skt-topogra fi ska a rkive t, i Statens Historiska Mu 
seum i Stockholm. 

K. A. =	 Kammararkivet i Stockholm. 
K. B. = 	Kgl. Biblioteket i Stockholm. 
U. B. =U ppsala Uni versitels bibliotek. 
0. I. Ä. = Kg!. Overintendentsämbetets a rkiv Stockholm . 
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Tryckta källor: GJÖDING, 0. J., Kongsbolms ~linn e, eller Bcskrifning om 
Kongsholmen, Den Wästra Förstaden af Kongl. Re idcnee-Staclen Stockholm, Dess 
forna och nu warancle Tils tånd. Sthlm 1754. Citeras GJÖDING. - RODLI:-IG, J. 
G., Det I Flor s tående Stockholm , Eller Korteligen fö rfattad Beskrifning öfver den 
nu för liden widt-berömda Kongl. Resiclcnce-, Hufrud- och Ha ndels-Staden Stock
holm, s. 129- 133. Sthlm 1731. - R ODLING, J. G., S upplement lil Thet i Flor 
s tående Slockltolm, s. 157- 161. Sthlm 1740. - [E l.ERS, JOH AN], Stockholm . 
]J delen. Sthlm 1800. - L UNDEQU IST, NILS, Stockholms Stads Historia, från 
Stadens anläggning till nllrwarancle tid. Sthlm 1828- 29. - [ROTHLI EB, C. F.] , 
Om Norrmalms Kyrkor. Ullricre Eleonorro eller Kungholms Kyrka. Stockholms Tid
ning 1826 l :s la hal fåret nr 42-52 och 2:ra halfåret nr 1-3. Citeras ROTHLIEB. 
- [WESTIN, JAKOB], Förteckning på Kungsholms Kj'l'kas Arch iv. Sthlm 1840. 
FERLIN, P. R. , Stockholms stad i juridisk t, administrativt, statistiskt och borgerligt 
hänseende. I delen, s. 840-849. Sthlm 1854. - LOOSTRÖM, L., om de ä ldre 
silfverföremålen i Stockholms kyrkor i Meddelanden fr. Svenska Slöjdföreningen 
1884, s. 27- 100. Sthlm 1884. Citeras LOOSTRÖ~I. - SUECIA ANTIQUA ET HO· 
OIEllNA, fo J. 14 0. 26. 

Handskrivna källor och avbildningssamlingar: I K B.: B1önx, 
AND., Een korrt Relation om Kongz-Holmen . . . Enfaldeligcllfa lla t af Anders 
Biörn, fordom Mynt-Jnspector Anno 1689. Rålambska saml. nr 144 och 166 in 
4:o. Citeras BJÖRN. Innehåller bl. a. en förteckning över den första interims· 
kyrkans inventa rier. - R1\LA ~I B, GUSTAF, Stockholms stads beskrifning. Tredje 
boken. Hål. sam!. in fol. Innehåller hll\·udsakligen avskrivet material ur ovan
s tående källor. Ci teras R ÅLHI B. - Bnooc~I AN , Topogrnliska samlingar Il, fo l. 
1679, 1687, 1696, 1699, 1702, 1717. 

I U. B.: PAL~ISKÖLOSKA SA~lLI NGEN, 261 p. 1289 o. följ. - WESTINS SA~ll.. 
nr 1046 innehåller bl. a . en av Jakob Westin d. ä . ct 1829) 1826 författad, huv udsakl. pfc 
Gjöding byggd beskrivning över kyrkan (citeras WESTI N 1046) samt avskrifter ang. 
]{un gsholmen ur PALMSKÖLDSKA SA ML. i U. B. m . m . - WEST INS SA~IL . nr 
1718, 171 9 innehå ller delar av och a nteckn inga t• till en beskrivning över kyrkan 
av Jakob Wes tin cl . l" <t 1880. Citeras WESTIN.) Dessutom brev ang. kyrkan och kyrko· 
bygget, in ve ntar i efö rl cck nin gar för åren 1794, 1849, 1852 och 1863 rn . m. 
samt en av J . Wes lin upprättad förteckning över gåvor till kyrkan. (Citeras G.1- VOR). 

I A. T. A.: WESTBECK, GUSTAF, >aclj . Past. ad Ulr. E lon. », Förteckning på 
Adel iga Grafwar som finns uti Ulricre E lconorro Kyrkia uli Stockholm sam t hvilkn 
<ler ligger bcgrafna . Ms från 1700-talcts förra del. Citeras WE TBEC K. - FÖRTECK· 
NING å alla inom Ulricre Elconorre Församli ngs kyrka och kyrkogård ifrågantrancie 
Atderdoms märken dal. Sthlm d. 4 okt. 1830. Citeras Ixv. 1830. - Dessutom en 

1- 141808. Sveriges kyrkor. Stockho/111 lll. 
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del skri velser a ng. olovligt nedtagande av kyrka ns målade fönster och nedsmältning 
av en äldre kyrkklocka (1882 - 83), ang. försäljning av div. ä ldre inventa ri e r m. m .; 
slu t ligen en del tidnings urklipp. 

I Ö. I. Ä.: 1 blad pappersriln.: >Projeet t ill Utan Trappa• av J. E . Re hn 
(osign.), stadf. d. 81 1792. (Orig. i k:ans a rkiv); 1 blad pap persri tn. : Ö. I. A:s/ 8 

förs lag Lill Lornbyggn. av l 804 (osign.); 1 blad pappersriln.: Förslag till to mbygg
nad (1805) oclat. Sign. Jakob Rijf; 3 blad pappersriln.: Förslag t ill tom 
byggnad av G. a f Sillen 1805, därav två »i Gothisk &tyl» : 1 b lad pappersritn.: För
slag ti ll to rnbyggnad >i likh et med den af Grnfve Tess in upgifne ritning Som i 
Grefve Dahlbergs värk förva ras » (av P . W. Palmroth), os ign. , stac! L cl. 15 1806;/ 8 

dessutom 1 bl. konceptritn. till denna. 1 blad pappersritn . till orgelfasad, sign. 
C. G. Blom C:son 1830 (utförd) . 4 blad vävkopior: »Ritn. till föränclr. af fönster, 
por lar m. m. » av F. G. Dahl, s ladf. cl . 21 /; 1882 . 2 blad vävkopior visand e kyr
kans utseende före 1882 (av F. G. Dahl), os ign. (origin. i k: an s arkiv ). 1 blad 
vävritn. till nya bänkar, sign. Frilz Eckert 189 1 (ej utförd). 1 blad vävkop ia: riln . 
till väggpa nel och trapprärke, sign. Fri tz Eckert 189 1, s la df. d. '°/1 1891. 1 bl a d 
vävkopia till begravningskapell , sign. Aron Johansson 1908, sta df. d . 29/i 1909. 10 blad 
uppmätningsritningar (vävkop .) av Axel Lindegren 1913; 6 blad ri tn. (vävk op .) till 
restaurering av Axel Lindegren, s taclf. d. "'Ja 1914; 1 blad (vävkop.) skiss till dekore· 
ring av valv och väggar av F ili p Månsson 191 4. 

I STOCKHOLMS STADS ARKIV : UN~!AN, J ., Samling a f bidrag till Stockh olm s 
stads krönika 1801-1900. Citeras UN MA N. 

Kyrkans arkivalier förvaras samtliga i församlingshuset. Konsthi sto ri ska 
uppgifter finnas i följande: Sockenstämmoprotokoll 1816-64 (KI , 1-4), Kyrko· 
stäm moprotokoll från 1865 till nuv. tid (JUI, 1- 20), Kyrkorådets protokoll från 
1676 till nuv. tid (KIII, 1-41), Byggnadsräkningar 1672 (LI , 1-2), Kyrkoräkenska· 
pe r från 1677 till nuv. t id (LI, 3-216), Dubbletter av k yrkoräkenskaper 1754-1833 
(LI, 217- 296), Inventarieförteckningar 1768-94 (N, 1) frå n 188 1 till nu v. tid (N, 
2-22); Kungsholms kyrkas handlingar till 1848, 5 bd (0, 1- 5), innehålla ha nd
linga r ända från församlingens tillkomst till 1848 såsom k ungl. och andra brev, 
kontrakt, inventari eförteckningar för åren 1685, 1694, 1695, 1696 , 1700 och 1750, 
koncept t ill avgående skrivelser, ritningar o. cl. Hitningarna ä ro : 7 blad ri tn. till 
kyrkoh erdehuset cl a t. 1772, os ign. (0 2, 140); 1 blad >Des igna lion a f Kyrkoh erde
bostä llet> da t. 1773 (0 2, 147) ; 1 blad >Förslags ritning t ill scholhus > clat. 1774 
(0 2, 167); 2 blad "Förslag t ill påbyggande af Scholhuset > dat. 1789 (0 3, 34); 
1 blad ritning till jä rngrindar , clat . 1808 (0 3, 80); 1 blad ritn. till nuv. a llar· 
uppsatsen >författad 1817 a f Gjörwell> (0 3 , 148) ; 1 blad >Project Lill Trappa 
utanföre Ulricre E leonorre Kyrka >, cl a t . 1772 , av J. E. Rehn, os ign . (0 5, 8); 1 blad 
>Project till Ny Prediksto l uti Ulcldka E leonora Kyrka författad 1817 :1f Gjör well » 
(0 5, 27); 1 blad •Project till Orgelverk i Kungsholms ky1·ka Författadt a f P . Z. 
Strand », odat . (0 5 , 62); 1 blad »Ritning t ill nytt orgelverk af C. G. Blom C:son 
1830 • (0 !\, 63). Föt'lcckning över handlingar och ritningar finnes i WEST!i\, 
Kungsholms kyrkas arkiv (se tr. källor). Kyrkans donationshandlingar (0, 11 ) . 
Dessutom finnes en portfölj innehålla nd e ri tni n ga r från 1800-talets sena re del , näm
ligen 4 blad >Kungsholms Kyrkas utseende före reparat ionen • s ign. G. D:hl ( = G. 
Dahl) 1882; 4 blad •R it ning ti ll fö rändrin g a f fönster, portar m . m. > av G. Dahl 
1882 , os ign . o. odat. Dessu tom div . ri tn. t ill bänk ar, gasbe lys ning, värmelednin g 
m. m. - I kyrkan s ark iv förvaras slut ligen GAL l. ETUUS, JO:<AS, Een kort berätte lse 
om Kongsholm s eller Ul ri cro E lco norre kyrka och Försambling, författad A:o 1692 
et 169 3 ms in fo l. (Citeras GALLERIUS.) 
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3 KUNGSHOLMS KYRKA. 

Församlingens historia . 

Kungsholmen kallades under slutet av medeltiden Ledherne eller 
Lidherne, senare Lidharnö. Ledherne gård tillbytte sig herr Sten, 
Gustaf \i\Tasas faders morbror, av Lasse Budde och hans hustru Sigrid 
för ett stenhus i Stockholm. Sena,re tillhörde Ledherne svart- och 
gråbrödraklostren och helgeandshuset och kall ades Munkelederne1 

l A F N 

Fig. 1. Plan över Kungsho lmens östra del 1753 . Efter karta i Gjödings 


J{ongsholms l\ofinne. 

Plan der östlichen T eil e der Gemeinde l\ungsholmen in Stockholm im J. 1753. 


1 GJÖD I:-<G s. 6 - 8 efte r uppg. i Palmsköldska sam!. i U. B. I kyrkans ark iY 
finnas av J. Peringskiöld v id imerade avskrifter av 3:ne brev a ngående Ledeme. 1. 

Matis Oclgiss lasson och hustrn Ingeborgh Gregerssacl otlcr gåfvobref till Gråbröd ra 
klostret i Stockholm p;°c • Öfra Ledh erne, som är then samme byc närmast l igge r 

. tokholm och i Soln e Sokne », clat. >S lokholm 1439, nästa Torsclaghin för S. Lucre 
Evangelistre Dagh. > 2. Ingeborg Gregerssaclotte r och hennes son Gregres Maltisso n, 

ll iclclare, gåfvobref >ti ll Gråbrödra, Closte r i Stokh. på itb Goths Orlr. mindrn ä n 
VII öres land jorclh , liggiandes i Öfre Lidherne nlist Stokh. i androm Bynom i 

Suclra linclanom ok i Solne Sokn », dat . >Stokh. 1453 nästa Tijsclaghin äpter S. Fran 

cisc i Dagh.> 3. Göslaf Karl sson s, Ricldarn och Lagman i Uppland, gåfvobref, till >Grå
hröclhrn Closter i Stokh. på Il Gard ha so m liggia näst ulhan fö r Stokh. som kallas 

Li dhnarnö », dat. >Stok h . 1 475 om S:t Michcls a iTthon .» BrcYcn til'O med fö rlinrl
rrL<i s tavning tryckta hos G.JÖD J:'\G s. 10- 21. 
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F ig. 2. l{ungsholms kyrka från sydväst före rivning av kyrkogårdsmuren utmed Parmmätaregatan . 
Die l\irche von Sftdwesten mil der jetzt abgerissenen Friedhofmauer an der Strasse Parmmiitaregatan . 
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Fig. 3. l\ungsholms kyrka från nordviist före Bergsgata ns utvidgning. 
Die l\.irchc von Nordwes tcn, v o r dcr :\Iodern is ierun g cl e r a11 g ren;1,cnden Strassen. 
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eller Munklägret. 1 Om uppkomsten av namnet Kungsholmen med
delar GJÖDING, att vid invigningen av församlingens äldsta träkyrka 
kyrkoherde Jöns Terserus i sin predikan )) talte om Munke-namnet, 
som denne · Holme hade, beprisandes höge!. de forna Höglofligste 
Swerges Konungar, hwilka genom sin Christeliga nit detta namnet ur 
Swerige mycket afskaffat och utplånat». Han uttalade den önskan, att 
holmen måtte kallas Karls holme. Konung Karl XI svarade här
på, att )) efter Riddar-Holmen ligger här wid Staden , och Drottning
Holm ett stycke här ifrån hwarföre må icke Kungs-Holmen ligga 
däremellan >>. 

Lidharnö hörde av ålder till Solna socken. År 1529 lades Solna 
och därmed också Munklägret av Gustaf \i\Tasa genom brev den 
30 juli detta år till S. Nicolai ·församling. »Wij unne och gunste
ligen tillåte at Solna Kyrkio med alla Kyrkio-I-Ierrens ränta liggia . 
här efter til Stockholms Kyrkia )). 2 

Genom drottning Kristinas privilegiebrev av den 23 maj 1636 
avsöndrades Solna åter från S. Nicolai och blev självständig för
samling. Munklägret hörde då åter till Solna, tills det år 1643 
lades under S. Clara. Då S. Jacobs försam li ng avsöndrades från 
Clara, skedde delningen så, att »hwad som är belägit Östan om 
Brunckeberg ifrån Torget, det skulle höra till S. Jacobs Kyrcka; 
men hwad som är belägit ifrån Torget på Wästra sidan, med samt 
de som bodde på Kongsholmen, skulle lyda til S. Clara och där 
sin Gudstjänst förrätta. )) 3 

))Anno 1671 gingo Kongs-Holmens Ledamöter med underdån
ödmjukaste Böne-skrift til Högstsalig Konung Karl XI om en Kyr
kas uprättande därstädes» (GJÖDING), och genom kg!. brev av 
d. 22 mars 1671 fick Munklägret tillstånd att bygga egen kyrka 
och bilda egen församling. 4 

Samma år lägges Solna socken som annex under Kungshol
men. )) Til desto bättre underhåll och beqwämlighet för then Pas
tore, som nu eller i tilkommande tid tijt förordnas kan, hafwa Wi 
welat läggia Solna Kyrckia och Sockn, som strax ther hoos och 

1 Uppkomsten av namnet Munklagret förklaras av Gjöding darmed, att holmen 
varit munkarnas begravningsplats. Som bevis härför anför han, att när tomten, 
som 1754 tillhörde »Kyrko Wärde n, H. Åldcrm. Jonas Hahm för 30 år t illbaka 

upgrafdes, blcfwo månge Lass med menniskjo-b en dädan förde », samt att man 1754 
för icke länge sedan funnit »lämningar af en lik-kis ta och den dödas aflefwor>. 

2 GJÖD ING efter TEGEL, I-list. Gust. I. s. 256 och 259. 

3 NORDilERG, J . A., S. Clarre Minne. Sthlm 1727, s. 179. 

• »K. M. öpna BrefT för Munklägers Kyrkia ». Origin . i kyrkans arkiv. 
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i näigden belägen är, under samma Muncklägers Kyrckia och 
Pastora t, at hon härefter som en Annexa der till lyda och höra 
ska ll. Här alla som wederbör hafwa sig a tt efterrätta, och icke 
hä r emot giörandes i någon må tto nu eller i tilkommande tijder. » 1 

Den 5 mars 1818 ansöker Kungsholms kyrkoråd hos Kg!. 
Maj:t, »att Bromma Pas torat måtte Kungsholmen varda tillagdt». 2 

Samma dag Kungsholmen erhöll tillstånd a tt bilda egen för
samling avgick ett kungligt brev till Överstå thå llaren i Stockholm , 
vari denne befalles att överlägga »med Borgmästare och Rådh och 
fö rmå dem nu strax och uthan drögzmåhl• til bemelte Kyrckia och 
dertill tienlige Kiörkiogårdh een beqwämlig Pla tz at uthsee». Här
vid uppstodo olika meningar angående lämpligaste pla tsen. Några 
ville, »at hon skulle byggas m itt uti orten såsom ofvan före An t. 
Bruns gård 3 hwilcken trackt war mäst bebodd » (GJÖDING efter 
BrönN) . »Högwälborna Fru Grefwinna Chris tina Brahe, lä t s ig 
förmärcka, a t hon wille göra en ansenlig påkostnad, om Kyrckan 
på andra sida n om Qwarnberget a nlagd blef, hwarest Fru Gref
winna n hade sitt hus <l men de flestes röster föllo ut at \Vantma
keri-P latsen 5 wor e därtil tj enligast. » (GJÖDING efter B1öRN.) På 
denna pla ts låg ett trähus tillhörigt »Salig Slor ffs enka », vilket in
köptes av Magistra ten , varefter såväl detta som tomten skänktes 
till församlingen. Fas tebrevet är da lerat den 15 jan. 1672 {GJö
DING). Förberedande arbete för kyrkobyggnaden påbörjades r edan 
1671 , och till interimskyrka inreddes det ovan omta lade trähuset. 

1 maj 1673 påbörjades arbeten med grundläggningen, och den 
10 maj detta år lades högtidligen grundstenen t ill kyrkan. GJÖDING 
meddelar härom : »Herrar Öfwer-Directeurer wid Kyrcko-bygnaden , 
Ha ns Excellence Herr Christer Horn och Hof-Cancelleren Hr. E. 
Gripenhielm , woro här tilsti.ides, med Pastor och de förnämsta 
Ledamöter af Församlingen. Hans Exellence C. Horn framtog en 
penning och öfwerlämnade Murmästaren Mårten Hack, hvilken 
Murmästaren lade under den förs ta Sten i grundwalen, under sam
tel. Högre och Lägre Åskådares innerliga Bön til den nådige 
Guden, a t som denne byggnad til hwilken nu grunden lades vvar 

1 Kg!. brev d. 13 okt. 1 67 1 ; tryckt hos GJÖDING. Solna synes ha va rit annex 
t ill Kungsh. förs. t ill ky rkoh. Lilles död 1685. 

2 Koncept i kyrkans hand!. Detta blev likväl icke beviljat. 
s Anloni Bruns gård va1· den sista hörngården vid Torget i kv. Vatluormen ' r 

VII (GJ ÖDING) . 
4 Vid nuvarande I< ungsbolmsbron. G Ky1·kans nuvarande plats. 
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ämnad til et HERrans Tempel , i hvilket Hans H. Namns ära med 
tiden skulle utspridas; at Hans Gudomeliga Almakt och Nåd w ille 
delta nu påbegynla Kyrckoarbete >väls igna, lyckelig fortgång för
läna och !ä ta skyndsammast fullbordat warda. Härpå lästes : 
Fader wår etc. och så fortsattes murningen. ~, 

Arbetet fortskred sakta, och först 1688 var kyrkan i så fär
digt skick, att den kunde invigas. Invigningen utfördes 2 dec. 
1688 av ärkebiskopen Olaus Svebelius »uli Hans Kongel. Maje
stäts Konung Karl XI, Ilans Kongel. Maj:ts Högtärade Fru Moders 
Riks-Enkedrottningen Hedwig Eleonorro, så ock Samtel. Kongel. 
Ftådens närvaro och biwistande » (GJÖDIKG). Redan föregåe nde å r 
hade konung Karl XI befallt, alt kyrkan skulle kallas Ulrika Ele
onora. »Nu såsom hos Oss samma Församlingz Ledamöter Under
dånigst anhållit, alt wij ulhi Nåder wille bewärda samma Kyrckia 
med någo t särdeles nampn, och effler elt gammalt Chris teligit 
bruk och sedwenjo, ti llå ta Den samma I-IErranom helgas och in
wijas; Altså hafwe wij i Nåder till sådan Församblingens Under
dånige Begieran samtyckt, och förklara här medh att samma Kyrkia 
skal effter wår Högt-Ellskelige Gemåhls nampn kallas Ulrica 
Eleonora.» 1 

Kyrkogård och k locksta p e l. 

Kungsholms kyrkogård, som har rektangulär form , upptager nu 
hela kvarteret Ulrika (fig. 4). 

Kyrkogårdens ursprungliga yta var mindre än den nuvarande. 
Östra del en upptogs av trenne tomter tillhörande enskilda perso
ner. I linie med dessa var fråntaget en tomt till boställe å t kom
ministern. Kyrkogården har sedan vid olika tider tillökats med 
delar av dessa tomter . 1763 t illades • klockarebosläl le ts trädgård ». 
1790 t illades den å terstående delen av samma boställe och 1859 
komministerbos tällets hela tomt. Efter 1800-talets mitt u pptog 
kyrkogården »hela kvarteret med undantag av en li ten gård, f. d. 
smedsboställe t i nord västra hörnet» (W ESTIN). 

1909 avskars en remsa av kyrkogården på väs tra sidan, genom 
Parmmiitaregatans utvidgning. 

Platsen var enligt många uppgifter ursprungligen »oländig, 
bergig och vattensjuk», varför s tora påfyllningar Lid efter annan ha 

1 Kg!. brev cl . 23 apr. l 687 . Origin . i k:ans a.rkiv. 
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måst verkställ as. Den ligger nu högre än omgivande gator på 
södra, ös tra, västra och en del av norra sidorna. På vissa delar 
av norra sidan ligger däremot gatan högre. 

Planering av kyrkogården påbörjades samtidi gt med kyrko 
bygget 1673, och 1675 omtalas sprängnin g och bortbrännande av 
sten. »Dessinen på kyrkiogården medh grafwarnes afritning skall 
(1677) med första anställ as», och 1679 anm äles, att Mathias Spie
ler1 å tagit sig att uppgöra r itningen. 

»1ö9!~ d. 14 Jan . war Kyrcko-Hådet til samrnans, och då accor
derades med Bönder ifrån Bromma Sochn , som påtogo sig at föra 
grus och sand från Brunkeberg öfwer isen för 4 öre Kop:mt Las

____,/ ,____/-----' 

BER.GSGATAN 

Fig. 4. l\ungsholms kyrka. Plan av kyrkogården . 

A. kyrkan , B. gravkapell et, C. det forna fattighus et. 

Plan dcs Fricd h o fcs . 


set; och at sådant må tte richtigt til gå feck Jon Död-gräfware be
fallning at hafwa et stundeligt in seende och hålla mot dem karfwe
stock. För sit t besvär feck han af Kyrckan en half Daler om 
Dagen » (GJÖDING). 

Fyllningsarbetena fortsattes under hela 1700- och 1800-Lalen . 
Särskilt åren 1770, 1799 och 1823- 1828 påfyll des stora massor 
bark och jord. 

Kyrkogården var under 1600-talet beväxt med lövträd . Vid 
första träkyrkans invigning 1672 säges, alt kyrkogården nvar be
täckt med Folck alt up ti l Ekarna » (GJöoixo). Ett par av dessa 
ekar kvarstodo ännu vid mitten av 1800-talet (WESTIN). 1677 fi ck 
klockaren tillå telse att plantera tvenne träd vid kyrkogårdspor ten. 

Om Spieler se s. 40. 1 
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Gen. Lil. Ansl. foto. 1914. 

Fig. 5. J{ungsholms kyrka. Kyrkogården. mitten Vitalis gravvård . 

Der Friedhof. 


Mot slutet av 1700-talet tyckes kyrkogården ha varit ganska träd
fattig. 1791 planterades några träd på västra delen av kyrkogår
den, och efter denna tid förekomma planteringar mycket ofta. Så 
planteras 1801 14 lindar och rönnar, och åren 1825 och 1827 ut
sattes 134 st. askar och andra iövträd. 

De nuvarande breda gångarna, utförda under senare hälften av 
1800-talet, lämna gravstenar naket slående i den trafi kerade 
gången. 

På kyrkogården utmed Hantverkaregatan var förr en brunn. 
Den upptogs och stensattes 1673. 1859 blev den på polisens be
gäran avstängd såsom hälsovådlig. 

Kyrkogården omgives nu på alla sidor, utom i nordöstra delen 
mot Kaplansbacken, av elt staket av gj utjärn i gotiserande form, 
vilande på en sockel av granit (fig. 6). Detta s taket började upp
föras 1818, då Samuel Owen 1 »skänkte och förärade ett s taket 
med tjenliga postamenter af Gjutit Jern » mot Hantverkaregatan. 
Staketet är gjutet i Owens gjuteri. 1860 uppsattes ytterligare 265 

1 Owen, Samuel , mekaniker, industriidkare, f. 12 1774, t 15/~ 1864, byggde / 6 

de första ångfartygen i Sverige. Han iigclc etl hus på 1-Janlverkarcgatan mitt emot 
Kungsh. kyrkogård. En minneslada är uppsatt Ö>er honom på detta hus. 
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Fig. 6. Kungsholms kyrka. Mellersta kyrkogårdsporten på södra sidan. 

Mittleres Tor auf der siidlichen Scite des Fricdhofcs . 


fot staket ·av samma utseende utefter Hantverkaregatan och en 
del av Kaplansbacken. Övriga delar av staketet uppsattes 1909. 

LäDgs norra delen av Kaplansbacken begränsas kyrkogården 
av en mur av skolad gråsten i bruk, en rest av den mur, som 
fordom omgav kyrkogården . Detta är nu den enda bevarade rest av 
de murar, som omgivit Stockholms kyrkogårdar . Muren saknar 
numera avtäckning. Den avslutas åt söder, där järnstaket vid
tager med en murpelare av tegel och huggen sandsten. Pelaren är 
nu förfallen, men har haft samma utseende som kyrkogårdens grind
stolpar (se fig. 8). Den uppfördes 1860. 

De äldsta uppgifterna om kyrkogårdens inhägnande nämna elt 
plank. Ett sådant uppfördes 1672-73. 1694 börjar planket att 
på norra sidan ersättas med en mur. Sten erhölls genom spräng
ning på kyrkogården. Arbetet utfördes av dalkarlar. Muren kalk
slogs och avtäcktes med bräder. 

Trots flera förslag och beslut (1702, 1707) fortsattes murbygget 
först 1740-41. Men så småningom uppfördes mur runt största 
delen av kyrkogården. Östra sidans norra del och västra sidan 
begränsades emellertid ännu 1849 av ett plank. Sagda år lades 
stenmur utmed Bergsgatan och Kaplansbacken, och fö ljande år upp
fördes mur även på västra sidan. Dessa murar nedrevos först 
1909. 



12 STOCKHOLM. 

/\. M. Westerberg de/in. 1914 .. 

Kyrkogården har 5 in
gångar med murade 
grindsto lpar, 3 på södra 
och 2 på norra sidan, 
stängda med grindar av 
smitt järn. Den mellersta 
ingångens stolpar vid 

Hantverkaregatan äro 
helt av sandsten med vo
lutprydda tillbyggnader av 
tegel på sidorna och enkel 

Fig. 7. l\ungsholms kyrka. l\yrkogårclsport avtäckning av plåt (fig. G).
på norra sidan. 

Förr ha de varit kröntaNö1·d!ichcs Fried h oftor . 

med urnor av sandsten (jfr 
fig. 9). Denna kyrkogårdsport har förr »varit på Riddarholms Kyrko
gård midt för bron ». Den är troligen samma port som den mäster 
»Gert Blom Steenhuggare» 1663 uppsatte å norra kyrkogårdsmuren 
vid Riddarholmskyrkan. 1 Den uppsattes på sin nuvarande plat: 
1809, sedan den erhållits i gåva (ROTHLIEB). 

Övriga ingångar ha grindstolpar av putsat tegel. Den syd
östra ingångens stolpar krönas av kulor av gjutet järn. De övriga 
ha förr varit prydda med sandstensurnor (fig. 9) . 

Den sydvästra porten uppfördes 1782 och kostade »med murar 
på sidorna till sprutbuset och bagareboden 1,000 dlr kmt». De båda 
norra (fig. 7) uppfördes år 1808. Den sydöstra (fig. 8) uppför
des 1850 efter ritning av ark. J. Åbom. 2 Dess grindar, utförda av 
D. Nygren, äro numera nedtagna och förvaras i en källare under 
kyrkans kor. 

År 1679 hade kyrkogården troligen endast två ingångar. Detla 
år blevo nämligen »båda» kyrkogårdsportarna försedda med grin
dar av trä. Grindarna >gjordes ånyo » 1691. »1702 den 11 maji 
wardt i Kyrcko-Rådet beslutit at järngaller skulle göras wid a lla 
Kyrckoportar, at Creatur måtte ifrån Kyrcko-gården utestängas som 
upprifva de dödas Lägerställen» (GJÖDING) . 

Den mittersta porten å t Hantverkaregatan uppfördes av sten 
17!l8 och kostade, täckt med engelskt bly, 1199 dlr 10 sk. Den er
sattes 1809 med den nuvarande. 

1 R iddarholmskyrkans räkensk. 1663 K. A. 
2 301\bom, J. F ., arkilckt i övcrintcndenlsämbelet, f. / 7 18 17 , ·i· "'/• 1900. 
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Utom kyrkan, som är 
belägen utefter kyrkogår
dens norra sida, ligger i 
dess nordvästra del elt 
gravkapel l (fig.10 o. 11), 
uppfört av pulsat tegel 
under tak av plåt efter 
ritningar av arkitekten 
Aron Johansson, staclf. cl. 
29

/1 190\-J. På dess plats .... . ..~~-~~-IT_-___- ·-_ ~·~-
var klockstapeln fordom K. M. W csterbel'g de/in . 191/i . 

belägen . På södra sidan F ig. 8. Kungsholms kyrka. Östra porten i 
södra kyrkog:irdsm uren . 

längs Hantverkaregatan Östl ichcs~To r ·auf dcr Siidseitc clcs Priedh ofcs. 
ligga några kyrkan t ill 

höriga mindre byggnader, församling ens forna fattighus m. m., 

med gatunumret 6 vid Hantverkaregalan (fi g. 12). Dessa byggna

der ligga i tomtgränsen och ha ingå ng från såväl gatan som kyrko

gården. Sitt nuvarande utseende har huset sedan 1860-talet, då det 

genomgick en ombyggnad under led
ning av ark itekt J. F. Åbom. 1 Det 

är elt gott exempel på byggnads
konsten under 1800-talets mitt. 1879 
»blef i April månad en gammal 
magas insbyggnad i hömet af Handt
verkaregalan och Parmätaregränden 
nedrifven » (ONllIAN). Dess utseende 
~ir obekant. 

•Anno 1674 upsattes Klocke
s lapelen, och däruti ett s tort Ultr 
Wärck med P erpencl ickel, - - - och 
Vi isare-tafla. En Klocka lånles at 
arbetarena måtte höra l1wad liden 
led , på hwilken hammaren slog, till 
dess en större Klocka kunde för
skaffas. Detta var desto nöd igare, 
som man elj est hwarcken Helge- eller 

·l(lJNG~tlo~ 5-Tf0(1(11 · .. ,.,.,'i',.__,. 

,~.,~ ~-~

A. R ola 11d de/in. 1903.Sökne-dag, då Storm och Wäslan-Wä
Fig. 9. I\ungsholms kyr ka. Norra

der vvar, kunde höra Stads-Klockor kyr kog:irdspor lens t idigare utseende 
na och wis te tiden » (GJÖDING). (jfr fi g. 7). 

F r C1he re Gestalt cles Pricdhoflores 
1 Om Jlborn se s. 12, not 2. Fig. 7. 

lillA \ ' l(Al'El.I .. 

l\ LOC KST.\l'EL. 
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Foto . C. Preinilz 1914. 

Fig. 10. J{ungsholm s kyrka. Norra fasaden och gravkapellet. 
~örd li che Fassade und die neuc Begriibn iskapcll c. 

Stapeln uppfördes på höjden vid Klockstapelsgränden, nuv. 
Parmmätaregatan, mitt för västra kyrkoportalen , av tornbyggaren 
Anders Olofsson. Ritningen var uppgjord av Mathias Spieler. 1 

Stapeln är synlig å den starkt schematiserade bilden ur Suecia
verket (fig. 28). Dess närmare utseende är obekant. 

Urverket, som uppsattes »efter Riks-rådet Gripenhielms2 vilj a », 
var förfärdigat av Anders Jansson Grek från Mariefred för 1100 
dlr kpmt och 7 veckors förtäring. Medlen härtill åstadkommos 
genom friv illigt sammanskott. 

Stapeln syntes likväl för svag och rörde sig vid r ingningen med 
en 1677 uppsatt liten klocka (se s . 115). Församlingens depute
rade rådfrågade därför arkitekten, om den kunde bära tre klockor. 
Stapeln blev då 1679 förstärkt med bjälkar och järn. Dessutom 
byggdes »en kammare ikring urwerket». Även åren 1705, 1719 
och 1747 omtalas stapel- reparationer. Sedan kyrkan fått torn och 
klockorna flyttats över i detta, blev klockstapeln »såsom icke längre 
behö!lig» 1810 såld för 30 Rd . B:o och nedtagen. 

I stapeln hängde 1754 trenne klockor. Två av dessa äro ännu 
bevarade och beskrivas å s. 113 o. f. 

Interimskyrkor. 

Fö11sTA INTE Som tillfällig gudstjänstlokal under den tid kyrkobyggandet på
Hnisi>rnKAN gick .inreddes ett förut å kyrkotomten liggande trähi;s , vilket in

köptes från And. Slorffs änka . Detta hus var beläget i hörn et a\· 

1 Om Spieler rn s . 140. 2 Edmund Gripcnh ielm se s. 17 , nol 1 o. s. 44. 
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1-Iantverkaregatan och · Ka
plansbacken med långs idan 
utefter elen förstnämnda ga
tan (WESTIN). Det föränd
rades för sitt nya ändamål 
1672. Övre våningen in
reddes till kyrka. »Mellan
väggarna blefwo uthuggne i 
öfre wåningen, och en bred 
trappa giordes från kyrcko
gården elit up; i nedre wå
ningen tilreddes trenne kam
rar för Kyrcko-Herden, för
utom en Studerkammare öf
werst; näst intil i nedre wå
ningen bereddes en Kam
mare för Cappellanen och 
den yttersta til e t Schole
rum ». (GJÖDING efter Biö1rn). 
Altare och predikstol upp

Fig. 11. Kungsholms kyrka. Gravkapelletssa ttes samtidigt, det förra 
inre. 

klätt med rött kläde. Ytter- Innercs <ler Bcgr iibn isk apcll c. 

taket omtäcktes med näver , 
och rummet invigdes till kyrka av ärkebiskop Lars Stigselius den 
8 sept. 1672. Till invigningen kom »en så stor Samling af Fol ck 
tilhopa så at Doctorn (Jöns Terserus) mås te håll a Prädikan i 
Swalan 1 - - - På Kyrckogården sattes stolar och bänckar, och 
platsen war betäckt med Folck alt up til Ekarna. » (GJÖDING). 

Följ ande år blev kyrkan invändigt försedd med tapeter 2 och 
målad, varjämte byggnaden utvändigt rödfärgades. 1679 väcktes 
förslag om takets höjande. Detta bl ev emellertid ald rig utfört, eme
dan byggnaden nedbrann genom vådeld den 20 nov. 1679. (BiöRN.) 

»Anno 1676 den 25 Dec. blef af Handelsmannen Herr Jochim 
Green förärnt en kos telig och hel färdig Regal3 » (GJÖDING). 

Kyrkan hade 1676 20 bänkar på manfolks- och 27 på kvinn- B.:\:-<l(AI\. 

folkssidan. Om dessa bes tämdes, att »den första på manfolkss idan 

1 = svalen ; trol igen en svalgång i övre vån. löpa nde lä ngs hu sets sida och 

utgö rande fö rbindelseled mellan de olika rnmmen. 
2 Troli gen målade tapeter. 
8 Regal, en slags !ilen flyttbar orgel med ut es lu t.ande lun gsUimmor. 

Foto. Geu. Lit . .-lnsl. 1911. 
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Fig. 12. Kungsholms kyrka. Församlingens forna fattighus vid 

Hantverkaregatan. 


Das alle Armenhaus dcr Gcmcinde. 


~indalängs med fönstren avtogs och sku lle alltid vara i beredskap 
för de Riksens Råd som bodde eller hade gårdar i försam lingen . 
Den andra som var byggd av Gen.-major Fleming bestämdes för 
honom samt de unga Baronerna Gr ipenhie lm och andra av lika 
Condition , 2:ne avtogos till fr ibänkar och de återstående 16 med 
91 rum uthyrdes ». Med kvinnfolksbänkarna förfors på motsva
rande sätt. »För kif, träta, stötande eller slagsmål i bänkarna », 
vart ill »qvinfolken ofta gjorde s ig skyldiga », skulle pliktas »lika 
med hvad som i håfwarne uppbars den efterföljande söndagen ». 

hYE1'TAnrnn. Av denna äldsta kyrkas inventarier finnes intet bevarat. En förteck
ning över kyrkans tillhörigheter meddelas här nedan, citerad ur B1örrn. 
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»Inventarium på de saker och O rnamenter uti Kongs

holms T rä Kyrkia. Anno 1672. 


Sölfvver. 


1. Kanna Schirförgylt och drifwit arbete om 80 lodh C:t 15 
efter Ji.irgen v\Tarenbilrgz wärdering, af hans Ex:z H. [Edmund] 
Gripenhielm 1 gifwen för de dlr 300 smt hans Ex: hade i Kyrk io 
Colleclbooken inskrifwit. 

1. Stoor Kalk med Pateen förgyll wägit 38 lod af Ii:irgen Waren
bl:irg giord och såld för 15 - lodet löper 142 ~ D af Kyrkio
medlen betalt. 

1. Sockenbudz Calk med pateen förgyll om 10 lodh af Jnspek
toren Lars Bengtson 2 förährat. Den 30 Nov. 1672. 

1. fyrkantig förgylt ask med e tt Crusifix på !å ket till oblaters 
inläggiande, af I-I. Commissarien Johan Pontin skiänkt. 

Theen. 

1. par stora Liusas takar som Hans I-Iindrik Hoff och hans 
hustru förährade. Den 2 Nov. 1672. 

1. Skå hl till Barns Christning, af Mr. Fyt Kanngiutare gifwen 
den 29 Decemb. 1672. 

M ä · singh. 

1. Liuse Crona med 10 p ijper. Jtem 
1. par Liusarmar med drifwit arbete och uthprenat gifwarnes 

Nambn , som Mest:r Anders Schultz Garfware och hans hustru gif
wit den 31 octob. 1672. 

1. Par Lius Armar med drifwit arbete och gifwarens Nambn 
Cammereren Petter Ramel d . 2 rov. 1672. 

2. Par Liusestakar med drifwit arbete och försilfrade, som 
Bärtell Kröger och hans hus tru för~i.hrad e d. 24 December 1672. 

1. Par Liusplåtar med drihvit arbete och försilfrade af Bärtell 
Krögers Stifsohn gifne den 24 December 1672. 

Håfwer. 

1. Håf af rött I lys med sölfwer galloner och en förgyIt sölf:r 
Klåcka wid skaftet fäst, af Inspect. Lars Bengtson2 gifwen den 6 
sept. 1672. 

1 2 1 15Edmund Gri penh ielm , f. · / 3 1622, t / 12 1675, fri-herre till Örneholm i Kex

holms län , Herre till Espeholt, Zimmet·shofT och Skediga. l\arl XI:s Hirnrc, riks
och kansli råd. 

2 Se s. 44. 


2- 1" 1808. Sueri{Jes kyrkor. Stockltolm IlI. 
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Kläder. 

1. Linnet altare Kläde sydt med Silfwer och Silke. Jtem 
1. Duke Kläde med blå lt silke sytt, förährat af hans Ex:z H. 

Edmund Grijpenhielm1 cl. 16 Sept. 1672. 
1. rött a ltarkli.ide af alllask med gulllråder öfwerlagt och på

sydt. Jtem 
2. st. kalkekläden med sölf[er] och gull sydde gifwi t af Jnspect. 

Anders Biörn2 och hans hustru cl . 18 Sept. 1672. 
1. Altarekläde af randigt Sijdenlyg med en Kappa dtirli ll sydt 

med färgat s ilke. , Jtem 
1. Altar Duuk med Knytning förährat af Sal. Jakob Pulesons 

Enkia H. Ingebor Peers Dotter cl. G oclob. 1672. 
1. Kostelig Mässehake af: blommerat Sölfwer Duuk med slora 

gull och Sölfwer Spelzar Korswij s, sampt smalare runt omkring 
heele Mässchaken , hwilken den högwälborna Jungfru, Jungfru 
Agneta Gyllenstierna3 ti ll Gudz Jambs Lihra och denne Kiyrkio
tiensts prydnad förährade cl. 17 farly. 1673. hwilket i denna 
Nyia församblingen blif[er] den högbern: Jungfru till ewärdelig åmin
nelse och beröm. 

8 al. swart Kläde a 1 dlr. 
Kiöpte aff kiyrkiomed

5 cl grofre a 5 dlr. 
) len 672.

6 st. Stohlar med rött KILide 

Bööker. 

1. Upsala Psalmbook och Handbook på In-vilken war försarnb
Jingens Nambn med fö rgylta bookstiHwer af Kiyrkioherden Mag. 
Jon. Lille4 gifne d. 18 Sept. 1672. 

1. Swensk Bibel in folio utj förgy lt band dLir på Församb
lingens Nambn; och Jnspect. Anders Biörns, 2 som den förärade cl. 
18 Septemb. 1672. 

1. Dito in fo lio med Mässingzbeslag af i\fast Daniel Ram Berf
were förährat, den 8 Octob. 1672. 

Aff Trä . 

1. Ekeskri jn wäll beslaget, af herr Tygernäst. Wälborne H. 
Samuel Örn5 skiänkt den 16 Sept. 1672. 

1 Se s . 17, not 1. 2 Se s. 44, not 5. 
3 Agneta Gyllenstierna a[ Lundholm, »Kongl. Hoffröken; Le[de ogift 1665». 
4 Se s. 96. 
5 Samuel Örn, f. 29/ s 1623, t 17/o 1693; lygmäs lare i Stockholm och faktor 

över alla kronans faktorier. 
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Fig. 13. Kungsholms kyrka från sydväst. 
Dic l{irch c von Siid wcslcn. 

1. S tor svvar t Ekekista wäll beslagen at förwara Kiyrkioskru 
den ulj, gifwen af Jnspect. Anders Biörn1 d. 18 Sept. 672. 

1. Swartmalt foot till Timmeglas på Predijkstohlen där på 
lwenne timmeglas, det ena om en half, det andra om en heel 
Timma, af Jn spect. Lars Bengtson gifwet. 

Detta alt förspordes sedan blefw.et med hela Trääbygningen 
igenom en olyckelig wådeeld den 20 Novembris 1679 beklagligen 
omkommit.» 

Sedan den första träkyrkan brunnit, fö rrättades gudstjänsten från A1>011" INTE· 

nov. 1679 i en Öfwerste Lieutnant Heinhold von Liewen tillhörig mMsKrnic\ :--:. 

träbyggnad vid Hantverkaregatan, nuvarande Lasarettets tomt2 

(WESTIN). Denna loka l förhyrdes från mitten av april 1680 mot 
en årlig hyra av 300 dlr. kmt. om åre t. Övre våningen inreddes 
till kyrka och den undre till bostad för kyrkoherden. Kyrkan 
var för liten för a tt kunna rymma församli ngen, varför 1684 en 
l ä kt are uppsattes för 55 dlr. Samtidigt gjordes 12 nya bänkar. 

1 Se s. 44, not 5. 
2 Gjöd ing uppgiver, att huset ti llhörd e hovkanslcrcn E. Gripenh iclm (s. 17 , not 1). 

http:blefw.et
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En tavla , föreställande Kri s tus på korset, skänktes 1685 av 
Mäster Anders Lorentz och uppsattes som altartavla i kyrkan (se 
s. 54). 1686 gjordes ytterli gare bi.inkar såväl på läktaren som 
i kyrkan. Bredvid trappan , som gjordes ny, uppsattes ett skjul 
med bänkar för fo lket att sitta under och höra predikan . Denna 
gudstjänstlokal användes, tills den nuvarande kyrkan invigdes 1688. 

Denna kyrkas inventarier överflyttades till den nuvarande och 
behandlas i samband med denna. 

Nuvarande kyrkobyggnad. 
Beskrivning. 

P1.,:-; ocH Kyrkan , vilkens plan (pi. Il) utgör ell regelbundet grekiskt kors , 
~ 1 "rn 11 r ,11.. ilr uppförd av putsat tegel på sockel av huggen sandsten 1. Över 

rnittkvadraten har den ett kupolkrönt torn. I vinklarna intill 
östra korsarmen är på norra sidan en tillbyggd sakris tia (1820) 
och på södra sidan tvenne gravkor, uppförda omkr. 1734 och 1835. 

VXGGAn. Kyrkan s väggar äro med undantag av ett par mindre föränd
ringar i östra korsarmen helt uppförda under en byggnadsperiod, 
åren 1673-88. Invändigt äro väggarna uppdelade i väggpelare och 
fyllnadsväggar, med väggpelarna skjutande in ett stycke i rummet. 
Mittkvadratens hörnpelare, som upptaga trycket från valvet över 
mittkvadraten och uppbära tornet, äro mycket grova; likaså vägg
pelarna i korsarmarnas yttre hörn, i vilka finnas rundbågiga öppnin
gar för trappor, dels till läktarna dels till vinden. Samtliga 
pelare avslutas upptill med en enkel list. De mellersta vägg
pelarna på korsarmarnas långväggar ha på den mot mittkvadraten 
vända sidan en 15 cm. djup och 85 cm. bred urtagning räckande 
nedifrån och till listverket vid pelarens krön. Väggpelarna äro 
uppförda samtidigt med väggarna. Härom säges nämligen 1754 
(före tillkomsten av valven), att »den försigtige Murmästaren Hack 
har så an lagt pelare till hwalfwets understödjande att de stå 
jämte muren och sidorna, så att de ej hindra wid Guds Ords åhö
rande » (GJÖDING). Av hörnpelarna i östra korsarm en, som for
dom upptagits av sakristior, är dock den sydöstra, i vilken trap
pan till vinden går, uppförd 1.757 i samband med valven. Detta 
ilr synligt från den inuti pelaren befintliga trappan, där den vit

1 Grunden är av grås ten lagen på platsen. Sandslcnen till sockeln köptes 
från Frötuna Sil. i Roslagen och från Åland. Kalken till bygget togs från Åland , 
Livland och Dagö. 
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limmade putsen kvarsitter på vissa delar av väggen. Möjligen är 
också den nordöstra pelaren tillkommen senare än väggarna. Denna 
pelare om byggdes 1820 »till likhet med den hvari torntrappan går» . 

Utvändigt äro väggarna uppdelade medelst pilastrar, vilka mot
svara väggpelarna i interiören. Pilastrarna uppbära ett entable
ment, bestående av arkitrav, fris och kornisch. Mitt på korsar
marnas gavlar brytes kornischen av frontoner. Dessa utfördes vid 
en reparation, som kyrkan undergick 1882, då dess yttre fick sitt 
nuvarande utseende. 1 Ursprungligen var fasaden uppdelad med 
lisener, men dessa förändrades till pilastrar vid samma reparation . 

Ytterväggarna äro putsade och oljemålade i gulbrun färg. På östra 
gavelväggen utfördes 1882 en dekoration , bestående av trenne in
sänkta fält för inskriptioner ang. kyrkans historia samt av upp
byggligt innehåll 2. 

Kyrkan täckes av år 1757 uppförda valv, vilande på murpe
lare och mellan dessa slagna kraftiga gördelbågar (pi. III). Mitt
kvadraten täckes av ett stort, lågt och tryckt kryssvalv. Kors
armarnas valv äro uppdelade i tvenne ok, det inre med kryssvalv, 
det yttre med ett slags stjärnvalv. Samtliga valv äro slagna på 
stick och ha från översidan synliga strålar. Tegelmått: 29-30 
x? x 6, 5-7 cm. Vad som möjligen delvis orsakat den tryckta 
formen är, att det gamla yttertaket torde ha fått kvarligga, under 
det valvet inslagits. Takres_ningen sades vara »med den förs iktighet 
gjord, at hwalvet kan byggas fast kyrkan är täckt, när luckor gjöras, 
genom hwilka man wid byggnaden får tillräckel igt ljus. » (GJÖDING). 

Östligaste valvet i östra korsarmen ombyggdes och föränd
rades 1820, så att valvkapparna fingo brantare stigning. Föränd
ringen, som avsevärt störde valvets utseende, utfördes med anled
ning av den nuvarande altartavlans insättande. 3 

Ritningarna ti ll denna förändr ing äro utförda av prof. F. c+. Dahl och stad f. 
cl. 21 /7 1882. 

• I södra fä ltet lagens tav lor, omgivna av 5 stjärnor. Diirunder inskr.: »Sänd 

o Gud ditt lj us och din sanning alt de leda mig och föra m ig till dilt heliga berg 

och till din boning ty en dag i dina gårdar är bättre än eljest tu sende. > I mel
lersta fället under ett där be lintligt runclfönster en frukt- och lager-g irland av m ålad 

gips. Därunder inskr. : »År 1673 blef grunden lagd lill den na k y1·ka. År 1882 blef 

kyrkan RenO\' erad.» I norra fä ltet kors omgivet av fem stjä rnor. Därunder inskr.: 
»Kommen t ill mig i a lle som arbeten och ären betungade Jag v ill vederqyieka 

eder och i skolen finna ro till edra själar. - Jag li r wägen, sanningen och lifvel. > 

Inskr. med guld på grund av mörkbrun puts . 
n Om valvets tillkomst, se s. 46. 
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Kyrkan var ursprungligen tänkt med valv av tegel. Av brist 
på medel kunde dessa icke utföras förrän 1757. Före sagda år 
hade kyrkan valv av trä. Dess utseende obekant. 

Valv och väggar äro sedan 1891 avfärgade med gulbrun kalk
färg; gördel- och sköldbågar äro dekorerade med band av schablo-. 
nerade rosetter, inskrivna i kvadrater, och på väggarna är upp
lini erad en kvaderindelning. Färgerna äro svart, rött och blå tt 
på gulbrun botten. I valvhjässan över mittkvadraten finnas »fyra 
förgy lta Cherubim omgifna af ett ljusblått moln förfärdigat af Bill
huggaren Georg G. Thoman.1» »Förgyllningen gjordes af modelleu
ren Johan Hultman• . 1820 beslöts, att »Glorian i taket» skulle 
»såsom väl gjord bibehållas och förgy llas». 

Före 1891 var kyrkan vitlimmad invändigt och hade så varit 
ända från sin anläggning. 

Go 1.Y. Kyrkans golv är av trä, enligt uppgift vilande på höga bockar 
för att förhindra, att golvet angripes av svamp. Endast i västra 
och södra ingångarnas vindfång är golvet av plansten . Golvet i 
östra korsarmen ligger 40 cm. (3 steg) högre än kyrkans golv för 
övrigt. I äldre tider var golvet av sten, och en väsentlig del av golv
ytan upptogs av talrika gravhällar (se s. 105 o. f). Under golvet 
finnas ännu grav~r, de flesta murade. 2 Stengolvet borttogs troli
gen 1867 i samband med inledande av värmeledning. 

DönnöPP· Kyrkan har tre ingångar, de södra och västra äro av rektan-
Ni:->c.An octt gulär form med enkel sandstensomfattning. Den norra korsarmens 

DonnAH. 	dörröppning är rundbågig och dess omfattning behandlad alldeles 
såsom fönsternas; dess övre del utgöres också av ett fönster. Över 
västra ingången finnes en cirkelrund nisch med en oljemålad 
Petrus-byst, troligen av gips. 

Ingångarna stängas med trädörrar förfärdigade 1882, målade 
i ekfärg. Ar 1826 voro »kyrkans alla dörrar kopparklädda ». 
(HoTHLIEH). Så var troligen det ursprungliga tillståndet. 

Av ingångarna ligger den västra i kyrkogårdens plan och har 
framför sig ett par planstenar av sandsten; den norra ligger högre. 
än kyrkans golv, och en trappa leder från densamma ned i kyr-'. 

SöonA YTTEn- kan. Till södra ingången leder en hög dubbeltrappa av huggen! 
THArrAN. sandsten, utförd 1792-94 efter ritning av hovintendenten J. E. Hehn 3

. 

1 Georg Gotliieb Thoman, se s. 54, not 3. 

•Uppgifter om dessa finnas i Westins sam!. 1719 i U. B. och i !NV. 1830 i A. T. A. 

"J. E. Rehn, f. 18
/ 0 1717, t '% 1793, arkitekt, gravör. Origin.-ritn. linnes i 

k:ans arkiv. Approberad d. 3 1
/ 3 1792. 

http:Ni:->c.An
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FöNSTEHÖPP
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Under trappan är en källare , fordom använd till bisättningsrum. 
Över den dit ledande dörren, som är klädd med järnplåt, är in
hugget årtalet MDCCXCII. 

Denna trappa föregicks av en dubbeltrappa av trä. 17 15 säges, 
att södra yttertrappen »som är af trä betäckt med bräder med 
uppgång på båda sidor, innan och utan panelade och försedd med 
fönster, är alldeles förfallen.» 1766 framhålles , att >i stället för 
trätrappan med ett gammalt skjul öfver borde en af s len uppföras ». 

Kyrkan har 22 rundbågiga fönster. På östra och södra gav
larna finnes ett runt fönster , och ett mindre rundbågigt sådant fin
nes över norra ingången. Av dessa fönster äro de 22 rundbågiga 
ursprungliga, ehuru de fått sin form starkt förändrad - de 
voro ti ll år 1882 rektangulära -, samt det östra rundfönstret. De 
båda övriga upptogos 1882. De 2 fönstren på östra korsarmens 
norra vägg och det sydligaste på norra korsarmens östra vägg· 
igensattes till sina nedre de lar, då kyrkan år 1820 fick en ny 
sakristia, som delvis täckte dessa fönster. Östra korsarmens 
rundfönster är, sedan kyrkans nuvarande altartavla 1820 upp
sattes, icke synl igt inifrån kyrkan . Samtliga fönster ha bågar och 
spröjsverk av gjutet järn. Dessa bågar insattes i samband med 
föns trens förändring 1882. Till sagda år hade kyrkan retangulära 
fönsteröppningar på utsidan, omgivna av insänkta, rundbågiga om
fattn ingar (fig. 35) . I dessa fönsteröppningar sulto i smidda järn
spröjsar målade glasfönster, ski.inkta till kyrkan 1688 av ski lda gi
vare. Rester av dessa fönster finnas bevarade och beskrivas ås. 34·. 

Korsarmarna ha brutna vattentak med fa ll å t tre sidor, be
klädda med svartmålad järnplåt på takstolar av trä. 

Vid kyrkans byggnad gjordes ett enkelt tak av bri.ider. Detta 
skulle enligt planen tiickas med järnplå t Av brist på medel fick 
därmed anstå. 1754, täcktes taket första gången med järnplåt, 
varvid stadgades om »plåtarnas anstrykning trenne gånger med olje
färg ofwan och under ». 

Över mittkvadraten reser sig tornet, vars nedre del är av 1ege l 
och vilar på kraftiga avlastn ingsbågar, slagna mellan mittkvadra
tens hörnpelare. Avlastningsbågarna täcka valvens gördelbågar, 
men äro skilda från dessa genom ett mindre mellanrum. Denna 
del av tornet prydes med lisener och rundfönster och avslutas 
med en balustrad med dockor av gjutet järn (fig. 13). På detta 
fyrsidiga stentorn vilar en åttasid ig kupol av koppark lätt trä, krönt 
av en lanternin i flera avsatser, överst prydd med glob och kors 
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Foto. Gen. /il . 1111sl. 191~. 

Fig. 19. Kungsholms kyrka. Interiör mot söder. 
Inneres gegcn Sliden. 

i förgylld koppat'. Tornets träkonstruktion framgår av pi. III. I 
lanterninen hänga kyrkans klockor. Ovan ringkammaren är ett 
urverk med fyra tavlor, uppsatt 1883 av F. V. Tomberg. Detta 
föregicks av e tt vid tornets byggnad uppsatt verk, förfärd igat av 
urmakaren Magnus Sellberg. H.ester av detta, bland annat vackra, 
förgyllda visare, finnas på kyrkans vind. 

Tornet är uppfört åren 1809-10 av slottsbyggmi,istare J. Fall
stedt efter en av P. W . Palmroth1 utförd ritning, stadf. d. 1.5 aug. 
1.806 (fig. 34). Som förebild till denna ritning har tjänat ett stick 
i Sveciaverket, vi lket återgår på Mathias Spielers ritning. 2 

Enligt den fastställda ritningen skulle tornet hava tre »durch
sikter» över varandra, men dessa blevo igensatla, »det nedre för 
att däri uppsätta klockorna, det mittersta (som nu är öppet) för 
att tjäna till rum för tornväktarne och det översta, emedan öpp· 
ningarna voro för små alt beklädas med koppar.» Enligt rit
ningen skulle tornet prydas endast med glob och kors. Men 
några av församlingens medlemmar, som ansågo, att en »hane » 

1 Palmrollt , P. W., f. omkr. 1765, t 1825, fänrik, at·kilekt, konduktör i Örnr
intendenlsämbelet. Han var dolterson t ill den bekante målare n Gu illaume Taraval. 

2 Om tornets lillkomsl och olika förslag till detsamma se s. 48 o. följ. 
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icke fin ge saknas, sammansköto »vid brandsynsmiddagen 1809 på 
källaren Miisler And ers » för detta ändamål 184 Rcl 10 s 8 r. B:o. 
En av givarna »fästade wid silt b idrag som ett wilkor att del 
icke skulle blifwa någon bond tupp utan en herrgårds tupp». Med 
anledn ing härav gjordes den alllför slor. Den vägde 6 Lpd. 7 
skpd. Den var gjord av »kopparslagareåldermannen Olof Lodin 
efter ritning af Hofmålaren Swedman» och hade »updrifna fjädrar 
öfwer hela kroppen och skiirten » (WESTIN). 1826 »fram ställd e 
kyrkoråde t förs lag om tuppen skall nedtagas ell er säkrare fäslas 
att ingen olägenhet skull e befaras .» Biföll s det förra. Skull e så
som kyrkorådet fann förmånligast försäljas . 

SA1;iu s T1A. Kyrka ns nuvarande sakristia uppförd es 1820 i hörnet mel lan 
norra och östra korsarmarna med li.ingdrik tningen efter den senare. 
På denna plats låg förut en källare , vi lk en ulhyrdes ti ll pr ivat
personer. Sakrislian ~it' en enkel, låg tegelbyggnad, utvändigt put
sad liksom kyrkan , Läckt med plåt lak, indelad i två rum, täckta 
av kryssvalv. Invändigt äro väggarna panelade. Golv av Lrii. 
Till sakristian finnas tvenne ingångar, en från kyrkans öslra 
korsarm och en frå n kyrkogården. De fyra rektangulära fönstren 
äro försedda med järngaller. Sakristian var 1826 (och 1830) 
,, försedd med elt lile t Altare och Altar e disk ; inrä ttat för 
gamla och sjuka som efter skriftermålet vilja Comnrnnicera och 
i synnerhet om vinter liden ej kunna afb ida Gudstjenstens slu t. 
Altare Taflan föreställer Christi korsfästel se 1 och är gifven till 
kyrkan af Stadskamreraren Johan Andersson den 20 Maij 1690• 
(WESTI~ 1046) . 

ALDHE SAK - Denna sakristi a föregicks av tvenne 1820 nedr ivna sådana, be
11 1s Ti o ll. liigna i öslra korsarmen bakom allaret. Fig. 21 å terger en rekon

s truktion med ledning av Karlstads domkyrkas 2 sakri stior före dessas 
ombyggnad av E. Palmstedt3 (jfr fi g. 22 o. 23). GJÖDING uppgiver 
om sakrisliorna, »at den til höger wid Funten » (södra sidan) an
vändes »at förwara allahanda Kyrckans tillhörigheter uti , såsom 
bårk läder o. m. s . Den Li! wänster är den wanlige Sakersligan i 

1 Härmed aYse. Anders Lo r·enlz tavla Kristus på korset (se s. 54). Inv. 1830 

uppger även att sit är. 
2 Kun gsholms kyrka och Karl s tads domkyrka visa så slorn likheter, alt det lir 

troligt, att den förra i ganska stor utsträckning tjänat som för e·b ild för elen senare. 
l\arl slacls domkyrka är uppförd 1724-30 av den tyskfödde Kri st ian TTa llcr. Denne 

blev murrnäslare i Karlstad och uppförde efter egen plan domkyrkan därstädes. 
8 Palm steclt, Eri k, a rkitekt , f. 1741, t 1803 . 
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Folo. Al111berg & l'rein il: 19//i. 

Fig. 20. Kungsholms kyrka. Interiör av sakrist ian. 
lnncres dcr Sakristei. 

hwilk en Prästerskapet wid sin a Ambets förrättningar i Kyrkan 
wistas, och hwaräst Kyrcko-Råd hå lles. » Sakristiorna hade endast 
ringa höjd, och över dem var anbringad en läktare, vilket även var 
förhå llandet i Karlstad s domk yrka. 1757 omta las reparationer på 
lä ktaren över sakristiorna, och 1773 »Upprustas läktaren bakom 
altare t». Före 1757 Il ade sakristiorna tak av trä och fingo tyd
ligen sitt ljus genom nedre delen av östra korsarmens båda öst
ligaste fönster. Sagda är gö ras en del förändringar samtidigt med 
inslagningen av kyrkans valv. Bägge sakri:;t iorna välvas , och de 
»Stora fö nstren » på norra och södra sidorna igenmuras . I dessas 
s tälle upptagas nya fönster på östra gaveln. Likaledes vi.il ves »lilla 
gången», (jfr fig. 21), och i södra sakris tian igenmuras 2:ne dörrar, 
och en ny upptages åt »lilla gången »; i den norra igenm uras en 
dörr och upptages en ny å t »lilla gången». Fönstren på östra 
gaveln liksom ingången till sakristiorna, belägen på samma gavel, äro 
synligaå ri g. 35 , visande kyrkans utseende före 1882. Sistnämnda 
år- blevo de igen murade, men äro ännu synliga från det avplan
kad e rummet bakom nuvarande altaret 

Angåend e int eriören meddelar GJÖDING, att »utan nödtorftige 
bord , bänckar, stolar, skåp och kistor , är Sakersligewäggen, öfwer 
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det s tora bordet, beprydt med et monstrants-Altare, som är 
försedt med järngall er, förgyldt, lås och nyckel, hwilcket, utan 
twifwel blifwit tagit i samma Kloster i Braunsberg som Altartaflan, 
hwilken är i Kyrckan » (se. s. 56). Såväl monstransallare som till
behör ~iro nu förkomna. 

1692 beslöts i kyrkoråde t, »at en spis skulle gjöras i 'akri 
stigan, och påtog sig Kyrcko-Wärden Mä. ter Joh. Nyman at utar. 
Kyrckans omkostnad borttaga den Kakelugn , som han ditsätta lå tit». 

Fig. 21. Kungsholms kyrka. Rekonstruktion av ursprungliga planen med 

sakristior bakom altaret. 


nckonstruktion !les urspriin gl ichcn Grundrisscs mi l den Sakrisleicn hinler den Altar. 


Till denna spis har tyd ligen hört en från vinden ännu synlig rök
gång i östra korsarmens norra vägg. 

G11Av1wn. I vinkeln mellan östra och södra korsarmarna har kyrkan en 
låg, rektangulär tillbyggnad , innehållande tvenne grav kor, det östra 
för hand elsmannen Hans Lenman, uppfört omkr. 1734, det västra 
för garvareåldermannen Johan Jac: son vVestin och lagman J. 0. Ry
clorIT och uppfört 1835 efter ritn . av professor K. Gjörwell 1 (WEST IN). 

1 19 1 1K. K. CiJÖHWELL, arkitekt, f. / 1 1766, t · / 11 1837. 
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Sockeln är på det förra 
gravkoret av saltsjösand
sten, på det senare av 
granit. Väggarna äro av 
tegel, putsade och oljemå
lade. På södra sidan tre 
ingångar med dörromfatt
ningar av sandsten. På 
sidorna om de två yttre 
samt på kortväggen lise
ner av nu målad sand
sten och mellan lisener
na enkelt profilerade bå
gar av samma material. 
Ingångarna s längas, den 
mittersta med dörrar av 
ek, försedda med glas och 
galler av gjutet järn , sido
ingångarna av järnbeslag
na dörrar, upptill försedda med enkelt gallerverk. På östra 
sidan om mellersta dörren en sten av polerad Älvdalsporfyr 
med inskr.: »t Familjegraf för Garfvareåldermannen Kaptenen 
m. m. Johan Jac:son Westin .;,. 1784, t 1834 och hans kära maka 
Christina Lov. Möller -:·:· 1797, t 1879 samt arfvingar. Frid och 
väls ignelse öfver de hädangångna Ps. 452. Sonlig kärlek och 
vördnad reste stenen.» 

l byggnadens östra yttervägg är inmurat ett e pi ta f i u rn av 
sand- och kalksten över Hans Lenman (se s. 96). Byggnadens ytter
tak är av oljernålad järnplå t. 

Det västra gravkorets inre är målat i oljefärg, imiterande gul
röd och grön marmor. Golvet är av s. k. Victoriaplaltor. I det
samma tvenne gravhi,il lar av kalksten. Vid västra väggen s tår ett 
enkelt a lt are av trä, målat som grön marmor. På detta ett för
gyllt krucifix . (Om gravkorets tillkomst se s. 50.) 

Kyrkan uppvärmes med värmeledning för lågtr ycksånga. Pann- CPP\'ÄRMN1:-<c. 

rummet är beläget i käll aren under södra korsarmen. Element 
av kamflänsrör äro placerade under fönstren. För sakristians 
uppvärmning finnes därjämte en kakelugn. Värmeledning inrät
tades i kyrkan första gången 1867. 

3- 11'1808. Sveriges kyrkor. Stockholm lll. 

Fig. 22. Plan av Karlstads domkyrkas kor 
fö re dess ombyggnad på 1790-talet (orig. 

i Karlstads domkyrkoarkiv). 
Grundriss dcs \.h o res der Domk irche in l\ nrlstnd, 

vor dcrcn Um bau gegcn Ende d. 18 . . Jnhrh. 
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Målade g lasfönster. 

Före 1882 hade kyrkan glasfönster med målade rnittpartier, 
samtliga skänkta till kyrkans invigning 1688. Av dessa finnas 
en del rester bevarade. Dessa utgöra delar av 36 fönsterfack tillhöran
de mittstyckena - 1-1. 78 cm. B. 57 cm. - av de ofärgade sido
partierna återstår intet. Varje mittstycke har utgjorts av 4, sådana 
fack. Rutorna äro små, 15,5 x 11 cm., och infattade i bly, fästat 

på ramar och spröjs
verk av järn. Varje 
mitts tycke har överst 
en krona och under 
denna på en del 
fönster givarens va
pen. Därunder ett 
bibelspråk och gi
varens namn eller 
initialer samt årtalet 
1688. Detta allt om
gives av en krans av 
tvenne böjda lager
kvi star med violetta 
grenar, gröna till 
grönblå blad och 

..,.. /t It' röda till gula fruk
ter. Kvistarna äro 
upptill och nedtill 
sammanbundna med 
gulröda slingrande 
band , delvis med 

mönster, slutande i stora bl å och röda tofsar av olika utseenden . 
Ett fönster har kring årtalet en särskild dekoration , bestående av 
ett band , från vilket, såväl uppåt som nedåt, maskaroner med ut
sträckta tungor utväxa (fig. 25). Färgerna äro olika nyanser av 
rött, gult, grönt, blått, violett , vilt och svart. Bokstäverna ha svart
violett färg. En del begynnelsebokstäver äro omgivna av färgade 
sirater (se pi. I). Fönstren visa, beträffande såväl dekorationens anord
ning som färger, stora likheter med en del av fanorna från denna tid 1

. 

I 

1 Fig. 24 visar en rekonstruktion av fönstren. 

Fig. 23. Skärning genom Karlstads Domkyrkas kor 

före dess ombyggnad på 1790-talet (orig. 


i Karlstads Domkyrkoarkiv). 

Schnill durch den Chor der Domkirche in Karlstad 


vor dercn Un1ban gegen Ende cl. 18..lahrh . 
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Glasen äro målade och brända, troligen utförda i Stockholm. Kon
trakt om fönstrens utförande upprättades med glasmästareämbetet · 
i Stockholm (GJÖDING), som också har skänkt ett av dem (pl. I). 

Då så många av glasen saknas, alt inskrifterna i fönstrens nu
varande tillstånd äro oläsliga, meddelas dessa e fter GJÖDIKG. 

»Det Första i Östra F lygelen åt Norr wid Prädiks tolen, haf
wer denne påskrift: At lofva vår Gud är en kostelig ting, det 
lofvet är ljufligit och dägeligit. Ps. 147:1. Gudi til ähra gifvit af 
Reinholdt von Liewen, Anna Rålamb . 1688 (se s. 70, not 1). 

Det Andra: Uppehåll mig genom titt ordat jag må lefva - - 
s lärck mig at jag må blifva salig. Gudi till ähra gifvit a f F. F . 
1688. 

Det Tredj e mitt på Östra Gafwelen bak om altaret är rundt. 
Där på står: Gucli til ähra gifwit af B. M. P . D. H 1688. 

Det Fj erd e i . öder: Ps. 40. HErre min Gud store äro tina 
under och tina tanckar som tu på oss bevisar, Lig är ingen lik, 
Jag v il förkunna Lhem och lher af säga, ändock lhe slå icke ti l 
al räkna. 16881 • 

Det Femte jämte Funten. Ähra vare Gud i högden och frid 
på jordene och menniskjone en god vilje: Luc. 2. Gudi ti ll ähra 
gifvit af Hendric Flemming elen Äldre 1688 (se .. 45, not 2) . 

1 Södra Flyge l en äro 6 fönster. 
Det Förs ta stå clesse ord uppå : J ehovah. Lofva HErren min 

s iäl, jag vi! lofva HErran så länge jag lefver, och lofs iunga minom 
Gud så länge jag här är. Gucli til ähra gifvit af Hendric Flem
ming den ä ldre 16882

. 

På det Andra står: Priser med mig HErra n och later oss med 
hvarannan uphöija hans na mn. Gudi lil ähra gifv it af Carl G. 
GyllencreuLz8. Elisabeth Prytz. 1688.4 

Det Tredje i Södra Gafwelen har denna påskrift.: Min siäl 
frögde sig af: HErranom; och vare glad af hans hjelp. Ps. 35:9 
Gudi til ähra gifvit af Carl G. Gyllencreutz. Elisabeth Prylz. 
16885. 

1 Av cl ella fön ster är elen v;lnstrn överdelen av del dekorera.de partiet bevarad. 

2 V;lnstra överdelen och b<°tda nedre delarna bevarade. 


" Cal'i Gustaf Gyllencrcutz till Wiby och Täby, assessor i Reduktionskollegium , 

28 8lagman i Uppland, f. / G 1637, t / 1; 1720, g. m. Elisabeth Prytz i hennes andra 

gifte, f. 2
/.1 1652, t 1732. 

4 Högra överdelen och båda nederdehmia be rnrade. 

" Högra överdelen beYarad ; mycket defekt. 

http:dekorera.de
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10 11 ,1 1J , ~ ,,. •" ,1 ,1 ,9 110 . ..!_.. 20 OH 

Det Fjerde: Ps. 
139 : 23. Utransaka 
mig, GUD , och för
nim huru jag menar 
the t. Gudi til ähra 
hafver gifvit Thomas 
Perman. Margareta 
Perman. 16881. 

Det Femte mot 
Wäster: Joh. 21 :17 . 
I-IErre tu vetsl all ting; 
tu velst at jag ä lskar 
tig. Gudhi til ähra 
gifvit N. B. S. K. J. 
N. 	 1688. 

Det Sjette: Ps. 
109:30 . 31. Jag vil 
mycket tacka HErran
om med min mun, och 
lofva honom ibland 
många. Ty han står 
them fattiga på högra 
hand ena, at han skal 
hj elpa honom ifrå 
them som hans lif för
döma. Gifvit af Mi
chal Bischsten. Hebla 
Aulevilia 1688 2

• 

I Wästra Fly
ge l,e n - - - 

På det Första åt 
Söder : Ps. 139:1. 2. 

K. Ilf. Westerberg de/in . 1914 .. HErre tu utransakar 
Fig. 24. Kungsholms kyrka. Hekonstruktion av 

ett av de målade fönstren. mig, och känner mig. 
Rekonstruktion eincs d er gemaltcn Fenstcr. Ehvad jag s itter ell er 

upstår vest tu thet; tu förstår mina tanckar fjerran . Gudi til ähra 
gifvit af Gieedert Ste ffens (se '3. 105) 1668 (tryckfel för 1688). 3 

1 Högra överdelen och båda nederdelarn a bevarade. 
0 Vänstra överdelen och båda nederdelarna bevarade; mycket skadade. 
' Alla fyra m ålade delarna bevarade; mycket skadade . 
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\!. Wallersdor/T pin.i; . 1911,. . 

Fig. 25 . l\ungsholm s kyrka. Detalj av e tt m ålat fönster . 

Dela il c ines gcmallen Pcnstc rs. 


Det Andra : Ps . 66:20. Lofvat vare Gud, then mina bön icke 
förkastar , e ll er vänd er sina godhet ifrån mig. J. H. 

Det Tred j e i Wäster wicl s tora dörren: Jag tackar tig HErre 
min Gud af a lt mitt hj erta; och ärar titt namn evinnerliga m. m. 
Gudh til ä hra gifvit af N. Anberg1

• C. P. ( = Chatarina Piper). 1688. 
Det Fjerde, på andra sidan om stora Dörren står: Glas

Mästare Embetz \Vapen i Stockholm 1.688 2 (pi. I) . 
Det F e mte i Norr : Ps: 31:7. Tu äst mitt beskärm , bewara 

mig dock för ånges t; at jag för lossad , må ganska gladeliga frög
das: af Margareta - - - ens dotter - - .3 

Det Sj e tt e: Jag fru cktar ingen olycka, ty tu HErre äst - - -
Gudi til ä ra förärat af J ovian us Jus tus Möller och Anna Elisabeth 
Möll ers. A. 1688 1. 

I No r ra Flyge l en--

1 >Nicola us Anbcrg, ward t Pastor wid F in ska Församlingen 1677. Förordnades 

til Ky rcko·I-Ierde wid Ulr. E leo norm Församling 1685 . Han fö restod bägge dcssc• 

Försam li ngar t il sin död 1690 . • (GJ ÖD I:\G). 
2 Alla fyra mitlad e delarna ganska vlil bevarade. 
3 Väns lra överdelen bevarad. 
4 Högra överdelen och högra n ederde len bevarade. 
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Det För s ta i \Västra gawelen: Ps. 84:5 . Salige äro the som 
tine huse bo; the lofva tig till evig tid. Anders Engberg 1688. 

Det Andra: Ps. 143:9. I-Jjelp mig I-IErre ifrå mina fi ender; 
till tig hafver jag tilftyct. Lars Skragge 1 och Cath. Brenner 1688. 

Det Tredje på norra gafwelen : Ps. 95:6. Kommer, låter oss 
tilbedja, och knäböja, och nederfalla för HErranom then oss gjordt 
hafver. Jöran Blåman 2 och Brita Malm . 16885

. 

Det Fjerd e: Ps. 150. Lofver Gud i hans helgedom: lofver 
honom uti hans magts fäste. Jöran Blåman och Brita Malm. 16884 

. 

Det Femte på Södra Gahvelen: Ps. 106:48. Lofvad vare 
HErren Israels Gud ifrån evighet i evighet; och alt fol ck seje: 
Amen Halleluj a. Gifvit af F. F . 1688. 

Det Sjette wid Predikstolen: Ps . 145:2. Jag vil dageliga lofva 
tig, och titt namn prisa, altid och förutan ända. H.einholdt von 
Lim:ven (se s. 70, not 1). Anna Holarnb. 1688. 

Vid kyrkans reparation 1882 nedtogos fönstren utan vederbör
ligt till stånd , ehuru meddelande om deras hi storiska värde lämnats 
församlingen 5 . »Midtpartierna af fenstren med de å dem förekom
mande vapnen », vilka enligt meddelad föreskrift skulle bevaras, 
»erbjöd sig H.iksantikvarien att mottaga i Statens Hist. Museum » 6 . 

Detta skedde likväl icke. »På förfrågan om, hvar de ur fenstren 
uttagna målningarna förvaras har jag [Schul zberg] upplyst Hiks
antiqvarien om att de äro i godt förvar (sic!) i den gamla num era 
aldrig begagnade sakris tian » 7. Där kvarstodo de 1913 delvis 
krossade och på annat sätt skadade och med en stor del av gla
sen förkomna. De deponerades sagda å r i Nordiska Musee t. 

1 La rs Skragge , ad lad Skraggensköld , kamererare v id H.eduktionskollegium, 
f. på 1640-talet, adlad 1704, /· 1707. 

2 Kamerera ren Jöran Blå ma n ti ck d. 7 akt. 1684 fastebref å en stadens tomt 
>utmed Qvarngata n > i nuv. kv. P ilträdet. (BERG, S., Drag ur Kungsholmens histo
ria; S . .Eriks å rsbok 1909 , s. 48, S thlm 1909. 

3 Alla fyra målade delarna bevarade; mycket skadade. 

• Båda nederdelarna bevarade. Utom de ovan omtalad e bevarade delama 
finn as ytterligare fem sådana, om vilka icke kan avgöras till vilka fönster de hört. 

5 H.iksantikvarien HA NS HILDEBRANDS skrive lse 1882 med begäran om å tal 
mot kyrkoherde Sehul zberg jä mte dennes svarsskrivelse r m. m. i A. T. A. 

6 I-1. HILDEBRANDS skriYe lse. 
7 Kyrko h . SCI-IULZBERGS svarsskr i\'C lse. 
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F ig. 26. Kungsh olms kyrka en ligt Suecia Ant iq ua et Hodi erna . 
Di c I\.i rch e. nach ein e1n Slic hc i n de rn \ Verk e Suecia Anliqua e l Hodie rna. 

End e d. 17 ..ln h r h . 

I 

Bygg n a dshistoria. 

F ö rsta byg gnadsperioden 1 6 7 2 - 89 (p e riod A ). 

Förberedelser till kyrkobygge t börj as, så sna rt församlingen erhål
lit tomt (j fr s. 7). I maj 1673 påbörj ades grund läggningen. Detta 
arbete fortskred, så att sockeln började sättas samma år. 1674 for t
sa ttes murningen icke, utan var »hela sommaren en hop s tenhug
gare sysselsatta med tillhuggning af sten ti ll fotmuren». Grundlägg
ningen och murningen utfö rd es av mu rarmästaren lVIårten Hack. 
Sättningen av »fo tmuren » utfördes genom stenhuggareänkan Maria 
Blom och stenhuggaren And ers Brokamp. 1675 fortsattes mur
ningen, som fortskred så långt, »att muren var uppd ragen öfver 
några fö nster och en del af dessa voro insatta » (WESTIN). Här
med avstannade byggnadsarbetet för ett t iotal år i bris t på medel. 

Våren 1685 påbörjade arbetet ånyo . Den 6 maj detta år 
upprättades kontrakt med Mårten Hack, att han skull e •nedtaga 
de gamla s tällningarna kring kyrkan och i dess ställ e uppsätta 
nya och med 8 muraregesäller om dagen jämte nödiga bandt
langare fortsätta den redan färdiga muren med hvalffoten, dock 
utan själfva hvalfven. » Härför skull e han erhålla 6000 dlr . kmt. , 
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en äreklädning av grått kläde och 50 <lir. till hyra för tvenne 
kammare. Allt material skulle anskaffas av kyrkan. Följ ande å r, 
1786, fullbordad es murningen av själva kyrkan. 1687 d. 18 juni 
upprättades kontrakt med byggmästaren Petter Börling om tak
lagets förfärd igande emot en ersättning av 5000 <lir. kmt. och 100 
dlr. till en ärek lädnad . Det sku ll e läggas så, alt det kunde täckas 
med järn ell er koppar, och hålet för tornet skulle läckas »förlorat» 
(=provisoriskt). När »trähwalfv e t» var färd igt, skulle ställning
arna nedtagas för samma betalning. Taket blev färdigt i okt. 1687. 

' 1688 Jades grunden till och uppmurades »sa kerstigorna », belägna i 
kyrkans östra korsarm . Samma år förfärdigad es fön s terbågarna och 
avs löts kontrakt med glasmästarei.i.mbe tet om förfärdigande av 
fönster, varjämte kyrkan putsades utan och innan. I dec. samma 
år invigdes kyrkan (jfr s. 8). Den var likväl ännu icke färdig . 
Golv och inredning sa knades och utfördes först fö lj ande år. Den 
20 nov. 1689 anhåll er kyrkorådet hos Byggnads-Collegium om 
besiktning av kyrkan. 

Ritningarna till kyrkan utfördes av .Math ias Sp ieler 1 , vilk en 
även ledde och övervakade byggnadsarbelet. »Hans Kongel. Maje
stät samtyckte och stadfäste nådigt den Afritning, som af Archi
tecten S. Mat. Spiler giord war. ,, (GJÖDING). Av Sp ielers original
riLningar finnes en fasadritning bevarad i kyrkan (fig. 27). Den 
påträffades vid undersökningen av kyrkan i mycket medfaret skick 
i en skrubb bakom altaret. Den är utförd på papper, klistrat 
på trä, och infallad i svart ram. I Sveciaverket (I. 26) finnes 
ett s tick föreställand e Kungsholms kyrka (fig. 26). Detta kan icke, 
som framgår av den föregående und ersökningen, å terge kyrkan s 

1 Spi eler, Mathias , arkitekt och byggmiislare, kapt en vid kun gl. forlifikation s
kontorct; av tysk börd, ·j· i fcbr. 1691 och begraYen i Kungsholms kyrka. Han 

rnr 1675 S tockholm s stads >Werkm>Ls tare », fö1· vilken befallning han uppbar 300 

dlr smt. i lön; hade live n ti llsy n över >Skanlzarna i Stockholm s sk>Lrgå rd > och 

reparerade »Waxholm s Bohmen • .(WESTIX ). Ha n uppförde Salsta och Sjö slotl i 
Uppla nd, b>igge efter ritn. av Tess in; var und er å r 1670 Jea n de la Vallces med

hjälpare vid Katarina ky1·kobyggc i Stockholm och övertog denn es befattning vid 
kyrkan hösten 167 1. Jfärom ber>Ltta li:ata1-ina kyrk as ha ndlingar, att då överslat

lta ll aren elen 19 sept. 1ö71 be sökle kyrka n , blev hans excellens lillfrågacl >hwilken 
nu hcr efTte r skall förwal ta architecteu rs tiensten her vedh kiörkian efJte r Borg

mestar De Ja Vallce iir nu borghmesla rn blifwen , och li.i.re r den intet som lillbör 
kunna pres tera, hwarp ft reso lveradh es a lf Hans Exeell:t z alt Mons Spijler (so m till

förende i Borghm estc1· De la Vall ces stelle ha r opwachlat) s ka ll el en her efTter 
opwachta > (citatet efter S11 ~N . 0: Gamla Stockholmshus Jl , Sthlm 1913, s. 8). 

Spieler "l"ar gift med de la Vallces dotter ~larga re ta de la Va llce . 
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F ig. 27. J{u ngsholms ky rka . Mathias Spi e lers origin a lritnin g till kyrka n 

frå n omkrin g 1675. 


Originalcn lwurf <l es Archil cklcn \ laihias Spielc r . L"m 1!i75. 


verkli ga utseende vid liden för Sveciaverkels uLföra nd e, uLan det 
tiinkta. De t är såled es troligen gjort e fLe r S pielers r itning. Den 
ovan nämnda ritningen överenss tämm er i a llt väsentligt med s tic
ke t, och som den är försedd med skala, är den tyd I igen en bygg
nadsritning. De avvikelser, so m finnas , äro av de i . 'veciaverket 
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vanli ga, förorsakade av begäret alt återgiva föremålen i idealise
rad , pompös form. Troligt är alltså, att detta är den originalrit
ning, på vilken sticket återgår. Denna förmodan styrkes ytter] i
gare genom ett meddelande av G.JÖDING, att i »Sakerstigorna [voro 
1753] Trenne Tavlor med swarta ramar, som föreställa Ritningar 
öfwer Kyrckan ». Den ursprungligen avsedda exteriören har, som 
av fig. 27 synes, varit ungefär den, som kyrkan slutligen på 1800
talet erhåll it, en korskyrka med torn över mittkvadraten, torn et 
med tre över varandra fö ljande, åttasidiga kupol er och tamburer 
och överst krönt av glob och kors. Fönstren tänktes rundbågiga, 
och und er vart och ett av dem finnes i sockeln ett mindre, lågt 
fönster, troligen blint, möjligen källarefönster. Taket tänktes bru
tet på samma sätt som det nuvarande och försett med takprydna
der i form av fyrfat.. I stället för de nuvarande frontonerna finnas,, 
rundbågiga takkupor med cirkelrunda fönster, vid takfoten prydda 
av en balustrad. 

l\rnKANs Spieler har, som förut är omtalat, arbetat vid Katarina kyrka, 
''°~sT1-1 isT. det mest representativa exemplet på den holländska renässansens 
ST:\ l ,1.:-l" I Nf~ . 

inflytande på svensk kyrkobyggnad skonst , och Kungsholm s kyrka 
visar tydligt de intryck, han tagit av detta arbete. .Jämför man 
de båda kyrkornas planer, är den enda väsentliga skillnaden den, 
att de små pavilj ongerna, som finnas i vinklarna mellan korsar
rnarna i Katarina kyrk a, bortta gits i Kungsholms. I ett par av 
dessa äro sakristior inredda. Sådana erhöllos i Kungsholms kyrka 
genom avspärrning av östra korsarrnen, en nödfallsåtgärd, som 
redan från början ogillades av församlingen. Något särskilt an 
märkningsvärt i Katarina kyrkas ursprungliga plan är att altare 
och predikstol placerats i kyrkans centrum . Ända till 1820 var 
även i Kungsholms kyrka altaret placerat rätt nära kyrkans cent
rum (j fr fig. 21). Konstruktionen visar fu llkomlig överensstäm
melse, och även i den yttre uppbyggnaden äro de ursprungliga 
plane1'na till de båda kyrkorna i allt väsentligt lika. Jfr fig. 21 
med Jean de la Vallees ritning till Katarina kyrka .1 Väggarna 
ha hos båda samma uppdelning i b~i.rande och fyll ande väggdelar 
med kraftiga, fyrkan liga hörnpelare för mittkvadratens valv och 
smärre, in i rumm et skjutande väggpelare, som uppbära korsar
marnas valv. I fasaden motsvaras väggpelarna av lisener eller 
pilastrar. Väggpelarna äro lika även i fråga om antal och place
ring, två mitt på varj e gavelvägg och en på varje sidovägg. 

1 Avhildacl i 0. SIHEN, Gamla Stockholmsh us Il, Sthlm 1!l13 (f1 g. 2 o. 3). 
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Fig. 2K. Detalj ur Stocfrholmsbild i Su ecia Antiqua et Hodierna. I bakgrunden 
Kungs holms kyrka med kl ocksta pel. 

Dclail ci ncr Ansichl von Stockholm in dem \Vcrke Suecia Anliqua e l I-Iodierna. 
Ende d . 17 . .l ahrh. lm Hinlergru nd die l\irchc YOll l(ungsho lm en. 
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J(\'11 1WB\'GGET 

4-1- STOCl\HOUI. 

1 den yttre uppbyggna
den överensstämma tornen 
med sina rundfönster och 
balustrader och de å ttasi
d iga kupolerna med dessas 
lik aledes å ttasidiga lanter
ni ner. De små hörntornen 
på Katarina kyrka ha ute
s lutits på Kungsholms k yrka , 
och takfall et är något olika. 
Vi.iggarnas uppdelning med 
lisener eUer pilåstrar, de 
rundbågiga fönstrens antal 
och placering och rundfön st-· 
ren över ingångarna över·· 

Fig. 29. Kungs ho lms kyrka. Överinten- enss tämm a. Likaså takpryd
dentsiimbete ts ritning till torn av å r 180+. naderna i form av fyrfa t.. 

Ent wurf d es Oberinlendant ura mles zu einem 
Zcntrntturm rno,1. Kun gsholms kyrka kan sägas. 

i huvud sak vara en fören k
lad kopia av Katarina och således även den e tt utslag av hol
ländskt inflytandet, ehuru i andra hand. 

Ledningen av kyrkobygge t uppdrogs genom kg!. brev d. 6· 
sept. 1672 2 åt riksrådet . Christer Hom3 och hovkansleren Ed
mund Gripenhielm ,4 vilka hade egendomar på Kungsholmen. De 
anbefall as att >~h a fva en särdeles Jnspection och förmedelst sina 
H.ådh och insicht så laga att det må tte efter möjeligheten b li fva. 
befodrat och en godh ordn ing derw id befrämjas. » Den omedel
bara ledningen av arbetet utövad es till sa mmans med arkitekten 
av »trnderd ir e kt ö r erna» Anders Biörn", Lars Bengtson Bank 
och Joh. v. Brehmer6. 1675 förordnades överståthållaren Claes. 

1 Om det holl iindska infl ybndet på 1600·lalc ls kyrkobyggnadskonst i Sve ri ge, 

se 0. S lll E:-< , a. a . 11 , s. 14- 18. 
2 Tryckt hos G.J (in1:-; c;, s . 60. 

s Chr ister H orn ar :\min ne, fitllrnarskalk och gene ralguvernö r i Lidand , r. 18
/ 11 

1622 , t 16
/ ; 1ll\:12. 

• Se s. 17 , no t 1. 
5 Anders J3i örn , m ynlinspek tor, har för fattat >Een korr t Hela l ion om Kon gz

Holmen> (se handskriYna kill lor s . 1). 
6 Johan Brehmer. ad lad von Brc hm er, kassör vid s tora sjötull en , s lu t!. !J aupt

man Ö\'e r dro ttningens livgeding, adlad 1705 t 1707 . 
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Rå lamb t a lt hava överinse
·ende över arbetet i stället 
för Christer Horn , och 1678 
ersattes Edmund Gripen
hielm av generalmajor Hen
rich Fleming 2 . 

Största delen av de me
-del, som inflöto ti ll kyrko
byggnaden, utgjordes av gå
vor och kol lekter samt bö
tesmedel o. d., som anslogs 
till kyrkan. Den första större 
gåvan erhölls av konung Karl 
XI, som 1671 lämnade 1000 I . 
·d1r sm t av sina hand pen- -----"~----'-~'---""~=~="'"'=----'=" 

n ingar som bidrag till kyrko- Fig. 30. Kun gsholms kyrko . Ritning till 
bygget s. 1672 begärdes ho. tornhyggnad av .Jacob l\ijf 1805. 

Enlwurf z.u e inc m Zc nlrnltu rm von .Jaco b R.ijf 18 .i">.
borgmästare och råd , att de 
ville sammankalla församlingens in nevånare och med dem av
handla om någon hjälp till kyrkobyggnaden eller, om detta icke 
läte sig göra, »att en Taxa dem pålades» efter de å tnjöto den 
kungl. nåden att vara en egen församl ing (BröRx). Di'.'t på denna 
väg nästan in tet inflöt, anhölls om tills tånd att få uppbära en 
kollekt över hela riket. Detta blev i nåder b ifa ll et. Därtill lovade 
konungen att av fallande sakören anslå till kyrkan 1000 cl lr smt 
( BiöRN) och bevi ljade dessutom till bergsprängning 847 Lpd krut. 
Kollektböcker utsändes dessutom , en till packhuset för köpmännen , 
när de kommo dit, en till ridderskapet och adeln, och en sändes 
för insamling vid Kopparberget. 1674· bev iljade Kgl Maj:t, som 
»med Nåder förmärckt, huru ledes elen Jya Kyrkiones byggning 
på Kongs-Holmen a lt här til med fl it och a\fwar efter det ämpne 
·Och medel! som dertil warit haf\rnr är dri f,,·en ,,·orden, och ännu 
.efter mögeligheten drif«,es; a l tså på det att ett så Christeligi l 
wärch icke til äfwentyrs genom meclellöshet må komma att sladna; 
Ty hafwe Wy til dess fo rtsättjande welat förunna Tusende Daler S:mt 
å hrligen på Tu å rs tyd af de ConOscationer som förefalla kunna»:1 

' Claes Rålamb, friherre li ll Bystad, ö\·erståthållare i Sthlm, L 1622, t 1698. 

' Henrich Flemingli ll La is. Flcmingsbergm. m., generalmajor, L" /1" 1fl25, t 3/o 1697. 
3 Kgl. bre\' cl. 2 okl. 167 1, tryckt hos G.JÖDI:\G, s. 59. (OL'iginal i k:ans arkiv.1 
• K~l. bre\· cl. 15 apr. 1674. Origin . i k:ans ark iv, tr. hos o.JUDl:\G. 

MED EL TILL 

KYH KO lffGGET. 
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Tillbyggning av gravkor omkr. 1 7 34 (period B ). 

Omkring 1734 tillbyggdes ett gravkor vid östra korsarmens 
södra sida för hand elsmannen Hans Lenrnan och hans hustru. 
Gravkoret, som ännu är bevarat (se s. 32), inköptes und er 1800
tal ets börj an av stadsmajor Westin. 

Valv av tegel inslås 1757 (period C). 

Redan kort t id efter invigningen börjad e man arbeta på att få 
det tillfälliga träva lvet ersatt med ett sådant av tegel. 1693 
gjordes ett försök att genom vädjande till den kun gliga givmild
heten få kyrkan välvd. Murmäslaren Mårten Hack ingick 1693 
till Karl XI med begäran att få »nåden henne med hwalf be
täcka », men konungen har med egen hand tecknat på ansökningen 
det beskedet, a tt han »lämnar Suplicanten, at förena sigh her om 
med Kiörkioföreståndarne thet bästa han kan och gitter .» 5 H\99 

1 Kg!. brev cl. 15 ap r. 1674. Origin. i k: an s a rkiv. 


' W ESTI :'-1 1046 efter Kg!. brev cl. R sept. 1685. 


' Ansökan och resolution i kyrk a ns a rki v. 


,.(.-. .. ""'. ·-=--~· ..- ~ · ·,,(·: -·· ~-

Fig. 31. Kungsholms kyrka . Förslag till 
tornbyggnad av G. af Sillen , 1805. 

Vo rsch1ag ?, ll einen1 Zentra lturm Yon G. af Si ll Cn 
180:). 

Samtidigt fick kyrkan rätt 
till viss t danaarv, 1 varjämte 
bropenningar upptogos för 
kyrkans räkning vid Kungs
holm sbron. Dessutom erhöl
los talrika större och min
dre gåvor av enskilda per
soner . Kyrkans förnäm sta 
inkomst utgjordes av bötes 
medel. På kyrkoförestån
darnas anhållan resolverade 
Kgl. Maj:t 1685, a tt han •ville 
i nåder ihågkomma kyrkan 
med någon wydhare hj elp när 
några böler fa ll a, ell er och- -
af Confi scationerna när Call
rnare kyrka har få tt sin fyll
nad »2. Kyrkan har , som sy
nes, tillkommit huvudsakligen 
med hjälp av statsmedel och 
enskilda bidrag. Försarnl ing
ens bidrag voro ganska små. 
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förfrågade sig kyrkoherde 
. lt, .. , . . ',.: . . , ,'..~ ,/ _-; ·;1Gal lerius hos murmästare h .. ,,~;f ..:, 

ämbetet, vad kostnaden lk>1·t'µ ,.,,. Jlrl 

skulle bliva, om kyrkan 
! 

»efter dessein och afrijtning 
[blefve] hvvälfd och med torn 
updragen ». Svaret blev, att 
ehuru icke så noga kunde 
lämnas besked , »så kunna 
wij dock betyga att sjelfwa 
medel-hwalfwet allena med 
de fyra stora ringar, och 
derpå kommande tornmuren 
lärer ej låta sig göra och 
fullborda under ungefär 
20000 Daler Silfm:t» (GJö
DING). Gallerius förfrågade 
sig därpå hos överståthåll a
ren , om försam lingen finge 
för de medel , som stode 
»Ofruktsamma», under hand 
uppköpa material , när till
gång därpå vore och de från Stil 0 vo n G. ar Si l ll\n, 1805. 

slottsbyggnaden kunde und
varas 1. Då utförandet av arbetet ansågs omöjligt med de till
gängliga medlen , föreslogs, att kyrkan i stä llet skulle förses med 
»ett hwalf af gips såsom mindre kostsam » (GALLERrus). 

Under de fö lj ande femtio åren begär församlingen oupphörligt 
tillstånd att få upptaga kollekter över hela riket, att få utsända 
stamböcker och att få inkomster av böter o. s. v., vilket oftast 
beviljas. Så begäres exempel vis hos 1738 års r iksdag, att då för
samlingens ledamöter vore få och av så svaga villkor, »att de af 
egna medel ej något tillräckligt till denna kyrkas täckande förmå 
åstadkomma », de måtte understödjas »med en slik Allmän och 
öfwer hela riket sig sträckande bewillning som Hedwig Eleonora 
kyrka wid sista H.iksdag undfått». H.ikets sländer, som hålla be
tänkligt alt samtycka till sådana bevillningar och sammanskott, 
»Som lände riket i gemen och i synnerhet allmogen till last och 
tunga », hemställer till Kg!. Maj :t, att han i stället ville tillåta kyr

1 Gallerii skrivelse till överståth. i k:ans arkiv. 

Fig. 32. Kungsholms kyrka. Förslag till 
tombyggnad >i goti sk sty l » av G. af Silen , 

1805. 
Vorschlag zu eine1n Zcntrallurn1 •in gotischen1 
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kan alt »inrätta e tt lot 
te ri och däraf njuta wissa 
pro cent såsom wid de här
till hållne lotterierna sked t», 
och detta blev av Kgl. Maj:t 
bifallet. Ännu många gån
ger begärdes sådana under
stöd . Så begärdes exem
pelvis 1755, att t ill kyrkans 
fullbordande skulle betalas 
»tu öre smt. af hwarje Mat
lag öfwer hela Riket uppå 
et års tid ». För att befor
dra fra mgången av denna 
anhållan beslöts på Olof 
Celsii förslag. att 130 ex. 
av Gjödings bok, Kungs
holms Minne (se tryckta 
källor, s . 1) skulle utdelas 
li 11 Bondes tåndets ledamö-

Fig. 33. l\ungsholms kyrka . Förslag till torn- o 

byggnad • i gotisk styl • av G. a f Sillen , 1805. ter, »pa thet the lheraf så 
Vorschlag zu c ine m Ze ntra lturrn • in gotisch c 111 mycket närmare kunde Se 

Stil • Yon G. ar Si ll en 1805. 
kyrka ns nödtoftiga behof 

och lh esto willigare gifwa b ifall.» An hå ll an biföll s av ständerna, dock 
med den inshänkningen, att »de utfattige skulle från denna afgift un
dantagas ». Tack vare delta understöd kunde kyrkan välvas 1757. Ar
betet utfördes under mars till oktober av murmästaren Gabriel 
Aug. Zinche troligen efter Spielers ritning. Spielers änka hade först 
ne kat a lt utli.imna ritningen, emedan försam lingen icke, såsom beslu
tat var, bekostat en gravsten över hennes man. Efter förnyat löfte 
härom utlämnades ritningen, men gravstenen anskaffades a ldrig. 

S ö dra ytte rtra ppan uppföres 1 792-94 (period D ). 

1792-- 94 utföres ' den nuvarande -södra ytterlrappan av huggen 
sandsten , med bi ·ättningsrum under trappan. Ritn ingen utfördes 
av hovintendenten J. E. Helin (jfr s. 26, not 3). 

Tornet uppföres 1808-1 0 (p eriod E ). 

Kyrkan saknade ännu torn , och först mot s lutet av 1700-tale t 
upp tages frågan om tornbyggnaden på a llvar. Medel anskaffas på 
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liknande sätt som till val 
ven. Sä begär k yrkorådet 
exempelvis 1791 hos Kgl. 
Maj :t alt erhå lla »någon 
andel af den a fg ift å in
kommande Caffe som föruL 
varit Adolf Fredriks för
samling anslagen ti ll dess 
k yrkobyggnad •. Följande 
å r förn yas denna begäran 
jämte en a nsökan om atL 
e rhå lla »l öre smt. å hvarje 
skpd inkomma nde Tobaks
blader i 3 eller 4 års t id ». 
Ansö kan avslogs, men för
amlingen fi ck i s täll e t räL

tighe t att uLsända s La m
böcke r över hela riket. 

. Med a nledning av nyss
nämnda a nsökan infordrade 
Kg!. Maj :t ritningar och 
ko ·tnadsförslag til I torn Fig. 34. i{ungs holms ky rka. Östra fasaden 

byggnaden . Ö. I. Ämb. fö 1882. Uppmätn ing av G. A. Dahl. 
Östlic h e Fassade irn J. 18S2. 

r eslog 1804 en r iLning till 

tornet (fig. 29), som av kyrkorådet godkändes. Men Kgl. Ma j:L 
ansåg denna r itning »bå de för dyr och för ändamå let mindre 
tjän lig ». Ämbe tet fi ck i uppdrag att i s Lället uppgöra en ny 
r i Lning »i gotisk slyI». 1806 insändes fem förslag, av vilka e LI 
(fig. 36) var utfört »i likhe t med den af Grefve Tessin uppgifne 
r itning Som i Gre Eve Da hlbergs värk förvaras »1, cl. v. s. s ti cke t 
i S veciaverkeL (fig. 2()). Denna ritning var uLf.örd av P. W . Palm
roth. Av övriga förs lag var eLt a v Jacob R ijf2 (fig. 30). Till detta 
fö rslag finnes modell i kyrkans ägo. Tre förslag voro av G. af 
Sillen3 (fig. 31, 32 o. 33), av vilka två »i gotisk styl». Vid allmän 
sockenstämma cl. 29 jun i 1806 beslöt försarn!ingen enhälligL all 

' Origin. ritn :s ru brik. Uppgiften, att Tessin skulle vara byggnadens arkitekt, 

är fela ktig (se s. 40), men meddela ndet Yisar , alt sticket i SvcciaYcrkct och där · 
med i sista hand Spiclcrs ri tning li gger till grund för delta förslag. 

2 Prnv ins ia lbyggm[ista ren Jacob R ijf från Nykarlcby i Finland , i' 25/ 12 1808 . 
s G. af Sillen, a rkitekt, f. '/s 1762, l 9/2 1825. 

~- 111808 . Sveriges kyrkor . Stockho /111 lll. 
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antaga Palmroths förslag, vilket av Kgl. Maj :t gillades i högkvar
teret i Gre ifs wald cl. 15 aug. 1806. 

År 1808 uppgjordes kontrakt med Jacob Rijf om arbetets ut- . 
förande. Men denne dog strax efter arbetets påbörjande, och nytt 
kontrakt upprättades i mars 1809 med sloltsbyggmästaren J . Fall
stedl. Arbetet påbörjades omedelbart och bedrevs så, att »hanen, 
globen och korset» blevo uppsatta i sept. 1809. I juni 1810 var 
arbetet färd igt och besik tigades cl . 3 aug. av »deputerade ifrån 
Öfver Intendents Ämbetet och Bygnings Coll egium, Kyrkorådet och 
en ledamot ifrå n de yrken ·om varit använda för arbetets utfö
rande. » Invigningen var utsa tt att i.iga rum cl. 2 dec. 1810, men 
bl ev uppskjuten till d. 16 maj 1813. 

Gamla sakristiorna rivas; ny uppföres 1820 (period F ). 

Den 11 mars 1817 inlämnade garvareålclermännen Jacob v\ es
tin (se s . 97) och dennes son J oh. Vi estin Jac:son (se s . 33) till 
kyrkorådet ett memorial , i v i! ket de erbjöclo sig att til I kyrkan skä nka 
»en wacker Altare Talla, förfärdigad av en sk icklig konstnär med 
passande Decorationer, tillika med nytt Altare och Altare Disk, efter 
den ritning Kongl. Maj:st htirå i låder framdeles stadfäster» , detta 
med villkor, att på församlingens bekostnad »begge Sachris ligorne 
nedrifves och Altaret sättes vid ändan af östra gafveln hvarigenom 
en friare utsigt vinnes och ett större rum för Altare Disken erhål
les .» I stället skulle »en Sach ri s tiga byggas i hörnet där källaren 
[var] belägen•. (WESTI~ 104·6.) 

På sockenstämman d. 30 mars 1817 beslöt förs . att antaga 
detta anbud och beslö t samtidigt, att golv och btinkar skulle 
göras nya och kyrkan undergå en fu llständig inre reparation. 
Arbetet utfördes 1820. Under den tid k yrkan reparerades, »be
gagnade Församlingen Clara Kyrka och njöt därstädes sina Salig
hets medel». Om den nya altartavlan se s. 53. 

Gravkor tillbygges 1835 (period G). 

1830 föreslogs uppbyggande av ett cr ravkapell p<°t kyrkogården 
»midt för westra kyrkodörren på ford na klockstapelens plats » 
(jfr s. 13) efter en av K. Gjörwell uppgjord ritning. Till be
stridande av kostnaden hade lagman J. 0. Rydorff och Capt. Joh. 
Westin Jac:son förbundit s ig att emot erhå lland e av var sin grav 

nämnda gravkor erlägga vardera 1000 Rd. Bu. Resten skulle 
församlingen betala. Försam lingen beslöt i enlighet med detta 
i 
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Fig. 35 . Kungsholms kyrka. Förslag till tornbyggnad av P. ,V. Palmroth , 
stad!'. 1806. 

Vorschl ag zu cin cm Zcnlralt ur111 , -0 11 P. \V. Paln1rolh 180fi. 
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förslag , men beslutet överklagades och upphävdes, varefter försla
get förföll. 1830 begärde »Lagman Hydorff och Capt. Joh. Wes
tin Jac: sons enka Lov. Möller att den plats på kyrkogården som 
är emell an . ' tad s Major Joh. Wes tin graf och kyrkan , måtte till 
dem upplå tas för att där få inrätta 2:ne grafvar en för Hr Lag
mannen och en för bemälte Capten v\Tes tins och dess arfvingar 
med förbinde lse å deras sida att däröfver uppföra elt passande 
Graf Chor 14 alnar långt och 7 a lnar bredt samt öfverlämna det 
samma till försam !ingen». Erbjudand et an togs, och gravkoret upp
fördes 1835 efter ritn. av prof. K. Gjörwell. Det överlämnades 
»färdigbygdt och behörigen ordnadt till församlingens fria och 
ständiga disposition » i febr. 1835 (WESTIN). D. 8 febr . s . å r kun 
göres det öppet till al lmänt begagnande . 

Upphuggning av fönstren och stora föränd ringar i 
fasaden 1882 (period H ). 

1882 genomgick kyrkan en genomgripande yttre reparation, var
vid exteriören förändrades efter d. 21/7 1882 stadfästade ritningal' 
av prof. F . G. Dahl. Därvid gjordes föns teröppningarn a rund 
bågiga, och de gamla målad e fön stren ersattes med nya sådana 
i bågar av gjute t järn. Fasadens l isen er ombildades till pi las t
rar, över ingå ngarna gjordes frontoner, och under dessa upptogos 
nya fönster vid norra och södra ingångarna. Dörrarna ny
gjordes. Den på östra gaveln befintliga ingången och fönstren till 
de 1820 rivna sakris tiorna igensi:tlle , och på dessas plats an
bringades inskriptioner. Exteriörens nuvarand e utseend e förskr i
ver s ig från denna tid. 

Inredning och lösa inventarier. 

ALTARE. Altare och a ltarring äro av trti, utförda 1823, må lade 1.891 
i gu lvitt och guld. Altarr ingen (H. 83 cm.) har svarvade dockor och 
är kli.i.eld med röd sammet. Altarbordet (H. 135 cm.) är av tr~i. 

Dess framsida prydes av en snidad och förgy lid trärelief med 1. H. S. , 
omgivet av ro - och palrnkvistar i mittfälte t; i sid ofölten druvkla
sar och sädesax, sammanh ålln a av band och rosetter. Altare t ha r 
ett lågt sup r a m e n sa l e, prytt med förgyllda voluter och druv
klasar. 1 mitts tycket in skr.: »Jag är Upståncle lsen och Lifwet: 
Hwilken som tror på mi g Han skall lefwa om han än död blefve. 
Joh: 11. V. 25. » 
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Foto. M. Olsson, 191.3. 

Fig. 36 l{ungsholms kyrka. Fragment av ii ldrc a ltarprydnad, daterad 16Hi. 
Fragment cincs iilteren Altaraufsat ;.o:es, aus Brnunshcrg sta111mend. 

Dns Gemiildc \\' 111' "on Hcnnan Han 1GIG signiert. 

Al tarp rvdnaden utgöres av en halvcirkelform igt avslutad ALTARTAHA. 

a ltartavla, omgiven av två par joniska träkolonner med blågrå, 
marmorerade skaft och förgyllda baser och kapitäl. På kolon
nerna ett entabl ement, uppbiirande en arkivolt i gulvitt och guld, 
uppdelad i kaseller med skulpterade, förgy llda änglahuvuden på 
blå grund (se ug. 16). Ursprungligen voro »kolonnerna m:°llade såsom 
hvit marmor med s köna capitä ler och soubassements rikt förgylld a ». 
Aven arkivo llen uppgives ha varit " helt förgy lcl». Altarbordet var 
»målat i grön marmor och prydt med å tskilliga förgylta ornamenter». 
(WESTIN). A ltarta v i an (fig. 37) har bred , förgylld ram med 
palmettbård och Li.ggslav. I tavlans riedre vänstra hörn sign. F . 
WESTINL 1823. 

Denna tavla, som av samtiden ska ttades mycket högt och som 
jämfördes med Corregios förnämsta arbeten, göres bäst rättvisa, 
om elen får beskrivas av s in samtid. C. F. H.OTHLIEB beskriver 
den på följand e sätt: »Altar-Tanan, utan tvifvel ett mästerstycke, 
föreställer Chr is t i [ p p stånd els e. Frälsaren synes sväfvande 
öfver den öppna grafven uppåt höjden med ett fladdrande och väl 
draperadt Linne. Hufvudet och öfvers ta delen af Kroppen om
gifvas af ett lika skönt som b ländande sken, h vi lket upplyser hela 
Taflan: Det gudomliga Majestätet i ansiktsdragen och i ögonens 
blick är förträffligen uttryckt. - Man v ill gena t falla ned och 
tillbedja Werldens Frälsare, som här så lifligt föres tälles i sin 
Iysande herrlighet. P å högra sidan af Grafven knäböja tvenne 
Englabilder: Den ena skall föreställ a Tron med nedslagna ögon och 
öfver bröstet korslagda händer; den andra Hoppet, uppåt seende. 
P å venstra sidan knäböj er en Englabild, föreställande Kärlek en och 

1 Wcstin, Fredrik , målare, professor, direktö r föl' Konstakademien, f. " /9 1782, 

cl. '"/;, 1862. W. val' Hlrjungc ay Pa ch och Masrcliez och en ay s in licls mest 

uppskattade och öYerskatlade konstnärer. Han har behandlat talrika mytologiska 
och a llegoriska ämnen och Yar en mycket a nlitad porträlfrnåJare. 
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innerligt tillbedjande : a ll a äro på e tt ypperligt sält utförda: Nedan
före grafven synas Krigskneckta rne; den ene i lutande sfallning, 
med nedlagd Sköld och nedfäldt Spj ut; Den andre i mera upp
rätt ställning, men betäckande s ig med Skölden. Man ser i dessa 
Bilder, den heroiske, men vid anblicken af Gudomen a[ häpnad 
och beundran till jorden fa ll ne krigaren. Bakom synes Qvin
norne och längre bort Berge t Golgalha med de tre Korssen. » 

»Det hela gifver en vördnadsbjudande och för tjusande a nb lick ; 
och bor man lyckönska såväl de äd la Gifvarne som Konstnären 
att finna det denna Kyrkoprydnad vunnit och a lltid bör vinna 
a llmänt bifall. » 

Lika starkt är bifallet i Svensk Litteratur-Tidning. 1 

Altaruppsatsen såväl som altare och altarring utfördes 1823 
efter ritningar av K. Gjörwell 2 och ·känktes tillsammans med 
altartavlan av »Capitenen Jacob \Vestin och dennes son Garfvare 
Åldermannen Johan Weslin Jac:son. Skulpturarbetet är utfört av 
Kongl. Ornaments-Bildhuggaren E. J.. Thoman 3. 

lnvigningen skedde påskdagen 1823t. 
Ä LonE ALTAH- Enkedrottning Hed vig Eleonora lovade 1672 att bekosta etl 

PnvoNADEn. a ltare till Kungsholms kyrka, men delta löfte uppfylldes icke 
(WESTIN), varför ett tillfälligt altare uppsattes 1688. 

Som altartavla tjänade först »Et stor t Conterfeij », Kr i s tu s p å 
korse t, som Mäster Anders [Lorentz]5 skänkte til l kyrkan 1685. 
Denna tavla finnes ännu bevarad och hä nger som altartavla i grav
kapellet (fig. 38). Kring korset med I. N. H. I. tre sörjande kv innor , 
den vänstra klädd i blått, den högra i grön dräkt och röd mantel; 
den mellersla, som sitter på huk och omfattar korset, har utslaget 
hår och blekröd dräkt. Tavlan ~ir osignerad . I-I. 172 cm. B. 
109 cm. 

Från 1695 tjänade som altartavlor Na ttva rd en och Kri s tus 
på k o r se t av Anders Lorentz. Om dessa meddelar GJÖDING. 

• l norra fl ygelen äro tvvenne TaOor, den ene på hörnpelaren 

1 Se vensk Lilteratur·Tid ni ng d. 10( 1 1823. 
2 Gjörwcll , se s. 32, nol r. Origin. ritn . t ill allarnppsatscn i k:ans a rkiv. 
3 Thornan, E rns l P hi lip, orna mentsbildhuggarc, f. i Sth lm 1760, l 22 /o 1833; 

son av bildhuggaren Georg Gottli cb T. fr. Augsburg, f. 1701, l 1763 

• v. RoSEi\STEI:\, C AHI., Tal vid im·igningen av Ulricae Eleonorae Kyrkas 
Nya Altare. Sth lm 1823. 

5 Lorentz, Anders, m ålare, "f" 1692; tog 1662 tjänst hos Klas Tott i Paris. 

Kom snart därefter t ill Stockholm och hle"I'" miistare i må la rämbetet. Arbetade även 
fiir hovets räkning. 
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Foto. r.w. fil. amt. 191". 

Fig. 37 . l{ungsholms ky rka. Kris ti uppståndelse. Altartav la a\' 

F . W estin 1823. 


Allargem iil<lc , ·011 Pror. F. Wcs tin 182:3. 
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mitt emot Prädiko-stolen, den andra på 
pelaren näst intil. Den ena föreställer 
Påska-Lambets ätande och den H. Natt
wardens instigtelse; den andra Frälsaren 
hängande på korset. Båda dessa taflor 
blefwo skjänckle til f(yrckan 1690 d. 
20 Maji, af Stads-Cammereraren S. H. 
Johan Andersson, lw ilka han köpte af 
Målaren Mäster Anders Lorentz. Dessa 
Taflor sattes öfver Altarebordet, och be
pryddes med Bildthuggare-Rammar myc
ket wäl fyrgylte, genom Hoppmannens 
S. And . Dubbs 1 Encke-Fru, Catharina 
Slorffs omkostnad, den 10 Martii 1695, 
och brukades til de ·s Kyrckan fech den 

Foto. Gen. 1it. ans/. 1914-. nu warande Al tare-Taflan.» 
Fig. 38. Kristus på korset. 

År 1702 »ingingo Kungsholms InwåOljemålning av Anders Lorentz. 
1680-talet. nare ti ll Stor-Kyrcko-Församlingens H.e-

Der Gekrcui'.igle. Ölgcrniildc von ° d d · ] ' b 
Anders r.orent,,_ um 1680. spective Förestan are me L3enste 1g e

gäran, at Prädikstolen som nu war ned
tagen, sedan de en kostelig ny bekommit, och altaret som ej brukades 
måtte Ulr. Eleonorre Kyrcka skänkt 'varda» (GJÖDING). Jakande svar 
ingick, och den 31 mars 1702 erhöll kyrkan såväl altare som predik
stol ti ll skänks av Storkyrkoförsaml ingen. Båda uppsattes följande år. 
Till Storkyrkan hade altaret skänkts 1629 och uppsatts därstädes 1633. 
Det prydde Kungsholms kyrka till år 1820, då det nedtogs för alt 
lämna rum för det nuvarande. Själva altarprydnaden såld es därvid 
till bildhuggaren Thoman för 200 Hel B:o, och efter dennes död ut
bjöds en del av densamma till salu 2. En rest av detta altare är med 
största sannolikhet det överstycke med broskornamentik (B. 220 cm., 
största H. 45 cm.), som förvaras i kyrkan (fig. 36). 

GJÖDING lämnar följande beskrivning på altaret: »Wår Altare
tafla är märckwärdig. Hon är tagen af Högstsal. Konung GUSTAV 
ADOLPH Anno 1626 uti Braunsberg i Preussen, hwarest Högst
bemälte Konung förstörde ett Jesuiter-Kloster och tog det Stora 
Bibliothec, som Hans Maj:t skjänckte til Upsala Academie3 • 

' = Dobb. 
2 Det Sjuttonde Aftonbladet cl. 8/ 1 1838. 
8 RCDLIKG uppgiver i >Det i Flor stående Stockholm », s. 130, att det var 

laget av >Iliks·Rådet Baron Carl Gyldenhelm [ =Karl Karlsson Gyllenhjelm, f. 1674, 
"t 1650] wid Preuziska Staden Brnunsbergs eröfring, uti ett förfallit(!) Kloster>. 
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Altar-taflan brukades i S tor Kyrkan för Zirat och s tod på det 
rum , däres t Epitaphium är eft er Comrnissarien C . H . 
Lydert Ad l erstrå l e 1 . Efter Sal. H Baron Salvius 
skjänckte den makalösa Altare-tafl an af Guld , Silfwer och Eben
holts t il Stor Kyrckan 1654, som skal kos ta mer än l00,000 Daler 
Kop:mt, skjäncktes denne til Wår Kyrcka. Hon består a f trenne 
afdelningar . Den förs ta från Altare-bordet hå ller i högden . 2 Al
nar. Här föres täll es på en tafl a huru Wår JEsus ä ter Påska
Lambet med sin a Lärjungar i Jerusalem den sista afton för sitt 
bittra Lidande. I den andra afdelningen som är 5 alnar och 3 
qwarter hög och 9 alnar bred, föres tä ll es, i en på t rä ganska wäl 
målad tafla , Wår Fräls. JEsu Christi mandoms anammelse, hwil
ken genom Ängelen Gabriel Jungfru Maria förkunnad war
der . Öfwerst föreställes uti et hLirligt ljus den H. Treeni ghet, 
och sedan åtskilliga Ängla Chorer eller skarar. Den H. Anda 
nedkommer i Dufwo liknelse öfwer Jungfru Maria, som i djup 
förun dran med utslagne händer, s tödjande s ig wid et Postament, 
på hwilcken ligger en upslagen Bok, håll er samtal mei:l Äng. 
Gabriel, som står af målad i en med guld kostelig borderad (!) 
Biskops kåpa, hafwandes en Invit lilja i handen. På bordet bakom 
den Helige Jungfrun, som är hölgdt med grönt täcke, står et klart 
wattu-kru s med rosor och lillj or. Här ligger en Bok med röda 
band; derjämte s tår ett sy-skrin med dess tillhörigh eter. De lif
lige färgor och Mästarens konstiga pensel gjör, a t en åskådare ej 
nog kan fornöga sina ögon wid detta styckes betracktand e. På 
öfwersta kanten af det nämnde Postament wid hwil cket Jungf. 
Maria sig stöder, står: A nno 1616, och -vvid den neders ta 
listen Invenit & pinxit He rm a n. Han. Oratepro 
illo. Nederst på gålfwet, som här föreställes wara lagd t af hwit 
och swart marmor , finnes dessa ord: D. 0 . M. Barbara 
Knuto-w-na Svperioris s a pro tun.c fi e ri curav it. 2 

Å ömse sidor om taflan äro 4 s tora pelare med Bildhuggare
arbete utanpå, af löf-wärck utarbe tade och förgylte. Öfwer:och
understycket til desse pelare, hwilcka jämwäl innesluta taflan äro 
på samma sätt beprydde. Emell an de twenne pelare på högra 
sidan om taflan står Johannis Baptis t ae Bild, förg yld, dock 
så at hans ringa klädnad synes; emellan pelarna å wänster står 

1 D. v. s. sedan Storkyrkan få tt sitt nuvarande silveraltare , uppstä lldes det 

· gamla altaret, där epita fi e t över Lycl ert Adlerstrå le nu är. 
2 = Superiori ssan (k losterföres tåndarinnan) B. K. ha r låt it utföra [altaret]. 
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Ewangelisten Johan.n:is Bi ld med en Kalck uti handen. Utom 
pelaren jämte J oh. Döparen står en Bild med en Bok i handen; 
och jämte J oh. A postol. å andra sidan står en bild med 
bok och såg i händerna. Then tred je och öfwersta afdelningen 
består af trenne Stycken i bredd. Det Medlerste är det högsta, 
hål landes i högden 6 alnar med öfwerste bilden , som föreställer 
Jungfru Maria, hållandes barnet JEsum på armen. Taflan före
ställer vVår Frälsares JEsu Christi födelse och synes, som samma 
Mästares hand gjort denne, som målat den stora taflan nedan före. 
Det andra stycket ti l höger, håller i högden med bilden ofwan på 
taflan , som är förgy ld med en grön palmqwist i handen, 3 och ! 
aln. Taflan föreställer det besök, som Jungf. Maria gjorde hos 
Elisabeth, och huru de med wänlighet taga hwarannan i han
den. m. m. Thet tredje stycket til wänster, håller jämväl i hög
den, med bilden ofwan på, som håller i handen en bok, och et 
orgelwärck, 3 och ~ aln. Taflan föreställer Jungfru Marire 
Kyrckogång. I-Iögden ifrån altare-bordet til öfwerst är således 
inemot 14 Alnar. » 

1753 gjordes ti ll detta altare »en ny altaredisk» vilken följande 
år målades »i Grön Marmor ». 

PREDIKSTOL. Predikstol en (se fig. 16), som är fästad vid korskvadratens 
nordöstra pelare , är förfärdigad av ornamentsbildhuggaren E. P. 
Thoman (se s. 54, not 3) efter ritn. av K. Gjörwell och skänkt ti ll 
kyrkan av sergeanten Johan Carlgren1 år 1817. Originalritningen , 
sladf. d. 23

/ 6 1817, förvaras i kyrkans arkiv. Predikstolen var färdig
uppsatt 1819 och invigdes 1820. 

Korgen är indelad i fält, prydda med förgy llda ornament. Det 
kupolformade ljud take·t krönes av glob och kors. Predikstolen 
har förr varit försedd med en låg dörr, vilken ännu finnes bevarad 
i en skrubb bakom a ltaret. Predikstolen är målad i gulvitt och 
guld. Målningen från 1891. Väggen bakom predikstolen klädes 
av ett snidat och förgyllt draperi , uppburet av tre änglahuvuden. 
Detta draperi blev vid uppsättningen »på kyrkans bekostnad något 
rikare decoreradb>, emedan det ursprungliga av församlingen an
sågs för enkelt. Predikstolen vilar på ett enkelt, från pelaren ut
skjutande underlag av trä i blågrön marmorering. 

ÄLDRE PnE- En ti llfäll ig predikstol uppsattes år 1.688 och kläddes med 

1 25Sergeant vid Kgl. Svea Artillerireg., f. /12 1744, t '"/• 1818. G. m. Helena 
Norclstedt. Förtjänad~ efter sitt avskedstagande en aYSevärd förmögenhet pä tegel 

försäljning vid Röda bodarna . (WEST I N.) Hans porträtt se s. 86. 
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rött kl~ide. Taket över densamma var av må lad lärft. År 1702 
erhöll församlingen såväl altare som prediks tol i gåva av Stor
kyrkoförsamlingen (jfr s. 56). Den uppsattes följande år på 
nordöstra pelaren i korskvadraten av »Hofbilthuggar en Caspar 
Schröder1 och Snickaren J ohan Bull », sedan den först blivit »myc 
ket förbättrad », troligen av samma personer. Först hade beslu
tats, att prediks tolen skulle sättas på södra sidan »wid Kongl. 
.Maij:ts Stol», emedan »Fru- och Qvinfolks bänkarne » då skull e få 
•mycket frijare åskådande af prästen hwilket de högeligen åstun 
dat hahrn, och derigenom lärer till kyrkan inflyta mera inkomst 
af Fruentimmer. » Den invigdes d. 2 aug. 1703. 

Predik s tolen var skänkt till Storkyrkan å r 1605 av Johan 
IIl :s köpman i Stockholm Anders Larsson , vilken had e lå tit 
»honom med sin kostnad göra •. Dennes porträtt medföljde gåvan 
och upphängdes i sakristian 2. I Storkyrkan hade prediks tolen an
vänts till 1701. Gjöding beskriver den på följande sätt: 

»Sjelfwa Corpus ä r av Ek, sjukantigt med å tskilliga prydnader 
och bilder dels förgylte dels må lade. På medlersta Gafwelen står 
wår Återlösare hållandes i wänstra handen jord-klotet med förgylt 
kors ofwan uppå . 

P å-skriften di.ir under lyder: Sicut misit me Pater & 

ego rnitto vas. Joh. 20 [v. 21]. 
Här under s tå r A och L, som utmärcker gifwa rens namn, med 

hans Bomärcke. 
På de fyra GaDar å ömse sidor stå Evangelis tem e med de 

wanlige sinnebilder. Under Math. står: Dabitur vobis in 
illa hora quod loqvamini. Matth. 10 [v. 19]. 

Under Marc.: Habete in vobis salem et pacem. 
Marc. 9 [ v. 50]. 

Under Lucas: Beati qui audiunt verbum D e i & 
custodiunt illud. Luc. 11 [v. 25]. 

Under .Johannes: Qui ex Deo e st verba Dei audit. 
Joh. 8 [v. 47]. 

På sis ta gafwelen å t Norr s tå r 1 etrus, och desse ord: Divina 
virtus omnia largitur. 2 Pet. 1 [v. 3] inunder stå r Anno. 

På s is ta å t Söder s lår Paulus, och desse ord: Vivus est 
Sermo D e i & e fficax. Hebr. 4 [v. 12] och där under 
står 1605. 

1 Se s . 64, not 1. 

' Om Anders Larsson se s. 86 o. lig. 60. 
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Foto . Almberg & Prcinitz 191 2 . 

F ig. 3!l. Kungsho l rns kyrka. Dopkapellet av Caspar Sch röder 1707. 

Taufknpell e mil Ho l,,skulpturen Yon Cnspar Schröder. 1707. 


Den så kallade h immelen eller taket häftad wid muren, hä ng
andes på twenne starcka järnhakar; är på sa mma sätt som Prädik
s tolen peprydd (!). In i taket förestä ll es den H. Anda nedkommande 
i Dufwoliknelse, och där omkring trenne Angla-hufwuden. W id 
upgången ofwan på kanten står Försich ligheten, hållandes en spegel 
i handen; Därnäs t Man ligheten, bärande en pelare i famnen; här
på Rättfärdigheten med vvågskåhl och swärd; så fö ljer Hoppet med 
Anckar; sedan Tron med en öppen bok; och änle ligen [(ärleken , 
bärandes e t barn på armen i det hon leder det andra med wän slra 
handen. Emellan desse äro 5 gaflar, beprydde med b ilder, åf 
hwilcka den medlerste hafwer desse ord ned på krantsen: Qu i vos 
audit me audit, qui vos spernit me spernit. Luc. 
10 [v. 16]; item Qui ex Deo est verba Dei audit. Joh . 8 
[v. 47]. På de andra förestä llas de 4 store Propheterna. Und er Esaias 
står: A.d legem & testimonium, qui non dixerit juxta 
verbum hoc non erit eis matutina lux . Es. 8 1. item 
Beati qui audiunt & c. Luc. 11 [v. 16]. Under Jeremias står: 
Verba mea sunt quasi ig-nis dicit Dominus & quasi 

1 Jfr Es. 8 , v. 20 . 
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F oto. :IT. Olsso11 19·1:1. 

Fig. 40. Kungsholms kyrka. Oetalj av dopkapeliels sk ulptur. 

Dc tail d cr Skulptur d e r Taul"kapcllc Fig . 3n. 


mallens c onte r e ns petram. Jer. 31. Ite m: Si quis 
diligit me sermonem meum s e rva.bit. .Joh. 14·. 
Und er l~sek . Vivo ego dicit Domi11us nolo n-1ortem 
peccatoris, sed ut .conve rtatur & vivat. b:sel<. 33 [v. 
11]. Item : Vig ila te & ora t e n e intretis in t e nta
tionem. Malh. 2G [v. 41]. Cnder Daniel sli'tr: Doctores qui 
multos e rudie runt ad justitiam fuI~-ebuut sic ut 
stell~ in tota ~ternitate. Dan . 12 [v. 3]. Item: Q 11i 
vos a udit & c. Luc. 10 [\·. 1G]. 

På dörren til upgången, slar Jnngf. Mari a med Chrisli bild , 
Krona på hu fvud et och spirn i handen , uti en halfmåna. Öfwer 
dörrtrLidet, Gud Fader med ulslrLickte armar, och öfwerst FrLi.ls. 
med jord-kl otet. Ifar stå r ock A och L med l:lomLircket. På wLig
gen i Prädik-stolen är en s tor förgy ll Sol med Jehovah ; sorn 
skäncktes hit 1746. el en 21 Dec. af någre denne Församlings 
Chris tel. Ledamöter )) . 1 

»J\r JSlO målades i dess sW.lle elt blå ll clrapperic i gul d 
coul eur» (K. räkensk.). På pred ikslol en stod ett timglas med för 

1 Denna sol s itlc1· 1111 Ö\"C I" funtcn ; se s. 66. 
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gylld fot med en bevingad död
skalle och överst en stjärna 
(WESTIN). 

Ett kyrkan fordom tillhörigt 
TIMGLAS. 

timglas äges av Nord. Museet 
(inv. nr 1265). Det är för 4 
glas med ställning av mässing 
och ståndare av trä. Stånda
rens övre del och sam tli ga glas 
saknas. H. 78,5 cm. Inköpt t. 
museet 1873 fr. antikv. hand!. 
V. 	Zeruo. 

I inv. 1830 omnämnas »2: ne 
LS- - - Timglas med sina ståndare 

Foto . .lf. Olsson 1913 . hvilkas ålder man icke känner.
Fig 41. Kungsholms kyrka. Deta lj från 
rlopkapellets skrank merl Gutermuthska I-lvardera är med en bevingad 

vapn e t. dödskalle försedd. Det ena, som 
Detai l der Taufkapclle Fi g . 3!1 mil dem 

Guterm uthsch en \\lappen. synes vvara ganska gammalt, 
hvilar på en förgyld fot. Ifrån 

dödskallen upgår et förgyldt löfwärk, hvarpå sitter en förgyld 
stjerna. » Det senare av dessa är tydligen det ovan beskrivna. 

NumIEn· På var sin sida om a ltaret sitta tvenne nummertavlor av 
TAvwn. trä med sirade, förgyllda ramar. I-I. 165 cm. B. 115 cm. Nyupp

satta 1820. I vardera av norra och södra korsarmarna en enke l, 
svart nummertavla, infattad i vindfångets trävägg. Vardera tavlan 
krönes av ett förgyllt kors. 

13 .~;\' 1'AH . Kyrkan har enkla , öppna bänkar, målade i ekfärg, utförda 
efter ritning av A. E. iVle lander, stadf. cl. 10/7 1891. Kring väggarna 
löper en panel :w brösthöjd, målad i samma färg. 

I äldre tid har kyrkan haft s lut en bänkinredning. 1688 
gjordes bänkar av Märten Wellendorff, Dawilt Witt och Gerlof 
Wogt. Dessa bänkar voro »med låås och järn igenslutne». 

1820 blevo bänkarna, som voro »afdella i 4 Quarter vid den 
allmänna reparationen i Kyrkan nygjorda och målade gula.» (INv. 
1830). Dessa slutna bänkar begagnades ända till '1891, och deras 
utseende framgår av fig. 18. 

f{ u;\'Gssrnr.rn. 1688 erhöll Mäster Bärling betalt för »2:ne sto l ar för deras 
Maij t. 2:ne för Prinsessorna och 2:ne för Prästerskapet». 1693 
stod »Kungl. Maij:ts stol på södra s idan vid hörnpelaren ». 1697 
erhöll församlingen som gåva »I\ungsstolarne ifrå Riddarholms

http:u;\'Gssrnr.rn
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kyrkan » (GXvoR), vilka ersatte de förut befintliga. Om utseendet 
är intet bekant annat än att de varit ornerade. Detta framgår 
därav, att Hiddarholmskyrkan »pretenderade betalning för orna
menterna derpå» 1703 (GXvoR). Möjligen var del samma stolar, som 
utfördes för Hiddarholmskyrkan av »Bil lhuggaren Mäster . P etter 
Skultz• 1 (Schultz) »efter den dessein som Slåttz Architecten Ifr 
Tessin deröfwer fattat hafwer , hwar effter och Kongl. Stola rne i 
Slåttz Kyrckian giorde ähre »2

. De s istnämnda synas å sticket fol. 
1: 21 i Sueciaverket. Möjligen var det ä ldre stolar som föregingo 
dessa. - När stolarna avlägsnades ur kyrkan är obekant. Numera 
försvunna. 1700-ta le ts inventarieförteckningar (ex. 1750) upptaga 
»1 rödt kläde till Kungz-Stolen ,, och »1 D:o till Droltning Stolen ». 

I västra korsarmen finn es en lä ktare, som uppbi.tr orgelverket. LÄKTAHE. 

Den är , liksom orgelfasaden, utförd efter ritning av C. G. Blom 
C:son3 , stadf. d. 3 1fo 1830 . Läktaren, som har bågig front (se planen, 
pi. Il), uppbäres av fyrkantiga pelare, må lade i oljefärg, imiterande 
gulröd marmor. Balustraden utgöres av svarvade dockor med breda, 
rektangulära mellanstycken, dekorerade av förgyllda rosetter och 
(de två yttersta) med meanderbårder. Lä ktaren är målad i gul
vitt och guld . 

Kyrkan ha r fordom haft 4 läktare, en i varje korsarm. Rundbå- Ä1.011E t.ÄK

giga öppningar l'ör läktarnas uppgångar finnas i.innu i norra och TAllE. 

södra korsarmarna (jfr s. 22). I östra korsarm en fann · en liik
tare över ·akris tiorna (jfr s. 31). Den nedrevs jämte s idoläktarna 
1820. Vid samma tillfäll e »bepryddes både Orgelverket och [västra] 
Läktaren med rik förgyllning och på midten af Läkta ren sattes 
Sweriges vapen förgy ldt». (lNv. 1830.) 

Av läktarna kallades den norra tukthusläktaren. 1760 medde
las, att »Tukthuskonorna » skola här i församl ingen förrätta s in 
guds tjäns t. 

På li.i.ktaren står en orge l, ombyggd av Åkerman och Lund i OnGEL. 

Stockholm och med fasad utförd 1831 efter ritn. av C. G. Blom 
C:son. 5 

1688 »köptes för kyrckans medel e l pos iti v af 7 s tämmor 
h'ri lcket sattes på södra s idan om alta ret» (CiJ ÖDING). 1752 försåldes 

1 Peter Schultz, bildhugga re, lm r bl. a. utfö rt de tvenne statyerna till Lrappan på 

Storkyrkans norra sida. LeYnadsdata okiinda HOOS \" AL, J ., Svenskt konstgalleri, 
Sthlm 1912, s. 11 o. 276. 

2 Kontrnkt i Hiddarholmsk yrkans räkenskaper 1675. K. A. 
8 Blom Carlsson , C. G. , a rkitekt, f. 1799, i· 1868. Origin . ri tn. i ky rkans arki1·. 

http:uppbi.tr
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Folo . Gen . lit . ans/. 19Jli . 

pos1l1vet t il l Husby-Lång
hundra kyrka (Up pl.) för 
1700 dlr kmt.1696 »skjänck
te Högs Lsal. Konung Carl Xl 
till Ulr. Eleonorro Kyrcka 
det Orgelwärck som en tid 
ståtl obrukeligit i Kongel. 

Riddarho lms Kyrckan » 
(GJÖDING). Delta orgelverk 
b lev aldrig uppsatt, utan 
försåldes av kyrkan. 1753 

Fig. 42. l\ u ngsholms kyrka . Dops luil av uppsattes »på elen nyaOrsi Iver, 1600-ta let. 
Si lbc rn e Tau fsch a lc. 17 . Jahrh . ge l-läcktaren wid w~istra 

Kyrckodörren » ett nytt »lVIa
nual-Orgelwärch af 10 s tämmor och med Bihang, gjorclt af Orgel
bygarena Green och Stråle». 

Detta orge lverk ersattes 1831 med ett nytt, ulfört av orgelbyg
garen P . Z. Strand. 

Ft::--:T. Mellan väggpelarna i kyrkans nordöstra hörn s tå r kyrkans fu n t 
ay snidat och förgy ll t trä (fig. 39 o. 40), utförd av Caspar Schrö
cler.1 I mitten av e tt ovalt rum (se planen pl. 11) står ett posta
ment för dopskålen, prytt med förgy llda änglahuvud en och girlander. 
På postamentet står på ett fl yttbart överstycke Kristus , omgi
ven av tre putti, som mellan sig hå lla ett språkband med inskr.: 
»Lå ter Barnen komma till mig, och förmener them icke, ty sådana 
hörer Guds Rijke till. Luc. C. 13. v . 16. » På samma överstyckes bak
sida star: »Detta är uti en Christelig mening kientt Gudi till ära och 
Kyrkkan till Prydnad Anno 1707. » Detta överstycke har förr kun
nat avlyftas för att lämna plats för dopskålen. Det sattes då på 
ett därför gjort, nu förkommet postament i ena hörnet (G JÖDING) . 
För förflyttnin gen finnas fyra sirade och förgyl lda handtag av mäs
sing. Numera kan överstycket ick e avlyftas , utan skjutes på järn
skenor in mot väggen. 

I de t mittgruppen omgivande skranket finnas inbyggda fyra 
postament, på vilk a slå bilder av de fyra evangeli sterna. Inskr. hos 
Matteus: »i\fatb . C. 28. v. 19 Går f!)r then skull uth , och Lärer all 
Folck, och Döper Lhem J Jamn, Faders, och , 'ons och thens He
lige Andes. » Hos Markus: »Marc. C. 16 v. 16 . Then ther troor och 

1 Caspar Schröder, bild huggare i Slockholm , l 1710. Se J. ROOS\"1\ 1. , Sve nskt 

l\onstgallcri , Slh lm 1912, s. 27ö. 
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Foto . M. O lsso 11 1!11 .'L 

Fig. 43. l{un gsholms kyrka. Dopfat av s ilve r . Augsburgerarbete 

från 1600-talet. 


Silberncs Tnufgc fii ss. Augsburger Arl>eit aus d . 17. Jahrh . 


blifwer Döpt, Han skal Warda Salig. » Hos Lukas: »Luc. C. 3. v. 12. 
Så kom mo och the Publicaner till alt Döpas.» Hos Johannes: 
»Joh. C. 3 . v. 5. Sann erliga, Sannerliga säger iag Li g : ulhan en 
ward er Född a f v\Tattn och Andanom , kan han icke ingå i Gud z 
Rijke.» Över Maltei huvud silter en mindre, oval gloria, närmast 
liknande ett fyrfat med en från milten uppstigande eldslåga 1. Tro
] igen ha samtliga eva nge lis terna varit försedda med sådana. 

På postamenlens utsida finn es det Gulermulhska vapnet snidat 
och förgy llt (fig. 41); skrank och postament i övrigl i.iro gulvita och 
dockorna förgyllda. Överblivna delar av skra nket, vilket förminskats 
vid fl yttnin g till den nuvarande pla lsen, hava mörkgrön marmore
r ing och förgyllda dockor, vi lke t i.ir den ursprungliga färgen. 

Funten är Schröd ers förnäm s ta a rbete och ell myck et värd e

1 Jfr e ldslågo rn a vid Den Heli ge Ande utgjutande den fö rs ta pin gs lrlagc n. 

5-14- 1808 . Sveriges kurkor. S lockh o /111 I/I . 
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fu llt konstverk. !"orme n (den gör mera s kä l för namn et dopka pell 
i.in fu nt) är ovanl ig. Sebröder s tå r liksom Burcha rclt Precht (ses. 
96, not ·1) unde r inflytande av el en italien ska baroc ksku 1plu r, 
som har s in förnäms te r epresentant i Bernini . 

Funten är skänkt t ill k yrkan 1707 a v Fru Elsa Gutbe rm uth . 1 

»Mich aelis-Mässo-dagen 1707 a fl ades tacksägelse a f Präd ikoslolen 
på Församlingens wägnar för denne prycleliga gåfva »2 (GJÖDING). 

F unten s tod ursprungligen vid »femte föns tre t i koret däräst 
Schole-Barnen s itta wid <len all mLinna Gucls-tj en ·ten » (GJÖDING} 
d. v . s . vid väs tligaste fö ns tre t på södra väggen i koret och på 
e n särskild fö rhöjning »d it ma n på 4 trapps teg uppgick». DLir 
kvars tod elen ännu 1830 (ln v. l830). 1820 »r enoveras fö rgyllning 
och träarbete på funten », 1831 beslö ts, att den skulle fl yttas till 
norra dö rren , och 1832 fi nnes en u tgift för »F untens fl ytta nde frå n 
Chore t till norra Korset och för dess is tå nd sätta nde ». 1867 d. 26/ 9 

bes löt k yrkorådet , »att den i norra delen af k yrkan be fin tliga dop
fu nt sku lle borttagas och förva ras och skull e kyrkobä nkar a nbrin
gas på dess pla ts ». Den 1"/11 s . år beslö ts a lt hembjuda den till 
Kgl. Maj:t och Kronan. Men k yrkostämman a nsåg, a tt r åd borde 
inhämtas av H. Hildebrand och F. V. Schola nd er, och efter dessas 
r åd fly ttades funten t ill .- in nuvarande pla ts. 

På väggen ba kom funten hä nger en s o l av förgy ll t tr ~i. 

s känkt till kyrkan 1745 (se s . 6l ). 
1708 skänktes »En d uk till funt e n a f Musse lin , med Broderi 

af Guld , och s ilkesfransar , sa mt namnen Ha ns Hå lamb och W en 
dela Hamma rsköld 3 och Arta let 1708. » (GXvoR.) 

Do PsK.'.\ 1. T ill fun ten hör en d op s k å l av förgyllt silver (fi g. 42) med 
familj en Pahls va pen och initia lerna M. P . - M. L (11fathias Pahl 
f. 1607, g. 1644 m. J1fagda lena Le ffler) i grave rat a rbete. Stämp
la r : Kron a - K. Diam . 25 cm. 

1 Elsa Guthermulh, r. Wil la m bcrg, g. m . Coclcslin Fred ri k Gutcrm uth , ad lad 

(1696) Guthcrmuth, f. 1643 i Holstein, l 1703, kungl. sekr., lä rnrc för p l'i nscssorna 

Hedvig Sofia och Ulrib t Eleonora samt fiir Karl Gustaf Tcssin (SCHl.EGEL o. KLING

POH, Oint rod. Adelns ä lta rta flor). 
2 Kontrakt emellan fru Elsa Gut crmuth och Caspa r Schröder om fu ntcns för

färd igande cl . 9 nutj 1 706 och mella n C. Schröder och J. Mcttkc om snickeria r bete 

t ill sa m m a fun l d . 2 j 11 11i 1706 förvaras i kyrka ns ark iv . Kungsh. k :as ha nd!. 

B. 	 2 Nr 86 o. 37 . 

:i Ha ns Rhlamb, f. ' /s 1652 , l '"/1 171 2, ka mmarherre, lagman i V;istma nland 
15och ))ala rna, v. landshövding, g. m . Wcndcla Hamnuu·sköld , f. / 12 1646, t 3 0/ 1 

1729. 
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l'olo . (;ell. /il. C111 st. 191/i.. 

A. 13. c. 	 D. 
Fig. 	44. Nattvardskiirl av si lver. A. fr. 1689, B. om kr. 1680, C. fr. 1G9G, D. fr . 174 1. 

Si lbe rn c Kelch c und J\a1111e11. S\\'edische Arbcil. 

Dessutom har funnits en annan dopskål. 1693 cl. 51
/ 12 skänkte 

»Sali I-Ioppman Dobbens Fru Cathr. Slorff en dopskål förgv Id väg. 
1~4 lod. innan förgy ld. » (G:\.YoR.) 

Dop fat av drivet silver (fig. 43); avlångt. l mitten ett landskap DoPPAT. 

med en ruin med valvbågar; i detsamma en man , promenerande med 
en kvinna , över vilk ens högra skuldra hans högra arm vil ar; bred 
vid honom en gosse; till vänster vid ett träd sitter en annan man 
och bredvid honom två hundar. Kring brädden 8 figurgrupper, 
vardera med tre bekransande genier, a llt i drivet. arbete. Sliimplar: 
Augsburgs vapen - IW ; L. 70 cm. El . 61 cm. Vikt 149 lod. Stat
ligt arbete fr . 1600-talet. Dep. i St. I-list. Museum sedan 1882 
(inv. nr 6921). Skänkt ti ll kyrkan 171 3 av »I-Iögwälborna Fröken 
Emerentia von Di:iben » 1 (GJöDl::rn ). 

Fatet är ett världsligt arbete, en s. k. presenterbricka. Kompo 
sitionen , som möj ligen har allegorisk betydel se, röjer påverkan av 
någon holländsk mästare och förskriver sig möjligen från en sådan . 
(LoOSTRför, s. 52.) 

Kalk av silver (fig. 4,4 D) , helt förgylld; foten i sex pass, förlän gd NATTYA11ns

upp till skaftet, som nedtill är sexsidigt ; därovan den päronformade KÄHI .. 

skaf'tknappen och den cy lind riska skålen. Stämplar: c (= 1741) 

E mernnLia v. Diiben , f. 2"/" 1669 , t 26/5 1743 . Karnll!arfrökcn hos Droltn . Ul
rika E leonora cl . y. 

1 
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Foto. r;e11 . lit. (I/IS/. 191h. 

Fig. 45. Oblatask av s ilver 
1600-ln lets se nare del. 

llostienkapsc l a 11s Silhcr. 
Ende d . 17 . .Jahrh . 

Slldms vapen - IJ'K j 1 . På kuppan 

des utom en delvis oläslig stämpel 
IH. K.----1 H. 28 cm. Till kalken 
[ ate n, helt förgy lld och med samma 
stäm plar som denna. Diam. HJ cm. 
~venskt arbete. 

Kalk av silver (lig. 44, A) , delvis 
förgylld; foten rund i sex pass, skaft
knappen päronformig, skålen nästan cy
lindrisk. I bottnen inskr. : AND. DOBH 

CATHARINA SLOHFF A f}, 1G89. 
Stäm plar: Sthlms vapen - UK 2 - A 
(= lG89); I-J. 25,s cm. Till kalken hör 
en paten, helt förgylld, med graverat 

hjulkors i bredden . Saknar stiimpl. Diam. 14:, 4 cm. 1G89 ski.in kle 
»Hoppman And . Dobb och dess Hustru Catarina . 'lorff En Kalk 
med paten af silfver förgyld. » (G lvoR.) 

Soc k enburl styg av fö rgy llt silver. Kalk e n med foten i sex 
pnss. H. l 1 cm.; kuppans diam. 6 cm., fo tens diam. 9,5 cm. Stäm
pel på foten: oläs l. bokstäver under en krona. Pa len diam. 9 
cm. med hj11lkors på brädden. I originalelui av skinn. 1600-talel. 

Sock enbud stvg av s ilver. Kalk en inuti förgylld. I-I. 15,5 cm. 
Stämplar: H ( = 1765) - tre kronor - oläslig sliimpel - A.Ö. 3 I kal
kens fot oblatask av silver med samma stämplar. Paten (d iam. 
10,9 cm.) förgylld , med samma stämplar som kalken . 

. 'ockenbudstyg av silver. Kalk Il. 14:,2 cm. Paten diam . 9,s 
cm.; modernt arbete. 

Ob lata s k av silver (ng. 45), åttas idig med förgyllda kanter, 
med lock, varå ligger elt gjutet krucifix . I botten läses: NILS NlL
SON MOBERG: MARGARETA ERrCKSD. Saknar stämplar. L. 9,1 
cm. H. 4:, 1 cm. Svenskt arbete, lGOO-talets senare del. 1689 skänkte 
till kyrkan »Bagaren Mäster Nils Nilsson Mobergh och dess hustru 
Maria Erich ·dotter En Oblat Ask af silfwer» (GX voR). 

Ob latas k av silver, enkel, oornerad, inu ti förgylld . Stämplar : 
Stockholms vapen - tre kronor - L (= 1771) - IP AI- I-I. 3,3 cm. , 
diam. 6,s cm . 

1 = Heinrich Wittkopf. 

• = Johan Ulrik l\ickho lT ; blcY mäs ln1·e 1689. 

3 = Andreas Öhrman . 
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Ob l atask av ny 
s ilver , rund, locket 
svagt välvt, på delta 
ett s lående kors . Mo
dernt arbete. 

Kanna av si lver 
(fig. 44 C), delvis för
gy lld , med grepe, snås 
och lock, varpå ligger 
e tt lamm; päronform ig, 
på rund fot; på gre
pens yttre sida ett dri
vet och cisele rat växt
ornament med frukter ; 
vid lockets fäste en 
gapande maskaron med 
upps tående blad kring 
huvud et. lnskr.: PET
TER DAHLSTRÖM 
ELISABET CARRE A2_ 
1700. S tämplar: G (= 
1fö)G) - Stockholm· 
vapen -~. 1 I-I. 4:0,s 
cm . Vikt 137 lod. 

1700 s känkte »Han
clel sman Petter Dahl
slrörn En Silver Ka n
na förgy Id » (GkvoR) . 

Kanna av s ilver (fig. 44· B) med grepe, snås oclt lock, de senare 
förgyllda liksom den runda foten , som skilj es från sj~ilva den 
ovala, uppå t s ig något vidgande kannan genom en pärlslav. Vid 
lockets fas te en päronform ig knapp. 

lnskr. på fram sid a n: KONGZHOLMS KYRKIO KANNA GJORD 
AF SILWEHT SOM IGENFANTZ J ASKAN SE DAN , AMMA KYR
KIA Ag_ 1G79 DEN 20 NOVEMBER AFBRAN. Jfr s . 15 o. l9. 

Stiimpel: ~· lI. 29 cm. Vikt SO lod . Svensklarbele 1600-la letss l ut. 
S k ed av förgyllt s ilver, oorn erad. Stämpel : IR.LUNo l. L. 20 cm . 
»1 st. H e lgo n s S k åp, förvaradt på Kyrkans walf » omtalas i 

inv. från 1800-lalels börj a n och milt. Förkom troligen vid repa- MEnE1.T11),\ 
TH ,\ Sh:Ul.PTCH . 

1 Tro I. = Gu staf St.as ·hel. 

Fot o. G. Sjö berg 191/i. 

Fig. 46. Ljuskrona av malt11 fni n 1600-ta lets se nare 
de l, vilken enl igt uppg ift slrn ll ha tillhört 

l\ungsholms kyrka. 
Tillhör grevin nan \V . v . Hallwyls samli ng. 

l\ron!c uchtcr aus 13ronzc aus d c 111 Entle d. 17. Ja h rh . 
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70 STOCl\1101 . ~!. 

F oto. ( ;en. lit. fln~f . 1911. 

l'alionen 1882. Utse
endet obekant. Möj 
ligen kan deLLa vara 
det monstransal Lare, 
som suLLit i kyrkans 
gam la sakristia (ses. 
H:Z). 

Kyrkan ha1· 4· !ju s
kronor för elektrisk 
belrsning, gjorda a,· 
:;m ill j tirn och k I ippl 
:jiirnplåt med mittsta
var av dragna jtirnrör, 
Lillkomna 1.891. Före 
18G"/ , cli1 gasbelvsning 
in fördes i kvrkan, 
(Frtrn 186/ Lill sagda 
ill' saknade kyrkan 
ljuskronor ; jfrfig.18) 
[nn nos kronor ar 

A. 11. malm. 1868 fi ck föi-s. 
Fig. -17 . l\u11gsholrns kyrka. Lj 11sstakar a ,· silve r 

1 GOO-talets s lut . Lill sl i"rnd alt sälja !i 
Silbcrne J.c ucht c r a us d c 11 1 End e cl . 17 . .f a hrh . l ju skr on or av malm

B. in r\ugs 1J111·~ gcfe rti g t. 

och en d iLoa ,· g·la s. 
De försåldes ptt auktion samma år. Om dessa kl'rkan: tilclr-c ljus
kronor föreligga följand e uppgi fler: 1764· hade kyrkan G ljusk1·0
nor. De beski-ivas av f:Jönu.-<: pit följand e still : 

»De nu varande L jus-Cronoi- ned i Kyrckan Lii-o (i Lil antalet. 
Den Förs ta i Choret som Lir ar :Z omgångar ocl1 20 pipor b lef 
skänkt ti l l(nc-kan Hi9::1 elen ::11 Decemb. al' Herr Öfver ·Len Hög
välborne Heinholclt rnn l,ie,ren1». 

»Den i\ n tl ra i Kor sp;ången be:;Lår a[ B omgangar och 30 J ipor, 
tir skjiinckl Lil l(vrckan af ] lög,1·ii1b. Ilen Baron Johan \'On Knoi-
ringen» (se s. 1m). 

»Den Trcd :i e af 3 omgi'tngar oclt l8 pipor µ;afo; Li! Knckan full med 
,,·ax- ljus af Hepslagaren, l\hisler Johan Nyman den 24· Januarii 16\J2. » 

»Den F j erd e framför Orgclläcklaren, har en omgång och 8 
pipor. » " Denna Krona ät· skj iinckt til Kyrckan af lli ks-Skallmäsl. 
m. m. Fr i-I ler . Gustaf Bondes l•: nke-Fr-u Fri-I lerr inna.» Den f em Le 

1 Hc inho lrll Yon Liewc n. öYers t e . f'. 1 65~, t 1701. 

http:jfrfig.18
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och s j iiLt e »so m i.iro af 
samma form och storlek, 
[som den fjärde ], bl efvo af 
små gamla Kronor om
g-jutne,1 i Nov. månad 17 :"'>3 
af Herr Direct. Meyer. » 

Samtidigt hade kyrkan 
dess utom »Tvenne små 
J,j us kr o n or a f hvit me
Lall , nyl. skjänckte til 
I\ yrckan; hänga fram föl' 
Orgel-Wiirkel» (G.röDING). 

17\JO skänkte »I-fru ks
patro n [Joh. Philip] Möll er 

l~n kri s t a lllj uskrona 
med 1fi pipor af slipa t 
Hömis kt glas gifven ti 11 

ett willnesbörd af des · 
viinskap för kyrkoherde 
Asplun ch (fl _\vo R). Häng F ig. 48. Kungsholm s ky rka. Ljusstake av 

driven miiss ing . i'GOO·talet.de 182G i sakri sti an. Sål
f ,c uCht er au s gct ri c hcnc m Mess in g. 17..l ahrh. 

des 1868. 
1808 ski.inkte »Li eutn. och H. W. 0. Charles Apelqvist en lju s

krona a f m e ta ll med 6 pipor». Inskr . : (en l. i nv. l 84 U) »A f: 
Overste Lieutnanten och Riddaren af l\.ongl. vVasaOrden Charles r\pel
qvist ti ll Kungsholms I< yrkas Graf Chor å r 1808 den25 No vember». 

I grevinnan \i\'. v. Hallwyl s i.igo finnas tvenne lju skronor av malm. 
inköpta på l880-talet i Bukowski s kon sthandel, vilka uppgivas ha Lill 
hörl Kungsholms kyrka . De överenssti.irnma emell ertid icke med 
någon av de ovan beskrivna kronorna. Den ena (ng. 4·G) med rikt 
proftl erad mitlstav oc h tre kran ::;a r Jjusarmar, med 10 lju s i va r
dera, rniLLstaven avs lutad med en s tåend e kvinn a med en skål i 
handen. B.unL globen Följ and e inskr.: , Johan lV!a tlzso n Anders' 
oLoffson Bonde Anders Jonso n Johan Brask A 1' ffred h Larsson oLoff 
l ~ ri chson Carl! PeLte rson Elias Johanson And ers Larson Jochilll 
C:amekel' PeLter Lorens .Tochim Langh Jaco b Hysingh An no 1675. » 
H. 206 cm. J600-talels senare del. 

1 Dessa s lll å gamla krn nor voro [ölj anrl e tYi't, so ru s bi11ktcs 1692: e n lju s kron a 

m ed 8 pipor aY r·iksska llmästarnn <:u staf Bo ndes il11kefru oe h en lile 11 ljuskron a 

av garvaren Tihblin~s l11 1'tru. 

/ ."o/o . .11 . Olsso11 1!11.1. 
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Den andra, som är av ungefär samma ul
seende, har 2 kransar , vardera med 8 ljusar 
mar. Den saknar inskription. H. 106 cm. 
1600-talets senare del. 

Ett par lju sstakar av silver med en pipa 
(fig . 4:7 B). På fot och manschelter drivna blad 
och blommor i stora möns ler , på skaftet elt 
fortlöpande graverat bladornament. Inga stämp
lar. H. 31 cm. Vikt 97 lod . 1600-ta let. 

Ett par l ju ssta k a r (fi g. 10 A) med trepass
formad fot, prydd med blad och frukter i högt 
drivet arbe te, och spiralvridet skaft med gra
verade och punsade ornament. Stämplar: 
Augsburgs stadsvapen - D P. H. 29 cm. Vikt 
97 lod. 1600-talets slut. 

Dessa tvenne par stakar skänktes till kyr
kan 1693, det ena paret av »Högwälborna Fru 
Grewinna :Märta Fleming 1», det andra av »Jung

Foto . Almberg & Preinit: fru Brenner2 » (GXvon). Stakarna, som äro 
19Jli. 

Fig. 49. Kungsh,olm s monterad e för elektri sk t ljus(!) , slå på altaret 
kyrka. Lj uss take av und er högtiderna. Vid 1700-tal els milt bru 

försilvrat tenn. 

1600-ta ls form . kad es »desse 4 Silfwer-stakar Juhle-Högtid en 


Lcuchter aus ve rs il h e r- på Predikstolen» (GJÖDIK G).
lem Zinn. 17. . Jhclt. 

En s juarm a d l ju ss tak e av försilvrad 
mässing, monterad för elektrisk t ljus (fig. 48), s lår på altaret; foten 
med rikt drivna och punsade fruklornament. H. 78 cm. 1600-talet. 
1687 skänkte »Sockerbagaren Ju s lu s Möll er En stor messingsljus
s lak e på altare t», troligen denn a (GXvoR). 

Ett par lju sstakar av försilvrat tenn stå på a ltaret. 1600-ta ls
form (fi g. 4:9) . H. 77 cm. Stämplar: På den ena - Sthlms vapen(?) 
QI1 [El IEI - Z. På den andra - Slhlms vapen(?) [ED ~I IJJ 
- Z. Stämplarna otydliga på grund av försilvringen. På foten 
inskr. inom krans av stilise rad lager: »Dessa Stakar och Lius h: ro 
Förärade af Nogra Leda möter I Kungsholm s Församling Stock
holm cl. 25 dec. 1746. » Monterade för elektriskt ljus. 

Två tr ea rm ade lju ssta k ar av förgyl ld, gjuten mässing s lå på 
p redikstolen. H. 75 cm. Rococoform från 1800-ta le ts senare del. 

1 Märta Flcmin g, f. 1663 , t " /1 1747 , g. 1684 m. K. Rådet Fällrnarskalkcn fr ih. 
Göra n Sperl ing. 

' G.JÖDING uppgiver tydli gen felaktigt det ena parel rnra skän kt av »Salig Håd· 
man Dahlström » (uppger även fel aktig vikt). 
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Foto . . \/ . ()fs.w11 1U/.3. 

Fig. 50. I<ungsholms kyrka. Lampetter av snidat och krederat trii. 
HiOO·talets slut. 

\Vnnd lc uchle r nus geschnilzlcm und k rc<li crlem Holz. E nde dcs 17. .fahrh . 

Lju sstak a r , 4 st. enpipiga, av pläler utan stämplar. H. 27 
cm., 1800~ talets senare del. l sakristian. . 

På golvet vid altare t s lå två kandelabrar av jLirn av samma 
arbete som kyrkans ljuskronor. 

Dessutom har kyrkan ägt å tskilliga ljusstakar av tenn och trii, 
om vilkas utseende intet är bekant. 

Två lju s l ampetter av snidat och krederat lri.i. med reste r av LJL' SLA~tPET

förs ilvring och förgy llning (fi g. 50) förvaras i en skrubb bakom ~:· ;; :~ A~; LJus
altaret, mycket skadade av fukt. I mitten ett s liHt fält, kring detta 
akantusblad , vilka i lampetlens nederdel bilda en maskaron, som 
b it.er i ljushå lla ren ; denna avbruten. Överdelen krönes av en 
snäcka. H. 76 cm., B. 63 cm. 1600-talels slu t. Hängde 1764 »i 
Choret å ömse sidor om Altaret» (GJöDrno). 

Lj usarrn av föes il vrad mäs ·ing (fig. 61. B) med b lad, blommor 
och frukter; drivet och punsat arbete; 1600-talsl'oem. L. 42 cm., 
D. 19, s cm. Tillh. Nord. Museet (inv. nr 77734). lnk. å Bukowskis 
a uktion 1894. 

Lj usarm av mässing (fi g. 61 A) med halvsfäri ska , drivna orna
ment; omkr. 1700. L. 39 cm., D. 18,5 cm. Tillh. Nord . Museet 
(inv. nr 77733). lnk. å Bukowskis auktion 1894. 

Förutom dessa har k yrkan ägt ett . lort anta l lj usarmar, av vilka 
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num era inga kunnat 

Fo/o. "l\"onli.1/rn Jftts 1·e l . 

sp;\ ras: »1 G84· skänkl e 
l(opparslagaren Mi.i.ster 
.Jo l1. Siel en M ess in g:; 
L ju sarm med Lr e pi 
po t' och led uppå»; 
stod på predikstolen 
(CX VOR). På samma 
slö.li e stod l / 64· »C' ll 
Lj usa rm af m ellal 
med denne p<°1skrif:t pil 
skri lcl en und er mecl ler A. n. 

Fi g. :; I . Kun gsh olm s kyrka . Lju sarmar aY driven sle pipan: And er s An 
miissin !(. 1600-talcts form . dersson Falck. 1\nnika 

\\'and lcuchter a1 1s gctri chcncn1 ~l css i11 g . 17 . .Jahrh . 
Anders Daller Himh 

(<l .JÖDH> G) . , 'känkL 1688 av tri.id gårcl miisln 1·e11 Mi.isLer And ers An
derson (\. ,\yon). 

»På hörnpelaren, straxt där Se:hol-Bamcn med HcLj eningen li ar 
sill rum, iiro (1154·) Tvenne Lj u sa nn ar af m ess ing, en åt Chor
sidan, el en andra i Södra F lygelen, båda be. Lå af 3 pipor lwar
dera. Und er medl ersta pipan sLLt.r p<".t sköld en, på båda lika : 
N icolaus Anberg1, Chalar ina Piper. Anno 1686 elen 2-'t· Decembr. 

Vit pelaren t\rii.rt öhrer denn e li iinger en Lju sarm med en 
pipa, och på skölden slå följand e boksti.i.f \\·or: P. M. Cl. S. S. 

På hörnpelaren och gafwelen i denne Flygel i.ir en Lj u s-al'ln 
med trenne pipor, på skölden slår: Olaus Brod in_ Johanna So fi a 
Di kiv. 

I Wästra F' lygelen i.i.ro fyra . I css in gs L ju sp l å tar af tr tl pipo1· 
l11rnrd era, utan påskrift. 

l Norra Flygelen ii.ro trenne Me s in gs Lju sa rmar. l ~ n af 
två pipor, de andra af en pipa hward era » (Cl ;1önrna ). 

1692 sk i.i nkte »Koppars lagaren Mäster Johan Siel G mi.iss ings
plLtlar ptL A ltarväggen » (G X.voR). 

Dessutom nämnas bland gåvo r till k yrkan fl era ljusarmar, 0111 

vilka i ntet ni.i.rmare ~i.r bekant. ·18MJ sälde kyrkan 5 mässings
lampetter , 2 ljusarmar av mäss ing och 4. ljnss takar av tenn . 

Ti-:xnurn. Ant ep end inm av röd sidensars, nedti ll kantat med en bred 
gu ld- och : ilvcrgalon (fig. 56). L. 4·,65 m , JJ. 0 ,90 m. J mitten 
broderad e l<'l emingska och SLålarmska rnpn en (li g. 52) samt inilialerna 

Kyrkoherde :\ ikolau s Anb crg, se s. 96. 1 

http:t\rii.rt
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M F (Magnus F le rning) V\' S ( \Ve n de la Stå l arm) oc lt årtale t 171\:l , 
på båda sidor omgivn a av b roderat rankverk. Broderierna i guld, 
silver och s ilke övernyuade på nytt lvg. Såldes av kyrkan på 
auktion(!) 1870 för 130, .1 o kr. Li 11 J. \,\'est in , vilken skänkte antepend iet 
till St. Hist. Mus. (inv . nr G7 14} 1/Hl skänkte grevinnan Wendela Stål
arm1 en mä ss hak e av »röd s ide nsarge med guldfransar och brode
rier » och ell a l tarkl~id e av sam ma s lag , tyd ligen det ovan b eskrivna. 

Foto. .\l. 0/.1.1011 191.3 . 

F ig. 52. H:ungsholms kyrka . Stålarmska vapnet. Guldb roderi applicernt 
p:'\ a n tependiet fig . 5!'i. 

Oas Slålnr111sch c \Ynppcn a ul' das A11 tcpcnd i 11111 Fig. ;->j ap pl izicrt. 

Altardyna av grönt s iden med s ilvergaloner. I mitten en 
stående kvinna i appl icerat, upphöjt s ilverb roderi på botten , IJesall 
med guldpaljetter; omgiven av broskornament. L. 4·1 e:m., B . 
28 cm. 1600-talct. l Nat ional mu sei kon s tslöjd savd .; har en l. 
uppg. ti ll h. Kun gsh . k:a. Saknar inv. nr. 

Kalk kläde av li loinmigt, blekgrönt s iden , ströll med enkla bro
derad e s tjärnor av s ilke. I mitten en krans i s ilverbrod eri och 
inuti den na blommor i s il ke , gu ld och s ilver. Kring kanten bred 
s ilverspets. L. 70 c rn ., H. (i(j cm . 1700-ta lel. 

11 
t Wendela Chris tina Slalarrn. r. "0/ o 16 62, -;· ,' 11 17~ö. g. 111 ö1·c rslclöjlna11ten 

frih. Magnus lil crn in g al' J,icbc lil z. I'. 165ii , ·f· 171 8. 
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Folo. M. Olsson 1918 . 

Fig. 53. li:ungsh olms kyrka. Korkåpa av silverduk. ,1600-talets slut. .Jfr fig . 54. 
Ch o rmantc l a us Silbcrtuch, En d e cl cs 17. Jah rh. Vergl. Fig. 54. 

Kalkkläde av röd sammet med guldbroderier och guld fransar, 
fodrat med rött siden. I mitten gud sögat. Runt kanten en bård 
av blad, rågax och vinklasar. L. 46,s cm. , B. 46,5 cm., skänkt 
1824 av Kapten Joh. Westin Jac: son (se s. 33). 

Kalkkläde av svart sammet med s ilverfransar och sil verbro
deri, fodrat med svart sid en. Storlek utan fransar 48 x 48 cm. 
Skänkt och sytt av Fru Ida Chris tina Pelterson , f. Malmqvist 
(j fr s. 78) å r 1850. 

Kor kåpa av b lommig sil verd uk, kantad med gröna bårder , be
satta med guld och s il verspetsar (fi g. 53 o. 54) . Diam. 314 cm ., H. 14:7 
cm . Tillh . St. Rist. Mus. (inv. nr 6714). 1688 skänk te »Kammar Rådet 
Brynte Cronscbö lds enkefru Anna Fleming 1 en Chorkåpa af gyllen
cl uk med guld · och silfverspetsar med gröna tubijnslister omkring. 
Fodrad helt och hå ll et med grön tub ij n jämte 8 a ln ar tofsband 
alt binda henne fast med. » Försåld es 1870 för 110, 5 o kr. på 
auk tion(!) till sammans med å tskilliga »äldre , bri stfälliga , eller för 
kyrkan obehöfli ga kHider och inv. » Skän ktes 1881 till St. Hist. Mus. 
till sammans med en mässhake och ett antepend ium (se s. 74) av 
»gadvareålderrnannen dr. J . vVes tins sterbhus och prof. N. A. 

' Bl'ynte vo n Ens, ad lad Ci-onsköld, t ill Nyborg i Håtuna sn . och F inn staholm 

llilggeby sn; kamma rråd och gcnera ltul lfö1·valla l'e vid s tora sj ölullarna i s ,-e ,.ige 

och Fi nla nd . F. '"/ • Hi'>G , t 18/s 1G88. G. m . Anna Catharina Flcm ing af L icbc· 

litz , f. '"/2 1658, T 171 8. 

i 
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W il ander». Kåpan är elL prakt
fullt 1600-tals-arbete. 

iVlässhake av blommig si l
verduk med invävda slingor i 
rött, grönt, gult, ljusblått och 
guld; kantad med guld- och 
s ilverspetsar och fodrad med 
blått lärft (ganska mycket lagad 
genom stoppning). På fram 
sidan I. H. S. i tjockt s il ver
broderi, på baksidan ett kors 
av spetsar av samma sla g 
so m kantspelsarna. På axlar
na knappar och sö lj oe med 
silverfransar. Tillh. St. Hist. 
Mus. (inv. nr 6714). Såldes på 
auktion(!) 1870 för 75,2s kr. -
1689 skänkte Gen.maj. Henr. 
Fleming (se s . 45, not 2) ,, En 
Mässhake af silfverduk med 
guld-och silfverspelsar ,, ,troligen 
denna. Samtidigt skänkte den
samme »ett Altark läde d:o d:o, 
en a ltardyna d:o, d:o med bok- Foto. M. Olssou :l!J/.1. 

stäfverna I. H. S., en Mässki' orta Fig. 54. I\ungsholms kyrka. Korkåpa 
av silver<luk. Jfr fig . 53. 

af Bylfälts eller klosterlärft, en Chonnantcl, \'ergl. Fig. ;)3. 

altarduk af huslärft med spets, 
ett blått taftsskärp med guld- och silfvergaloner och en lång furu
kista med påskrift: Ulricre Eleonora; kyrckas klädekista 1688. ,, 
1803 omtalas ,,Doct. Wittinghs renovation af en Mässhake af Silf
verduk». I lNv. 1830 upptages ,, en messhake ji:imte åtfölj ande 
Altare täcke af Silfwer Brocade hvarå slår årtalet 1688 ». I inv. 
1863 benämnes den »mässhake af guld- och silfverduk fodrad med 
blått lärft». 

Två mässhakar av röd sammet med guldbroderier, fodrade 
med rött siden och kantade med guldspetsar; på frams. gudsöga, 
på baks. kors med törnekrona. Skänkta 1825 av »Fabrikör Petter 
Helin ,, . 

Två mässhakar av svart sammet med galoner och broderier 
av silver, fodrade med svart siden. På frams. gudsöga, på baks. 
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Foto. .Il. Olsso n 1[/1 :: . 

Fig. ,-, 5. Kun~sholrns kyrka . Antepe ndium av riitt s iden fr"11 171!J. 
Antependium ans roter Sci<ic Yon d . . I. 171!!. 

s trå lar, kors rn. törnekrona samt palrnkv is ta r . i\farkta på fodret 
F. P. 181

1
250. Skänkta 1850 av »Sockerbruks Idkarna Cristoffer 

och Johan Frans Petlerson på Hornsberg ». Mässhakarna sydda av 
dessas svägerska »Demoisell e Mathilda Malrnquis t» (vV E STn>). 

Två rnä ss kj ortor av vitt linne m ed breda, knypp lade spetsar . 
Två mä ss kjortor av vitt linn e m ed smalare spetsar. 
F l ätade s i lke ss nör e n m ed tofsar t ill mässkjortornas sam

manhå llande, 2 s t. Det ena blekrött, L. 3,40 m. , det andra grönt, 

gult och grått, L. 2,55 rn. 
Otorn de nu beskrivna, bevarade tex tilierna omtala kyrk a ns 

hand lingar e n mängd nu obefintliga sådana, av vilka fö ljande må 
nä mn as : 

1677 skänkte »H. iks tygmäs taren Pehr Larsson Sparre 1 ett ko
s telig it a ltarkl~id e rikt af äkta silfvergaloner » och »ett kalk kläde 
r ikt s tickadt med guld och s ilfv er. " 1679 skänkte Pehr Lars
son Sparres grevinna »ett kos teligt altare- och k a l kkl ä d e » 

(GÅVO H). 
1687 s kä nkte Ha ns Bähr ett kalkkläde brodera t med silke 

och s ilver och »En H. ysk Jungfru e tt k a lkkläd e i a lla fyra hör
nen broderat med guld, s ilfver och s ilke » sam. en altardyna 

(GÅVOR). 
1713 erhö ll kyrkan av Ha ns Rålamb och \t\T e nde la Hammar

skiöld (se s . GG , not 3) "e tt k a l k k I äd e a f fi e rd uk» med deras 
namn (G.\YoR). 

1721 shinkte »Tractören Mäster And. Terlin » en a lt a rdyn a med 
upphöjt arbete, troli gen samma a lta rdyna, so m i lNv. 1830 säges 

1 Peder L a,rsson Span·e, fran sk gre\'c Spa rrc, r. 12/a 1628, 'f ·•;, 1ö92, g. m . Ebba 

Margaretha De Ja Gn1·di c. 
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Foto. r.en. lit. amt. 191/i. 

Fig. 56. l\ungsh olms kyrka. Gravläggn in gen. Gammal, fri kopia efte r 
Q uintc n Matsys. 

Gr::t hlcgun g. All e, freic l\opic na ch Q11in lc n )fatsys. 

vara »af röd t S id ensars med Gu ld och Silfver Broderi samt å rta
let 1721. I guld broderade därå [voro] Dokstäfverna A: T: L: S: » 
- l 762 skänk le fru assessorskan J\IIar ia Aurora v. Schantz född 
Brennert »etl grönt a ltarkEid e af a tl as r ikl prydt med s ilf ver

./ 
spe tsar samt årtalet 1762 af smidt s ilfver», en a l tarduk »af 
Kammarduk kostbart sydd med spetsar och årtal », en mässkjorta.· 
med spe lsar, ett »h ye nd e t ill Altaret af grönt Atlas med Silf
verga loner» m. fl. mindre texli lsaker. 

1762 »togs gam la A lt ark l ädet af Vio let Sammet bristfälligt 
att laga en Mässhake af samma färg. » 

INv. 1 830 nämn er bl. a. en »mess hake af svart sammet med 
ett. s tort kors af guld spetsar och årtalet 1762» och en a ltard yna 
»af Gredel int Siden med Broderi a f Guld och Silfwer samt årtalet 
1689 och lnili al-Bokstäfverna C. C. D. F ». 

I lNv. 18 30 omtalas ett nu obefin tligt » Jrnl k kläd e med broderi af 
1 Maria Amorn Brnnne1-, f. " /" 1ö~1 , ·r "/., 1772, g. m. a ssessoren Carl Ludv. 

1·. Schantz , f. 1681 , ·i· 1734. 
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I\YHK\'AKTA

1\EHOCI\. 

SPiiGt:BBE

1\LÄO :\' l :\'C. 

H ÅV AR , 

TAv1.on . 

Foto. r. en . lit. a ns/ . 191". 

Silke och Gu ld fransar samt 
lniti a l-Bokstafverna P: P: S . 
-- A. C. U. jemte ett adeligl 
wapen. Uti ena hörnet lä
ses följande uti Guirlander 
innefallade devise: La 
Beaute, vertu , Honneur, 
F larnbeaux d' un grand cm m. 
Uti det andra hörnet i.ir 
denna devise: Cmur et Co u
rage font l'ouvrage.» 

1717 skänkte Garvaren 
Joh. Åkerman »en r åc k 
til 1 kyrkva c k Lar e n », och 
1768 gav Brukspatron Möl
ler >>e n Skrud för kyrk
vaktaren» , som kos tade 120 

Fig 57. l\ un gsholms kyrka . Ma donn a med 
barn et. Olj e m å lning av A nd ers Lorentz . 1685. dlr . (G Xvon). 
'.\!adonna. Öl ge rn ii ld e \'Oll Anders Lo rent r.. 1G85. 1678 skänkte Ruslmäsla

r en David KohJl till kyrkan 
»en grå spög ub bek lädning» , som kostade 61: 2 1 dlr. (GX.von). 

Kyrkan saknar nu håvar , men har ägt många uppsättningar st't
dana. Däribland märkas fö lj a nde: 1694 erhöll kyrkan av Mäster 
Za charias Koch »tw å hofw a r ». Följ ande å r skänkte Traktören 
Zacharias Halling (ses. 94) i 2n e Co ll e kthofw arafrödt sammet 
med guldfransar , silfverbeslag och bjälror »; 1748 erhöll kyrkan 
ett par nya h åvar »öfverdragna med silfverduk» , och 1762 skänkte 
Assessorskan v. Schantz (se s. 79, not 1) »elt par Kyrkohofv ar 
öfverdragna med guld galoner och med beslag s ilfverfransar och 
tofsar » jämte till dessa håvar hörande överdrag av rött läder 
(GÅVOR). 1849 sålde kyrkan 7 s t. håvar. 

I sakristia n hänger en tav la, Kristi grav lä gg nin g (fig. 56), må l
ning på trä; gammal , fri kopia efter Quinten Matsys 2 bekanta tavla i 
Antwerpens museum. H. 47,5 cm. B. G9 cm. Bred, förgylld ram. ' 
Tav lan har förr haft avsneddade hörn. De senare tillagda hörn-
bitarna täckas av grovt utförd må lning. 

' Dav id Casparsson Kohl , f. 162 8, t 1685 , berömd kl in gsmed och etsa re, mst 

mä slare vid Stora Ruslkammaren p1 Slhlm s slott 16 70-85. Se Vi\GLEDN ING for 
Besökande i Livruslkammaren , 3 uppi. Uppsala 1911 , s. 114. 

2 Qu inten Malsys, fl a mländ sk måla re, f. 1466, i· 1530. 
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I 

Polo. (; en . lit. ans.I. 1911,. 

Fig. 58. J{ungsholms kyrka. Lutaspe lande yngli ng. Oljemålning av 
okii nd mästare. lfiOO-talets slut. 

Lnulcspicle ndcr .Jl'lng li ng. Ölgemiildc. Me is tcr unbcknnnt. Ende dcs 17. Jahrh. 

Madonna m e d barnet1 (rig. 57). Över madonnans axlar en 
blå mantel, drtiklerna i övrigt röda. Osign. H. 71,;, cm. B. 61,5 
cm. Slät, förg ylld ram. På en kloss på denna följande inskr.: 
»Madonna med Barnet af Anders Lorenz (jfr s. 54,, not 5), död 
1692. Ta fl an, hvilken bortkom på 1700-talet, är af civ ilingeniör 
Oscar Wollert å terskänkt 1907 till Ulrika Eleonora församling.» 
1685 skänkte »Mäster Anders på Drolninggalan et Conlerfei före
ställand e Jungfru Maria» (GX von). GJÖDING uppger, all »bakpå 
taflan s tår Mästarens namn: And . Lorentz, och årtalet 1685. » Duken 
nu mycket lappad på baksidan och namn et utplånat. Tavlan, som 
1753 hängde »på andra s idan om Altaret wid Funten», hänger nu 
över sakristidörren. 

Då inte t annat uppgi\·es, llro tavlorna olj em>d ningar pl duk. 

G-141808. Sueriges kyrkor. Stockho/111 III. 

1 
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Yngling spelande på lu ta (fig. 58). Dräkten svart med 
vil krage och vita manschetter. Över högra axeln en röd man
tel. På etl bord framför honom ligger ett nothäfte. Osign. I-I. 116 
cm. D. 85 cm. Uppställningen erinrar om Caravaggios1 luL ·pelare 
i Turin; färghållningen är närmast van Dycks2

. Bred förgylld ram 
med dubbla hopplister. Hänger i förs .-salen. 1G93 skänkte »Direk
tör Baltzar Gril1 3 elt Conterfeij, en Musi kant med en citra, som 
sattes öfver södra dörren » (G,\.voR). 1753 hängde tavlan »på 
Pelaren emellan fönsterna åt WäsLer» och 1830 över sakri tidörren . 

Utom dessa tavlor har kyrkan haft flera andra, som dels sålls, 
dels på annat sätt förkommit. 1849 »försåldes 2:ne oljefärgstaflor», 
och 1869 och 1884 fick församlingen till::itånd att försälja en del an
dra sådana. Om följande tavlor kan lämnas närmare upplysningar: 

Kristi himmelsfärd. »En stor Tafia på hörnpelaren i Wä
sler föreställer wår Fräls. JEsu Chris Li h imla-färd. Denne Tafla 
är skjänckt til Kyrckan af Skomakaren, Mäst. Gabriel Wändel» 
(GJÖDING). 1693 skänkte »Skomakaren Gabriel Wendels Enka ett 
Conterfeij, Christi uppfarelse i himlen» (G,\.von) . 

Ecce homo. »På Wänstra sidan af Sakerstige-döi;ren före
ställes W år Återlösare med törne-kronan, som utprässar hans 
oskyldiga blod, hwilcket fl yter öfwer ansigtet ned på kläderna. I 
handen håller Han en rör; och mantelen hwilcken höljer den 
blodige kroppen, är, wid halsen sammanbunden med det rep hwar
med hans menlösa händer bundne äro. Denne målning wil ut
wisa, huru wår JEsus såg ut, när Pila tus föresLälte honom för 
den Judiske menigheten, sägandes: Si , menniskjan • (GJÖDING). 

Kristus smädas. »På högra s idan om SakersLige-dörren före 
ställer på en Tafla den hårda medfart, hwilcken wår Återlösare 
måste utstå i Pilati Rådhus, då Krigs-Knecktarna begabbade Hans 
Konungsliga Ämbete. Här föreställes wår JEsus, sittjande med 
bundna händer. En Krigskneckl håller på at sätta törne-kronan 
på hans Heliga hufwud, då en annan gifwer honom en rör i 
högra handen. De kringstående åskådare föreställas med bistra 
åthäfwor, som de med ord och försmädelser söka at föröka det stora 
lidande, hvilket Han oskyldigt utstå måste i den falne och hög
modige menniskans ställe » (GJÖDING). 1713 s känkte »Hustru 
Anna Crutscher en tafla Christus med törnekrona» (G,\. VOR). 

1 ~lichelang. Caraniggio, italiensk målare, r. omkl'. 1495, t 1543. 

2 .-\n l. van Dyck, flamländsk måla1·c, f. 1599, t 1641. · 

" Ballzar Grill, direktör vid Glasbruket på Kungsholmen. 
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Foto. Gen . lit . 0 11'1 . 191/i. 

Fig. 59. Gustaf Il Adolf. O lj em :ll nin g av ell e r efter J . Elbfo ss. 
l\önig Gus taf Il Ad o l f. Öl~crniild c Yon J . E lhl"ass <-:· 1GG4) od e r Ko pi e. 

F å fän g li gheten. »På Hörnpelaren öfwer Schol-miis tare-bän
cken (östra fl ygeln ), är en stor ta fl a , på hwilken fö reställes [•åfänge
ligheten. Här stå r et F r untimm er i werld slig prydnad med kru
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sat hår, li a lf blottad , hafwandes förwisnade rosor i skjötet. Om
kring henne ser man å tski ll ige waltu blåsor som försvinna. Ba~om 
hänn es rygg en upslagen Bok med wikle b lader, och oläsl ig sly l, 
dock ses 164-4- Framför henne ligger en död-skall e inswept i [ör
wisnade säd es ax. Här ser man en uts läckt lampa. Et ljus, som slåck
nar på lju saslakan . Et kull slagit tim-glas. En lyckta , i hwilcken wekan 
ryker. Musicaliske Böcker och Inslru menter, m. m. Denna Tafla är 
gifwen af Snörrn a k. lVIiister Mercatz » (GJönrna). 1603 skänkte »Snör
makaren Mercals elt Conlerfeij, \Verld ens fåfänglighet» (GÅvoR) . 

Job s lid a nd e. »På Wänstra pelaren wid Södra dörren, är 
en kostelig .'lor Tafla, som innefa ttar Jobs Lidand e. Hi.i.tt ynckc
ligen föreslii lles här , huru den H. Mannen af Lwenne orena Andar 
med grymhet angripes. Jämte honom slår hans hu stru med bistre 
ögon, fu lle af eld , och s m~ide l ige åLhäfwor, åskådand es hans älende, 
och honom lik som Lillalar. Ofwa.npå föresläl les i en half-rund el 
Christi upsli°md else, och därund er slå r: Jag wet a t min Förlos are 
lefw er. Job. 19: 24. Hamen är koslel. förgyld och målad. Öfwerst sitler 
en Ängel, hå ll and es et kors och en palmqwisl i händ erna. Denna 
Tafla är skjän ckt lil Kyrckan af S. Grefwinnan Pipers Trägårds
Mästare, H. Michael vVasenberg, den 14 Decemb. 17H:i. » (GJÖDING) . 

Dessu tom funno s 1754 enl igt GJöDING »i Sakers ligan jämte 
Funten , tvenne taflor; hwil ka lära oppsältas i Norra Flygelen när 
Kyrkotaket blifwer färdigt. En förestä ller A ter lösaren med Jord 
klot e t gifwen af Mäst. And. Lorenlz (jfr s. 54:, not 5). Den 
andra Chr is ti tå r ar öfwer J er usa l em ». - 1687 skänktes Li !! 
kyrkan av »l\föster Anders Conterfeijare et Conterfeij, Christus med 
Werdskulan eller Jord korsset på Handen. » (GÅVOR). 

1773 skänkte dödgrävaren Brunwall »En Tafla i Olja, Chris Lu s 
ritar i sand an » d. v. s. Kristus och äktenskapsbryterskan (GÅvon) . 

I\ uNG LIGA Porträtt av Gustaf Il Adolf (rig. 59). H. 212crn. B. 108 cm. 
Ponnfrr-r. Kli.i.del i gul dräkt med gula kragstövlar och gröna benkläder. Blå tt 

skärp med guldfransar hänger ned vid sidan. Bred spetskrage; 
spetsmanschelter kring ärmar och slövelkragar. Högra hand en 
stödd på en stav. Den vänstra vi lar på kronan , som til lsammans 
med övriga rega li er ligger på elt bord med röd duk. I bakgrun
den grågröna draperier. Golvet släll grå tt. In skr. i övre v. hör
net: GVSTA VVS ADOLFVS M. R. S. Sktin k ti ll kyrkan 1684· 
(WESTIN 1046 utan ang. källa). Enkel svart ram med förgyllda 
lis ter . I-fan ger i södrn korsarm en på miLLkvadratens sydöstra pelare. 
Hängde 1754 >> på hörn pelaren wid Präd i kslol en. » Porträttet har 
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Fig. 60. l\ungshol ms kyrka. l'ortriilt av köpmannen Anders Largson 1577. 

Nu i Storkyrkan. 


Bi ld11i s d cs l\aufmnnns Ande rs Larsson L->77. 

s tora likhe ter med eLL Hölö kyrka i Söde rmanland t ill hörigt por 
trätt av Gus taf Il Adolf, må lat av Jakob Elbfas 1 omkr. 1640, och 

torde vara e tl verk av e ll er en kopia efter denne mLis ta re. 2 

' Jacob E lbfass, »J\onlrcfcj nrc och måla1·c>, f. i L iYlnncl, ·r i Stockholm 1664. 
1 Jfr WETTEHGHE\" , En1K, Studier från Strängnäsulsllillningcns nnlc lning 

för m[tl eri; i Utsliilln ingcn nv illd rc ky1·klig kons t i S t r;in;mils 1910. Studier I. 
Slhlm 19D. 
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Foto. r;e11 . lit. a11st. Hl14 . 

F ig. 6!. l\ungsh olms kyrka. rorlriitt av sergeanten .Johan Carlgren. 1820-ta let . 
l·iidnis cles Sergeanten .Jo ha n Carlg ren. Geher cler [(anzel. m 1825. 

Porlrält av Ul rika El eonora d. i.i. Kopparstick i förgylld 
ram . H. 36 cm. B. 25 cm. Hänger i församl.-huset. 

1776 skänkte »några fö rsam lingsbor K. Guslaf IIl:s och Soph. 
Magdalenas Porträ tler af Gillberg i Glas och förgylld a ramar. • 
Såldes(!) 1849. 

DoNATons- Por trätt av Anders La r sso n, J ohan UI:s köpman i Stock
r onrnÄTT. holm (fi g. 60). Midjebi ld av medelålders man , klädd i kappa 

med brett pälsbräm, pipkrage och pipmansche tter samt svart mössa. 
Högra handen Mller han på en döds kalle, som står bredYid ett 
rött timglas på e tt bord med grön duk. 1 övre vänstra hörnet en 
s köld med ett bomärke, omgivet av initialerna A. L. och å rtalet 
1577. Därunder h:TA: SVE 39. 1 högra hörnet inskriften TY SÅ 
ELSKADHE GVUD WERLDENA, AT HAN VTGAFP SIN EENDA 
SON PÅ THET AT HWAR OCH EN SOM TROOR PÅ HONOM 
SKALL ICKE FÖRGÅÅS VTHAN FÅ E\1\ INERLIGIT LJJF. 10 
lOHNNES' 3. H. 93 cm. B. 79 cm. 
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Foto. r.en. lit . (111sl . 191" . 

Fig. G2. Kungsholms kyrka. Portriitt av kyrkoherden Andreas Bergner, ä r 1707. 
Bildnis <les Pfarrers Andreas Ilergner a us dem J. 1707. 

Detta porträtt skänktes jämte den förut nämnda predikstolen 
(se s_ 59) till Stockholms Storkyrka av Anders Larsson. Då pre
dikstolen år 1702 överlämnades till Kungsholms kyrka, medföljde 
även donators porträtt, som uppsattes i närheten av predikstolen. 
Då kyrkan 1820 fick ny predikstol , blev porträttet •förvarat på 
otjenligt ställe» och skadat av fukt. Det kom sedan i privat ägo, 
senast i den Rehbinderska samlingen, som såldes på auktion 1912, 
varvid porträttet inköptes av utgivarne av Sveriges Kyrkor. Por
trättet överläts av dem till ursprungliga ägaren, Stockholms Storkyrka 1 . 

' An<lel's Larsso n, köpman i Stock holm , son till borgmästaren i Älvsborg Lars 
Olufson oc h Agnis Al'fvid sdoller (Palmschöldskit sam!. i U. B ), f. 1538, t 1603. 
Blev 1576 rådman i Stockholm och fi ck samma itr fu llm a kt all Yarn »Kongl. May:t z 
köpman i Stockholm> (Fullmakten i Riksregistralu rel). 1580, då »mandat om kop
parkiöpet > utfärdas, vari genom kronan får monopol på kopparhandeln, kommer äYen 
denna under hans ledn in g. Se Otsso:-> , MAHTI:\ , And ers Larsson , en Stockholmsk 
köpman frå n Johan l!I:s tid St. Eriks å l'sbok 1913 , s. 21. Sthlm 191 3. 
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Foto. (;en. lit . a11sf. 1U1" 

Fig. G3. I\ un gsh o lms k y rka . Portriil t av kyrkoh e rden Olof Celsius d. y . 

J\ll\lat 17fi8 a v Anders Eklund . 


Bi ldnis cl es Pfarrcrs Oto r l.els ius cl . . J. , von Ande rs Ek lund 171i3 ausgcfid1rl . 


Portri.itt av Se rg e anten Johan Ca rl gren (fi g. fil). Aldre 
man i blå livrock med svart- och vitrandig väs t. Bakgrunden 
mörkbrun. H. 72 cm. B. 61 cm. Bred , förgy lld ram. J->å kloss 
nedtil l på ramen inskr. : ,,Johan Car lgren Sergeant vid Kongl. 
Svea Artill eri. Född D. 25 Dec. 1744 Död I . 19 apri l 1818. 
Gaf Kyrkan Ny Prediks tol År 1818.» Hi.ingcle 1830 »på högra s i
dan om upgå ngen t ill Pred ikstolen », nu i sakri s tian. 

I församl ingssalen hi.inga fö lj ande portri.ilt av församlingens l'owrn,\TT 
AV h'.YltJ.~0 - kyrkoherdar: 

MEHDAH. 
An cl r eas Bergner (fi g. G2). H. 79 cm. B. 64 cm. J s ma l, 

förgylld ram . 
Jnskr. i övre h. hörnet: »Kyrckoh. Magis t. Anders Ue rgner .» 
l övre v. hörne t: »ln Saxo sed et tuto mens: 
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1-"oto . r.1• 11 . lit. 1111st. /fl/4 . 

Fil(. 6+. l\ungsholms kyrka . Portriitt av kyrkoherde n N. J. Nymanson, 
m:1lat av .Johan Ahlberg. 1770-talel. 

Bildnis d cs Pf'arrcrs N . . J. ;\ymanson um 177.J von .Johan Ahlhcrg gc111nll. 

.An. 1707. 
Qui erat. 

.A!: tatis zq. [= 29]
1\ nnus l\ . . 

1lrn 1ster. » 
Jnskriften har troligen bl ivit förvanskad genom restaurering. 
Nedtill på ramen : »Andreas Hergner. Kyrkoherde 1724·. Född 

1678. Död 1761. » Bakpå tavlan , h. ö. hörnet : »Magist. Anders 
Hergner Pa: tor ad Ulrice Eleonore. » 

. 'känkt till kyrkan 1770 av kyrkoh. Nymanson (se s. 90). 
Hamen skänkt av Assessor Psilanderhj elm (GXvoR). 

Ol of Celsius d. y . (ftg. G3) av Anders J<:klund. Il . / \) cm. 
13. 62 cm. Skadat genom påmålning. Jnskr. i övre kan ten: »Docto1· 
Olof Celsius, junior. » Smal, förgylld rococoram. lnskr. på ramen: 
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Foto. (;e11. /il. amt. 1!J1" . 

Fig. 65. l\ungsholms kyrka . Portriilt av kyrkoherden A. Asplu11d, 

målat av Ulrica !'asch 1785. 


Bildnis des Pfarrcrs A. Asp lund, im .J. 1785 von Ulrica Pasch gcrnall. 


>Olof Celsius d. y. Kyrkoherde 1753- 1760 född 1716 död 1794.» 
Har en l. W estin på baksidan haft fö lj . nu utplå nade inskr.: »Por
trättet gifvet af dess Frände Nils Jaco b Nymanson d. 21 dec. 
1772, alt få uppsättas i Kungsholm s kyrkas Sakrisliga. 

Anders Eklund Pinx 1768. ,, 1 

O l of Gråberg av Anders Eklund . H. 80 cm. B. 63 cm. 
Smal, förgylld rococoram. Hela ned re de len av tavlan upplagen 
av följ. inskr.: »Kyrkoh. Magist. Olof Gråberg född cl. 4: Maij 1716 af 
Probsten Jöran Gråberg och Fru Christ. Hegina Kran . Prom: Magist: 

Upsala cl: 22 Jun: 1743 vice notarin s i S tockholm s Consist: cl : 

1 Eklund, Anders, >conlrcfaitrnalare • i S tockholm , viu· 1780-85 »kongl. hof 

lak ernre » Dog tro li gen kort efter 1802. 
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/.'ofo. (; e/I. fil . l lllSl. 1911, . 

Fig 66. Kungsholms kyr!,a, l'orlriitt av kyrkoherden, sedermera ärkc· 
biskopen Magnus Lehnbcrg, av Lorentz Pasch cl. y. ell er hans skol:• , 

mi\lat mellan 180~ och 1808 . 
Bikinis cles Pfurre rs , des spilteren Erz.bischofs Magnus Le hnberg: von Lorent z. 

Pasc h d. j . oder sciner Schule zw ic h e n 1802 und 1808 gemall. 

3 Feb: 1747. Prestvigd d. 9 Apr: 1/47 Vice Comminister i Fran
söska Lutherska Församl: 174:8. Secund: Notarius i Prreste-Stån
det 1751 och 1756. Pneste-Ståndets Archivarius ifrån 1751 till 
1760. Ordinarie Notarius d. 22 Augus . l/50. Kyrckoherde i Ul
ricre Eleonorre Församling d: 10 Sept. 1/60. Gift med Fru Hedv . 
Cath. Hörstedt d. 14 Apr: 1761. II:dra gången med Fru Mar: 
Marg: Klint d. 8 Dec. 1763. Utgifvit af Trycket en Fransösk Ca
teches i Version: Tanckar om. N. och Gamla Testamentet : an
visnin att förstå leder I skyld skap etc: Tanckar om regtenskaps: 
skillnad: Cathechetisk l:larnalära: Tanckar om syndernas för lå telse 
och aflätel se. Varit ledamot i S tendern as Contoir samt en ti ll 
för ordnat Psalmboks Commission. Död d. 3 sept. 1767. Afm å
lat genom Efterträdarens försorg .» Inskr. på ramen : •Olof Gråberg 
Kyrkoherde 1761 född 1716 - dÖd 176/». I Westins sam!. 1719 
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fo l. 118 följande anteckn . : »Gråbergs porträtt köptes 1774: för 72 
dlr. det är mållat af Anders Eklund. Hamen kostade 30 dlr. » 

N. J. Ny m a n so n (fig. 64:). Bröstbi ld mot grönt draperi; i 
bakgr. t. h. en pelare. S ign. på baksidan: »Johan Ahlberg pinx it.» 
H. 7l cm. B. 56 cm. Smal , förgy ll d ram. In skr. på fram s. ö. h . 
hörne t »Nils Jacob Nymanson» . På ba ksidan: »Kyrkjoherclen Magis ter 
Nils Jakob Nyman son född el en 1 Maji 1735 a f Kyrkjoh: i Björklingc 
och Upla nd lVIag is t: Johan Nyman och Fru Charlotta Kyrani a. Präst
vigd till Huspreclikant den 23 Maji 1757 Promowerad Magis ter i Up
sa la cl. 23 Junii 1758. Acljunct. Pas t. i J acob och Johan: i S tockholm 
1760. Orclin : Kongl. Hof Pred ikant d. 25 Julii 1768. Gift med Ulrica 
Grave cl. 22 Oct. 1768. Secund: Notar i Presteståndet Riksdag 
1760. Kyrkjoherde i Kungsholms Församling cl. 12 junii 1770. 
Ledamot i Kongl. Upfostrings Commission. cl. 12 Martii 1773. Död 
cl. 17 Oct. 1777. » På ramen: »N il s Jakob Nymanson l\:yrkoberd e 
föclcl 1735 - död 1777. » Gåva 1780 av »Enke Fru Nymanson ». 

Arno ld Asp lund (fi g. 65). H.70 cm.B.55 cm.Sign.på bak
s id an : »Måla t a f Ulrica Fr: Pasch1 ». Smal, förgylld rococoram. 
In s kr. på baks. : »Mag. Arnold Asplund Kyrkoherde i Ulrica; E leo
nora; Församl ing d. 10 Maji 1778. » På ramen: »Arnold Asp lund 
Kyrkoherd e 1778- 1700 född 1736 död 1815.» Gåva av kyrkoh . 
Asplund 1785 (GXvoR). 

Magnu s Lehnberg (fig. 66). H. 80 cm. B. 66 cm. Förgyll d 
ram. Inskr. på ramen: »l\fagnus Lehnberg. Kyrkoherd e 1790
1802. född 1758 - död l808. » Målat mellan 1802 och 1808 av 
Lorens Pasch cl . y .1 eller hans skola. 

F . L. Witting. Oval i fyrkantig , förgylld ram. Må tt utan ram: 
H. 55 cm. B. 4:9 cm. Ram en 76 x 70 cm. Inskr. på ramen: 
~ Fredrik Wilting Kyrkoherd e 1803 född 174:3 död l8ll». Har p<

0 

t 

baks. haft följ. nu utplånade inskr: »F. L. Witting P ictu s 1805 ab 
A. v. B.» (WESTIN). Gåva av »lngeniör Berndes » 1814. 

T . .Z . Fu c h s. H. G5 cm. B. !18 cm. Bred , förgylld ram. Inskr. 
på ramen: >> Thomas Zacha rias Fuchs Kyrkoherde ~ 8 12 , född l 772 
-död l84:6. » 

C. A. Grava lliu s. H. 75 cm. 13. 61 cm. S ign. t. h.: LEH
MAN.2 Bred, skulptera d och förgy lld ram. In skr. på ramen : ,,(:nrl 
Olof Gravallius Kyrkoherde 184·9 född 1785 död 1861». 

1 Pasc h, Ulrika Fredrika. pol'lrättm ålarinn a, f. 1735 i Stockholm , t 1796. Dolkr 
lill och elev av Lorens Pasch d. >i. och sys ter t. Lorens Pasch d. y. f. 1733, t 1805. 

2 Lehrnan , Karl Peter <?), målare, f. 1794 i Köpenhamn , -1- 1876 i Sigtun a. 

http:cm.Sign.p�
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Fig. 67. Kungsholms kyrka. Epita fium av snidat och m å lat trä över 

bokbindare n Be ngt I-löök ; utfört 1 7 0 :~ . 


Epitaph aus gcschnilzlc m und gc1naltc111 ll o lz. z. ttr Erinne rung a n B uchhindc r 
l.lengl Höök (vgl. Fig. 7(J) aus d . J. 1703. 

Samlliga ovanstående priis tportriiLter mer eller mindre skadade ge
nom påmå lning. År 1861 »rengjorde och renoverade Emil Leman (of
vanstående) 9 s t. Prästers porträ LLer och ramarna fö rgyld es för 63 H.d. " 

E. M. Sc hultzb e rg a v Edv. Perseus; 1 osign. H. 77 cm. 
B. 62 cm. Bred, förgylld ram. lnskr. på ramen : »Erik Magnus 
Schultzberg Kyrkoherde 1863 född 1816 död 1890. » 

P. J. Ryd e man. Sign. E. Ll JDGREN 1903. H. 78 cm. 13. 
64: cm. Bred, förgyll d ram. Inskr. på ramen: »Pehr Johan Ryde
man Kyrkoherde 1891 född 1834 död 1904. » 

Epi Lafium av snidat trä över bokbindaren Bengt Höök (fig. EriT AF irn. 

67). H. 2 m. Underdelen med inskr. bortsågad. Epita fi et 
beslå r av en s törre och 17 mindre, ovala meda ljonger med olje-

Edv. Pe1·seus, po1·lrä t t· och histori emåla re, f. 1841, t 1890. Po1·trätlet utställt 
på opponenternas utställ ning 1885. Katalog över opponenternas ulslä llning 1885. 
Slhlm 1885, s. 13. 

1 
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målningar på duk, fästad på träet. Medaljongerna omslutas av 
snidade, förgy l Ida ramar i form av lagerkransar; på sidorna för
silvrat och förgyllt lövverk samt voluter och änglahuvuden; överst 
en skulpterad , stående hök. Medaljongernas må lningar å tergiva: 

Den stora mittmedaljongen, Den Helige Ande: utgjutande. Där
över porträtt av Bengt Höök och dennes bägge hustrur. 

Till vänster om millmedaljongen 7 b ilder ur S kapelsen: 
1. Varde ljus. 2. Gud skiljer ljuset från mörkret. 3. Gud 

skiljer vattnet från landet. 4· Gud skapar gräs, örter och träd. 
iJ. Gud skapar himlaljusen. 6. Djurens skapelse. 7. Mannens 
skapelse. 

Till höger 7 bi ldet' ur Återlösningen: 
1. Bebådelsen. 2. Jesu födelse. 3. Nattvardens instiftande. 

·'i-. Kris tus styrkes av ängeln i Getsemane. 5. Kristus gisslad. 6. 
Kristus törnekrönt m. bundna händer. 7. Kristus på korset. 

Epitafiet stympades vid elen nuv. belysningsanordningens in
förande. Understycket H. 75 cm. B. 135 cm. , som har grön mar
rnorering (epitafiets nuv. grund färg brunsvart), förvaras i en skrubb 
bakom altaret och har följande inskr.: »Till Gudz Heliga Namns 
ähra och detta Gudz Husetz prydnad är Detta Epitaphium uprättat 
Af Book[bindar]en Biingt Höök åhr [17]03. Seer vppå Mig J ag 
Hafver En Liten Tid Haft Mödo och Arbete och Hafver Funnit En 
Stor I-lugnat. S[yr. B. 61: 35]» , 

Epitafiet, som hänger på västra korsarmens norra hörnpelare 
vid korskvadraten, hängde urspr. på samma korsarms södra 
vägg. Vid 1800-talets mitt hängde det »på orgelläktaren bakom 
orgel n. » (WESTIN). 

Ep i taf ium över Z. Halling av . nidat och målat trä, imite
rande svart och vit marmor (fig. 68). H. 3 m. Ett bukigt un
derstycke, målat i svart marmor, uppbär en större medaljong 
med »Kristus som smärtornas man " i vit skulptur. Medaljongen 
stödes av tvenne vita pu tti med förgyllda vingar. På understyc
kets bukiga del en kartusch med inskr.: »H: K: M:s Drottningens 
För detta Kiökmästare Numera hos Gud Salig ZACHARIAS HAL
LING Warit föd wid Jönköping År 1659 Begifwit sig i Äktenskap 
den 1 Novemb. År 1678 med CHRISTINA NORDE JSTRÖM Afgåt 
med Döden i Stockholm den 18 Febr. 1709. Honom til wi.i.lför
tiänt Äreminne ha r ofwanbemi.i.lle des efterlemnade k: Maka delta 
Epitaphium opsätta låtit. » Därunder vilt, stiliserat bladverk och 
som avs lutning nedåt en vit mussla och i denna en förgylld dödskalle 
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Foto . (;en . lit . a n s/ . 1914. 

Fig. 68. h'.ungsholms kyrka . Epitafium över köksmiis ta rcn Z. Hal.ling Ct 1709) 
av snidat och målat trii, t ill s kri vet Burcharclt .Precht . 

E pitnph Y. llr Erinncrung an den l\Ct chen mcister dcr l\öni gin Z. ll allin g (f 170fJ). Aus 
gcschn il ztcm I lo lz, schwarz und we iss gem alt: wahrscheinli ch in <l e r ·\Vcrkstnll <l es 

i11 Breme n gc L> o rcnc n Bildhuucrs Burchardl Prcchl gefcrli gt. 
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med korslagda ben. - Ep itafiet tro
ligen ett arbe te ur Burchardt Preehts1 

verkstad. 
I Lenmanska gravkorets östra yller

vi.igg iir inmurad en minnestav la 
över Hans Lenman; tavlan av röd 
kal kslen med ram av grå sandsten; 
på ramens överstycke en dödskalle 
med under denna korslagda ben , även
ledes av sandsten. H. (med ram) 163 
cm. Största B. 104 cm. Inskr.: 

DEN A GHAF'WAHD HAFWA 
FÖH. SIG OCH ARFW: LATlT 
BYGGA I LIFSTIDEN HA JDELSM: 
HÄH I STA DEN H~ HANS LEN.MAN 
F: 1683 D: 1739 OCH Dl!.SS K: 
MAKA F~ MÄH.TITA KOHL F: 1691: 
.D: 1734· MANNENS STOH.A OCH 

Foto. Gen lit. aml. 191'i. HÄTTA HANDELS DHlFT TIENTE 
Fig. 69. l(ungshol ms kyrka. 


Epitafium av porfyr över Garvarc
 1 SINOM TID DET ALM ANNA DESS 
,l!dcrmannen Jacob Wcstin d. ii. TANCKESÄTT OCH BEDHIFWANDE

(t 1s2n). HADE V \.L AF'vVEND PA MIWAN Epitaph ans Porphyr und :\Tunnor zur 
E rinn. an d e n Gcrhcr .I. \Vesli n , ci nen MEN ETT UPPKLAHNADT TlDE

g rosscn Donato r dcr Ccmcindc. • 
HWARF LÄHEH ÄHKIÄN TA DET 

FÖR ÄROFULT. AF KIÄHLECK FÖR. DESS AMINNELSSE 
HAFWER DESS MAG HANDELSJVI: AND: ALAHDI LATIT UP
RESA DEN IA S'l;EN ÅIJR 1766. 

1 sakristian hänger en m in nes tavla, målad på v~iv och in
fattad i förgy lld ram, med fö ljande inskr.: 

»Ulricro Eleonon:c eller Kongsholrns Församlings kyrkoherdar 
t ill 1724. 

Kyrkoh. Magist. JONA. LILLE ifrån den 8 sept. 1672 till år 1685. 
Kyrkoh. NILS ANBERG tillika pastor i Ulricw Eleonorw och 

Finska Församli ngen ifrån år 1685 till år 1690. 
Kyrkoh . .lVJagist. JONAS GALLEFUUS 0. GOTH. Tillika Nola

rius Consistorii ifrån år 1690 till 1704, ut i apr. 
Kyrkoh. Magist. JOHA BJÖRK Vi ESTM. ifrån år 1704 Til år 

1714 den 6 Maii. 
1 Burchardt Precht, bildhuggare, f. i Bl'Cmcn cl. 28 okt. 16f>1 , ·r i S lh lm cl. 28 

feb r. 1ns. 
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l(yrko l1. MagisL. JOHAN GOTHRIE sco to britanus ifrån 1714 
till 1724· d . 7 Januarii . At kyrckan förrerat år 1774· af N. J. Ny
manson » (om honom se s . 90). 

På norra korsarmens östra innervägg en rninn es ta vl a av 
mörkbrun ka lksten med ram av grön Ko lm ård s marmor. lnskr. i 
förgy llda bokstäver: »Minne af framlidne Repslagare Alclerrnannen 
Olof Sjösteclt, Född 1765 Död d. 26 Febr. 18lG. S tiftare till l: sta 
klassen i Kung: holrns Församlin gs Apologistskola. Gift med l<' ru 
Ulrik a Blesin g Född 1760 Död cl . 22 Mars 1820. » - Utförl av N . 
.J. l ~ k erman efter ritn. av konduktör Bl om C:so n (se s . 63 , not 3). 

På södra väggen i kore t en m in nestav la av Älvclalsporfyr 
iiver el en om Kungsholm s församling högt för tj änte Garvareålcler
mannen Jakob Wes tin (J ig. 69). I övre delen en infälld portr~itl

medalj ong av vit marmor, modellerad av E. G. Göthe 1
. Diirunclet· 

rnlj a nd e av J. 0. 'v\Tallin (enl. WESTIN) författad e in s kr. : 

)) Jakob Wes tin 

Garfvare. Kapten R. W. 0. 


Född den 14 Dec: r l 758 Död den 3 Mars 1829. 


H. ecl lig Idog Lyckosam 
Skötte han sitt kall medan dagen va r 

Tacksam för välsignelsen 
Förskönade han de lta herrans hu s 

Vårdade fö rsamlingens a ngeUigenhete r 
Gjorde godt å t de arma 

Rätt åt a ll a 
Derföre när aftonen kom 

Insomnade han med hopp 
Och hvilar med ära . 

Kärlek Wänskap högagtning erkän s la 
Förvara han s minne .)) 

l kyrkan hänga fö lj ande huvudbaner och anvapen : 
På norra korsarmens östra hörnpelare ett huvud ba n e r över BEGIH\":<1 :-;c.s

Biärk Renskiöldt av snid at trä med kredering och målning (fi g. 74). VAP E". 

Bärstången avsågad. Sköld en omgiven av förgyllt och förs il vrat lö ,-

1 Göthe, Erik Gusta r, skulptör" f. 1779 i S tockholm , i" dll rsfäd cs 1838 . 

7-14.1808. Sveriges kyrkor . Stockho /111 lll . 
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Folo. Nordiska Museet. 

Fil(. 70. Kungsholms ky rka. Huvudbaner över pres identen Robert Lichtone 
it i692) av snidat och målat trii trol igen efter ritn ing av Nikodemus Tessin cl . y . 

Fune r::i lwappcn <l es Preside n te n Ho he rt Lichtone (-r 16!12) wnrscheinli ch nach e iner 
Zeichnung v . ~icodernus T cssin cl. .l . 

1·erk och gröna palmkvistar. Jnskr. med svarL på försilvrad 
botten: »Den Eclle och Wiilborne Herre I lerr Biä rk l{enskiöldt 
I lerre till gribena u och Bällingsta. i:i.hr född er hi t till W erden 
1679 den 16 Septernbr: och iihr död .Å r 1682 el en 31 Decemb :» 
11. 	 146 cm. Hängde l/64· »wicl , 'akers ligan på Norra pelaren ». 

På södra väggen i väs tra korsarmen ett huvu d b a n e r över 
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ltoberL Lichtone av sn idat trä med kredering och målning (fig. 
10). Bärstången avsågad . In: kr.: »Kongl. Majes täts Uögstbetrodcle 
man Håcl och Pres id ent vid des Hofrätt i SLor-Förstenclöme Fin 
land samt General L ieuLenant öfver Cavalleriet Den Högvälborne 
(:refve HOBEH.T LICHTONE Grefve F [r]iherre Lill JerwiLz och Pe
ri 11i ernn född i Nyland Pemoer Socken elen 8 Juni å r 1631 och 
~alig i Herranom afsomnacl i Stockholm den 8 Januari 1692. » 
Il . omkr. 230 cm. l/54 hängde detta hnvudban6r »i 'vr~istra 

Folo. Nonl iska .lfu..,eel. 

Fig. 71. i{ungsholms kyrka. Presidenten Robert Lichto nes a1w>1pen 

av s ni dat och målat trii. 


l'nne ra lwappcn (Alrn cnwappc n) d cs Prcs id culen Hollerl Lichlo nc ('f- tr.92): vgl. Fi g. 70. 


Jlyge len emell an Fäderne och lVIöclerne ,, . Dessa a n vapen (fig. / l) 
hänga nu på södra ll yge lns söd ra vägg. De äro lik som huvudb a neret 
av s nid a t trä. Bärs Li.inge rna avsågade. H. 195 cm. Dessa a n 
vapen blevo på Karl XI: s befa llning på måfå hopfantisera cl e av 
Peringskiö lcl. Denne, so m var a ntikvarie, fi ck av konu ngen be fallnin g 
att t ill begravningen uppgöra den döcles a nor, men svarade, a lt 
detta icke kunde verks Li.il !as, förriin man från SkoLLland inh~im Lat 
uppgifter om elen därifrå n hiirsLammande s läkten. Härpå li.i.mnad e 
konungen som svar enclas L en förnyad befallning alt genas L utföra 
uppdraget, då en person i Lichtones samhällssLti.llni ng icke kunde 
begravas utan bruk Iiga an vapen. C . .J. Benzelius meddelar här
om: » Uthi Grefve Lichlons aner dichtacle He rr Peringskiö lcl någre. 



Folo. Sordis/;a .lluseel . 

Fig. i'2. l\ungsholm~ kyrka. Huvudbaner av s nidat och m~i lat trii Ö\'el' 

frih e rre Lal's F leming t rn!l:l. 


Funeralwa ppen dcs Frc ihcrrn Lars Flcmiu g- (·;· 1G~3. ) 


och thet efler Konunrrens befaln ing, emedan kunskap om tli em 
e l i est icke ulhan slor bekåstnad kund e anskaffas från England ,, . 1 

I C. G. Tessins handteckningska talog finnes följande anteckning. 
enligt vilken ritningen till detta huvudbaner torde vara utfö rd aY 
Nikodemu. Tessin d. y. »2. Epitaphes des Comles de Lich ton el 
de Lindschöld inventes el dessines par feu mon Pere. ,, 

På norra flygelns östra vi.igg ell huvudban er över Claes Gri 
penhjelm av snidat lri.i med kredering och målning. Skölden om
given av förgy ll t och försi lvrat lövverk. Bärstången avsågad . Inskr. : 
»Högwälborne Herre h . Claes Gripenhjelm Friherre och Herre 

1 Anecclola Benzcliana ulg. avC. F. R 1n11EH STAD. C1ömL ärickc glöml , 11. X I. s . 13 . 
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Folo . Norrlisl;a .\fuseel . 

Fig. 73. Kungsholms kyrka. Friherre Lars Flemings ("! 1693) 

anvapen av snida t och m å lat trii. 


F1111cra lwappen (Ah11c11wappc n) <les Frcih crrn Lars Fleniin g (-;· tö!l:l ): ,·gl. Fig. n. 


ti ll Hagawijk Hoo och R ijala född år 16/ 4, den 8 Aprill och cliitl 
,\r 1092 den 1 Augusti.» H. 225 cm. Hängde 1754 »på Hörn 
pelaren mot Söder i Choret ». 

På norra korsarmen::; vi.istra vägg ett huvudban er av s nida t 
tri.i, över Lars F Jem ing (fig. 72). I-I. omkr. 2 m. ; bärstången av
::;agacl. Delta huvudba ner har, såso m framgå r av GJÖDINGS be
skr ivn ing, blivit ommålat efter 1754. Troligen skedde detta 1823, 
(se s . 1.05). Nedan meddelas det nuvarande och del fo rn a ut::;e
endet. Nuvarande utseende: 

Hjärtskölden röd med 8 fötgy ll da kulor. 1:sla fältet: Ett seg
lande skepp med b lågul fl agga med vita segel mol blå himmel och 
blått vatten. 2:dra fä ltet de lat horisontalt; övre de len bl å, nedre 
delen röd ; härpå tvenne förgy ll da kanoner. I 3:dje fältet vill hu s 
med runt Lom och svarta fönster mot blå himm el och grön mark. 
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. B'n(C ocb ~Jiduo-nr ))' . ~?: 
~t~~·~tn'(ft~(ilf fl1nr til'ru&:icrt .' 
·~\~)~~\\\~~11 ®' (fPHfi([liJrf;J76n1rr,1/ll~
· 'm,,(\'':r0~1, 01~a röo•L!i 1082?m ~xl'9lyil 

_ -<;&)CJ" . <X~ Jt.dr,r r•• 

Foto. Gen. li t . ans/. 191/i. 

Fig. 74 . l\ungsholms kyrka. Huvudbaner över Biiirk Henskiöldt (·r 1682) 

av s nidat och målat trii. 


Funeralwappcn dcs Biiirk Renschöl<lt ('j· 1682). 


l fjärde fältetlre förgyllda blommor med gröna stjälkar på röd grund. 
1

lnskr.: »lfongl. Maij.t Troo Tienare Och Assessor Uti Liqvida
tions Comm ission Den Högwi.ilborne Herr Lars Flerning Frijherre 
Herre Till Melbij Wärhulte Och Happanemii Födder D 20 Julij 
Anno 1656, Och Afsomnader I Herranom Den 1 Mai Anno 1693. " 

GJÖDING beskriver det på följande sätt: 
»Första fältet är blå t, hwaruti ses ett Örlogs-skiepp i fulla se

gel och öpna styck-gluggar. Det andra fältet af Guld , lnvaruti s tå 
2. Fi.iltstycken på sina lavetter wändande s ig emot s kieppet med 
utfriisande eld och låga utur mynningen och föngepannor. Det 
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tredje Fältet af Guld , h\rnruti ses e lL S låLt med öppen port m. m. 
Det fjerde Fältet är b lå Lt , med tre röda blomsler e ller blommor 
med sina oprätt stående stjclk ar. » 

IJu vudhaneret hängde 17:)4· »på Södra sidan om altare t ofwan 
för Funten , emellan Fäderne och lVlöd erne ». Dessa an vapen (fi g. 
73) , likaledes av snid at tr~i (I-I. 225 cm.), hänga nu på var sin 
sida om norra ingången. 

På södra korsarmens sydöstra pelare ett huvudbaner över 
Joh. Adlercrants av snidat Lrä, krederat och målaL. LövverkeL 
förgyllt och försilvrat, i båda fallen med blå baksidor. Kir
stången avsågad. lnskr. : ,, Jfongl. lVTaj:ts \Vår allternådigste Konungs 
Trotjenare, och Commisarius vid des Admiralitet, v\Täl borne Herr 
Joh: .Adlercrants . född 1651 den 10 aprill och 1693 den l8 de
cemb: död ur hans å lder 42 å r 5 måna: 8 dagar>. Hängde 1754, 
»i norra Flygelen på Östra gafwel en ». 

Pä södra korsarmens sydvästra pelare ett huvudban er av sni
dat trä över lsaack Esbiörn Reuter Krantz. H. 145 cm. S tång sak
nas. Inskrift: »Den Edle v\Tälborne Herre Herr Isaack Esbiörn H.eu
ter Krantz föd hit Lil wärden 1691 den 25 lVIarti död 1694, den 
16 Maij.» Hängde 1754· nv id Sakerstigan på norra pelaren un
der HenschöldLs huvudbaner ». 

På södra korsarmens västra vägg ett huvudban er av snida t 
trä över Hans Heutercrantz. H. omkr. 230 cm . Bärstången avsågad . 
lnskr.: »Han s Kongl. Majts. Hoff-jägmästare öfwer Öhland den hr 
Wälborne Herren Herr Hans Reutercrantz. född på Konungsö hr 
1640 den 20 Maij och död på S trömsholm 1695 den 2(-) October ,, 
Hängde 1754 »på Östra gafvelen och Norra sidan om Altaret». 

På norra korsarmens västra vägg ett huvudban er av sni
dat trä , krederat och målat. över Jöran Johan v. Knorringen (fig. 
75). H. omkr. 230 cm. Bladverket grönt, övriga s köld en om
givande sniderier förgyllda. Bärstången avsågad. In skr. : ,, Jfongl. 
Ma ij:lts Tro Man Fordom Öfwerste Af Helsinge Hegementet vice 
Guvernören i Curland samt Com mendanten öfver stacien och slåttet 
Mittau Högwälborne Baron Herrn Herr Jöran Johan vo n Knorringen; 
Född uti Finland. Den lO: November 1657 Afsomnad Vti Herranorn 
.J Stockholm cl. 3: Junii 1726. » Detta huvudbaner är av ovanlig form 
och är ett gott exempel på ett sådant, som står på övergången ti ll det 
arkitektoniska väggepitafiet, vilket någo t li.ingre fram i tiden ers~itter 
huvudbaneren. Jfr SvERIGEs KYHKOR; VÄSTERGÖTLAND 1, s . 72. Bane
ret hängde 1754· »i \Västra Aygelen emell an Fäderne och Möd erne ». 
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Dessa anvapen förvaras i en skrubb bakom a ltaret. Mycket 
skadade av fukt. De äro av ungefäe samma utseende som Robert 
Lichtones förut beskrivna anvapen (fi g. 71) och ha sköldarna grup
perade på samm a sätt som dessa. d\1öderne»-trädet är svårast skadat. 

Polo. Gen. /il . a nsl. 191". 

Fig. 75. Kungsholms kyrk a. Huvudhane ,. av snidat och m ålat trä 
över guvernören Jöran Johan von Knorringen (! 1726). 

Fu ncralwa ppen (von ungewöhnlicher Forn1) des Freih errn .Jöran Johan ,-on 
Knorringen ( ·j· 1726), Go u vern cur lih cr Curland , J\01111nand ant i1n Mitau. 

Kvarvarande resternas storlek: »Fäderne >, , L. med del av bär
stång 2, 1 2 m.; »Möderne », L. 1, 1 s. Vardera har haft 8 sköldar , 
av vilka 5 äro bevarade å »Fäderneb och 4 å >' Mödernet». 

På södra korsarmens östra vägg ett huvudbaner av snidat 
och målat trä över Carl Johan Stjärnacller (fi g. / 6). H. omkr. 
2~0 cm . Härstången avsågad. Inskr.: »Den Edl e och 'v\Telborne 
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I.lerren Her Carl Joh an , 'tjiirnad ler född es l li l Li l Werlden åhr 

1707 den 26 Maij och afso mnade i Herranom den 12 Maij åhr 

1731 .» Hängd e 175!~ »på Östra gafvelen och Norra sidan om 

,\Itaret» bredvid Hans Heutercrantz ' lrnvndban er. 


År 1823 blevo sa mtliga anvapen och huvudban er »nedtagna, 

11pputsade och p~t eLL smakl'ullL sätt åler uppsalla å norra och 

södra gafl arn a.» (HOTJ! LTER). Vid denna »Uppntsning» blevo tro 

ligen :åväl huvudban61· som anvapen ga nska grundligt ommålade 


.(jfr beskrivningen av Lai·s Fleming hu vudbaner s. 101), men åtg~ir
den visar el.t vackert drag av pietel hos garvareåld erma nnen Jakob 
\\Tes lin cl . ä. (s. 97), geno m vilkens försorg det skedd e, under en 
lid , då sådana minnes mi.irken van ligen nyuades fr ;°111 kyrkorna ul 
i bodar och kl ock:Lapl ar. 

En tom y tt e rk is ta fö 1· H.obert Licli ton e (se s. 98) påträffad e:; 
Llnder en avbalkning i en skrubb bakom a ltarel. Ki stan , L. 2 ,80 m., 
störs ta B. l , 16 m., av koppar, khid d med svart samm et ; däröver 
genombrutna akantus- och lagerorn ament av l'örgv lld och försil·vrad 
koppar (Jig. 77). På lockeL elt kru cifix av bly; på sidorna kar
lu scher omgivna av L1'ofeer. lnskr. i viin slra karluschen: 

AST NUNC EMERlTUM , SOLITIS SE EMANC IPAT .t\RiVI1S. 

H l~ LLOHLJM LA UD ISQ[VE] SATUH, TEHHENAQ[VE] LlNQVEN S; 

INDOMlTUiVI PUGNlS ANIM UM, TRANSCRIBlT OLYMPO. 


Den högra nu förkomna kartuschen had e fö lj ande inskr. : 
HIC EST QVJ TRAMEUS INTE l{ LUTEOSQ[UE], T UB1\ SQ[VE], 


lAM PUEH EX TENEHIS MlLES FORMATUS AB ANNlS , Pl{A!:

FO LGENS TANDEM DlJCTOHIS NOMEN ADEPTUS (WEsTBECK). 

Vid huvudänd an Lichlones vapen (fi g. 77) jämte en nu förkommen 

inskr. av samma lydelse som :°t huvudbaneret s. 98 . (\VESTBECK). 

Vid f.otändan en kartu sch med dödskalle.1 


1 en nisch i södra korsarrnens sydvästra hörnpelare är upp- G 11AvsTENAn 

1lagd en lös grav s ten av röd ka lksten. H. 63 cm. B. 91 cm. 1 N° ~ imrnA:<. 


Den har i mitten en medal:jong, hållen av tvenn e änglar med palm 
kvistar (Jig. 78). Inskr. i medalj ongen: 


DENNA MURADE Gl{M' OCH LAGERSTAD, TlLLHÖREH FÖH 

!>ETTA LOOGARFWARE r\LDERMANNEN MASTEH GÄDERT 


1 Ki ; tan har tyd ligen borltag its ur sin grav an lingen vid värm elecl ningsan lägg

ninge ns ulförande 1867 eller vid n~go n av reparationerna :1882 ell er 1891. Va r t 

innerki stan tagit vägen ä r obekant. Denna grnvruhlmin g ä r ett av de mest upp 

rörand e utslagen av el en vanda li sm, so m kyrkan falt undergå under sena re hiilften 

av 1800-talet , huvudsakligen under el en t id (1863-90) cl fr E. ~ I. Schult sberg vtH 


ky1·koherd e. Jfr s. 38 , 66, 11 5 m. n. 
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STEF FENS OCH DESS KlEHELSKELIGE, HUSTHU ANNA LY
LOlJ, H\iVlLKEN AHH KlÖPT DEN I SEPTEMBEH A:o 
169/. Längs övre kanten: CHHISTlJS ÄR MlT LYF OCH DÖDEN 
AH MIN \i\TINING. Längs nedre kanten: JAG HAFWER KIEMPAT 
EN GOD KAMP I OCH WUNNlT SEGREN. 

Un der kyrkan s golv funnos en mängd murade gravar. Förteckning 
över dessa finnes i rnv. 1830 och i WESTIN 1719 och WESTIN 1046. 
Huruvida gravarn a äro bevarade under det nuvarande trägolvet, 
i,ir obekant. Angående de därtill hörande gravstenarna, som nu
mera icke äro synliga (avlägsnade?), kan följande meddelas: 

I koret framför sakris tidörren låg en g rav s t e n (L. 3 a ln . tl tum , 
B. 2 a ln . 15 tum) med rose tter i alla fyra hörn en. I mitLen Heu
tercrantzska vapnet och däröver fö ljande inskr. : ,, ])etta Grafslälle 
tillkommer fordom Kongl. Maj:sls Lrootj enare och Öfwer-Hof-Jäg
mästare den \i\1 i,Uborn e Herre Sa l. Hans Heutercrantz och Hans 
Arhvingar Ann o 1696 Den c==IDecernbris . ,, (WESTIN 1046). 

Milt på stora gången en gravs t e n (L. 3 a ln. 22 tum, B. 3 
a ln . 13 tum) meu ,, namnet Ludwig Fabritius1 och dess Adeli ga 
v\lapen ». (WESTIN). 

Näst intill föregående , mitt på stora gången, en gravs t e n (L. 
4· aln ., B. 3 aln. 9 tum1 med inskr.: ,, Bruks Patron 1-lr. Joh . Ph. Möl
ler, Dess Fru och Bröst Arfwingar Ar Denn a Graf Tillhörig år 1776. 

Den. Nya . Graf. 

Man. J esu. Gaf. 

Ha r . Nu. Så. Helgat. Jorden. 

Att. \i\Tår. Graf. Ar. Oss. En. Sö t. 

Hwilo-Kammar. V\Torden. " (WESTIN). 


,, p å stora gången ni,i.rmare \i\Tes tra Kyrko-Dörren » e n grav
s ten (L. 4 aln. 3 tum , B. 2 a ln . 1 tum) med inskr.: 

,, Denn a Graf Ti ll hörer Garfvaren och Kyrkowärden Herr J acob 
Weslin, Född D. 14/t2 1758. Död D.- 3 Mars 1829 och Dess kära 
iVIa ka Fru Ann a Brita Wijkman Född D. 3 Aug. 1762 Död D. 29 
Aug. 1801 Samt Deras Barn och Bröst Arfv ingar. \i\T i Wänta 
Del Saliga Hoppet och Den S tora Guds och W år Frälsares Jesu 
Chris ti Herrliga Uppenbarelse. Paul. Ep. Ti ll Tit. 2 Cap. 13 v. 
Denna Graf Kommer i AIl a Tider Att Underhå ll as Af Uricre Eleo
norre Kyrka Och Få r Ej Försä ljas m. rn. Se Kyrko Råds Prot: 
D. 25 Oct. 1796. ,, (Wr:sTIN). 

1 L udwig Fabrili us, Ö\'c rstc löj ln an l , sYcnsk cn rnye i Ryss la nd , f. i Bras ilie n 
11 /s 1648, t i Slh lm 17/ rn 1729. 
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1-'olo. (;en . /il . a nsl . 191't . 

F ig. 76. Kungsholm s kyrka . H uvudba ner a v s nid a t och måla t trä 

över Carl .Jnha n Stj ii rnadl er (t 173 1). 


F unc ral wa ppen <l es Ca rl J o h a n Stj iirnacll c r (·i· 1731). 


På s tora gången e n grav s te n med in skr .: »Book Binda ren 
Mäs te r Bängt Höö ks 1 Graf Anno 1706. » (WEsr rn). 

På södra gånge ns östra sida en annan grav s ten. L. 3 a ln . 
5 tum . B. 2 a ln . 22 t um. » P~L nedre de len en mur och öfve r 
denna murslef, ham mare, urnyckel och va llen pass .» Däröver : 

1 Se s. 111 och fi g. 79 saml s. 93 oc h ti g. 67 . 
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Foto. M. Olsson 191-'i. 

Fig. 77. l\u ngsh olms kyrka. l\ is ta fö r Ro ber t Lichtone (t 1692) av koppar 
med dr iven förgy lld och förs ilvrad ornering. 

l\ upf'crner Sarg nlil gc lriehcncn vcrg·old ctcn und vcrs il bcrl cn Orna men ten. 
' F iir Robcr l L ic h lonc (·;· Hi!J2) a usgeflihr l. 

Dl~NA STEN OK. . DEH UNDER 'vVi\ H.ANDE GHAF 01\: LÄ
!iE l\STALLE HÖHEH MIG. MESTEH M 0 AH.TEN. HAK. MUHMA
STARE. MIN K: HUSTFW BARN. OK. H.ÄTTA AIWWlNGAH TILL 
l~WÄH.DELlGJ\ TIDER. OCH HAH IAG HAPT Dl<:N NÅDEN AF 
GUD. AT IAG HAH. LAGT DEN FÖRSTA STEN UNDE l1 DENi\'A 

A 0l\YHKA. ()I{ DEN Sl DSTA TlL DATO. 1690 ]) 16 APH . 
H.unt kanten står: LEF\VE WYS1\ LEFWE \VY HERHANOM 

DÖÖ WY DÖÖ \!..TY HERRANOM EWAD WY LEFWE EL LER 
DÖÖ SA HÖHE WY Hl•: l:-tHANOM TlLL. ROMANOS l8 CAP 
WERSU /. (WESTI~) . 

På norra gångens östra sida en lt ä l I av huggen kalksten. L. 
H aln. 22 tum. 13. 2 aln. 18 tum. Inskr.: 

»Denna · Graf · Och · Sten · I lörer Handelsmannen · Staffan · 
l,ydman ·Och ·Hans · k. Hustru ·Anna· CaLrina · Pärsdoter ·Björk · 
Och · Des · Hil.LLa · Arfvingar · Ti il .A:o l/,'i·4:. lag Åstundar Skilias 
ll ädan Och · Wara När Christo Ph: l v 23. » 

(WESTIN). 

Del är att hoppas, att dessa gravstenar vid en framtida restau 
rering av kyrkan åter ti llrättaskaffas och komma till heders. Det är 
ju annars en mycket litet pietetsfu ll och tacksam behand ling, som 
kommit dessa minnesmärken över kyrkans forna upprättare och 
välgörare ti ll de l. 
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G1tA \ 'STE:-;A 11Bland kyrkogår 
P.\ KYHl\0{ ~ ..\ndens gravmonumenl 
DEI'.'. 

märkas följande: 
Jorr om sa kri

;:;tian en g r av hi.i. 11 
av 1'öd kalksten. L. 
14-0 cm. B. 106 cm. 

Nedre delen saknas. 
I de båda öv re hör
nen ~ing l ahuvucl en 

inom cirkla r. J mit
ten en medaljong, ~ 

omgiven av en lage r F ig. 78 . l\ungsholms kyrk a. Logar vareå ldermannen 
krans med insh. : (;iidert Steffens graYsten . Omkr. 1700. 

l\alks leinc rn c (;rahpla llc cl cs Gc rhc rs (; iiclerl Sicffc ns.HlDD lmH ULJS FJ 	 L' n1 1700. 

SCA LENDEN IWLI·: 

HE i:\ JOHAN HO I{ J[Nl; JI AF'v\ ' l~ H l lÄ I{ SITT liH.AFSTELLL<:, 'OJ\I 

DÖDD I~ GLJJ)[ D 28 <JTO l3: A :o 1110. l fältet ö.ver 111 edaljonge 11 

inskr.: l' ll IL tv 2 1 CHk lS'JTS ÄH. MITT LV°F OCH DÖDEN ÄI{ 

MIN WlNNlNG. 


J svclö: Lra delen av kyrkogården en tum ba av sandsten med 
sragl lula nde, pl ~tlläckl saclellak. lnskr. p~L s . s idan : 

SAFFJ \i': S FAHl{ l(] LJE LJ l{J\ 

C:lJHlSTOPl-H:Ft ElCJlllOH l\ 

OCll DESS l\Ä RA llUSTl-=t L. 

1\11\l-tCMll<:TH \ SCl-H:NBOM 


HAF'v\' \. ÅH J757 !''ÖH Sl(; OC H SINA AHFWINGAH 

HYG ITT T I IENl\'A CfHA I<' . 


nordöstra delen en s låe nd e gr av s te n av granit i nygotisk 
stil m. inskr.: 

El-=tJC SJÖBEHff 

VlTALlS 


14· JAN. 1794· - 4· lVIA HS 1828. 


WÄNNEI{ 
\ F 

m:N 	 ~'OSTF:HLÄNDSl\.A DlKTl~ l\ 
H.ESTE 	 WÅH.DEN 

1868. 

Foto. ,\{. O/sso11 1fl1'i . 
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Utom dessa finna· på kyrkogården Lalrika gravstenar, dels lig
gande hä llar med inskr. inom en krans i s tenens milt (1600-tal.· 
typ), dels oornerade sådana med kanterna omgivna av en bred 
l'efflad ram (1100-tal), slutligen slåend e :Lenar med antik iserande 
former (1700-talets slut och senare) . 

Bland nu förkomna gravstenar på kyrkogärden märkes en så
dan n 1pres t J oen Eggerts son 1 lsländare till Aminnelse hvar 
uppå dessa ord läs[L]es: 

D. 0. i\if. S. 

SISTE V IATOH_ & PA UCA Pl!:RLEGE 


HIC ClJBAT VHl PllJ, '/ llJFHS PR DENS 

ET MAGNI lNGl!:NlJ 


JONAS EGGERTSSON 
J. 'LANDLJS 

J\D BOHl<:AM 
JN lLLA TEl-lHA N \T OS 

FAlVULIA EFl.AT NOH \UEGICA 
EX SVl<:CIA & GOTfllA QVONDAM ORH NDA; 

ruc VARIA FOHTOi'-JA L UC:TATU. lN 
L--'ATl-\IAM HEDlTUi\[ PARANS/ 

C:ONTEHHANEO. JNPRlMlS & AM ICOS J,\T S[V]EC:T \ VISUHUS/ 
EX NAVI CONT l-lAC:T \ FEl:l lU/ LEC:TO 

Pl<: H VI Hl<: HDOMAOAS D l~TE Ff S 
OCC:UHLJlT HOLMIJE XVI OC:TOBHIS 

J\ ,\NO TUflq =SLJJE]lETATJ S QVL\TQVAGESlMO QVAHTO/ 
POST Vl<:EW 

i\IAGNA C l'.: L~:BHJT.AT I~ JI OMIN UM 
DIGNOQ[LJJ_<_, ] SATlS FUN l~ l-lE 

SUM PTIBUS 1--rnc f.l s EST SE PULT s 
DI I~ X NOVEMl31-ll S 

CUI JJO C MONUlVTl<:NTUM l~ST El-rnC:TUM 
ANNO 1689 

JN i'\OV l<:lVIBHI 
(H . .\.LA.MB) . 

Eggerlsson insamlade på Js land för sYe nslrn a nlikdtetskollegiels r iikning

gamla handskri fl e r, etl l'lireb1g, som Y'U' förbjud et av danska 1"Cge1'ingen. I-Ian blc\

fangs lad såsom missliinkt f(i 1· all l1a fö rs:'\ll hanclökrifl e r. Delta frnmgi1r av ett 

m cmorial av .J. Hadorph d. 7 nia.i 1ö88. • Efle l' de nn e Jon Eggert ·son vthi Dan-

ma1·k har Yths l :'i.lt s wå rt J'lingelsc i R 1"th1·s tijdh för miss tanckar alt h i.it l'Öl'såldt 

~lanuscripla, och dcr igenom >t1· i s tor giiild kommen. ty he msUilles hans l\ongL 

1 

http:Ythsl:'i.lt
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I södra korsarm en hä ngde 1754: ett vo tiv s k e pp; »bak på spe- VoT1 v~ ({ EP P. 

gelen [s tod]: Gjötha Lei:jon Anno 171.4. Är gjordl a f Skepps tim
merm an på Kongel. Jacht-Warfwet Hosenberg och skj Lin ckt til 
Kyrckan af Madame Cruus.» (GJöDING). Såldes på auktion 184-9. 

På predikstolen Gu s t af Il A d o lf s k y rkobib e l in fo lio, Sthlm Böc KEH. 

1618, i pressat skinnband med beslag och kn äppen av förgy lld 
mässing. I vart och ett av hörnbeslagen en av de fyra evangeli
s tern a; mitt på framsidan Kristus, på baksidan Moses. Fig. 79. 
Pä pärm ens ins ida en lapp m. följ a nde präntade in skr. : »Gud z 
Helige Nampn till Äh ra, och S ta Uda lric::e Kyrckias , på Kongzhol· 
men, Predykstohl till prydnad iir widh dess , uppå Förs ta Sö nd a
gen i Adventet Åhr Ettusendh Sexhundrad e Åttatyo Åtta Solenni
ter håldne Inaugura tion denn e helige Bibell , uthi wälmenl lnlen
sion , med innerligh Lyckön skan, Förährat a f Borgar och Bokbin· 
daren i samme Församblingh Bengt I-Iöök Maria Pädersdotler. » 2 

Bandet torde alltså med a ll sannolikh et vara e tt arbete av denna . 
I sakris tian tvenne ex. a v K a rl X II :s bi be l in fo lio, Sthlm 

1703. l ex. i pressat skinnba nd med mässingsspänn en. l ex. sak
nande ko ppars tick, i enkelt skinnband utan spLinn en. 

PERIN GSKJÖLD S .M e nni s k o n es S l ii g t och Jes u Chri ·Li Börd in 
köptes till kyrkan 1714 för 15 dlr. 

I sakristian 7 s tol a r a v björk m. svängda ben och r yggs lycken, MiiuLrn . 

målade i ekfärg och klädd a med skinn. H. 100 cm. ·1700-talet. 

Maj :t underdi'rnigst om honom kunde bewillias lill 50 Hd: r hie lp af Coll egij medel 

i "ki'uie fö r 1687 atl komnrn siglt u t hur sin nödh med, och at t han dess t rognare 

wara må 1itt correspond era med oss, och oss förska ffa dhe nöd ige Sa kc1· wij iin be· 

höfwa. > Kungl. ~l aj . resolverar , alt 400 dlr. smt . m :°t a n\·ä nd as Lill inköp a\· 

handski-i fler och E:s betalning saml a tl ha n må benådas med en fö rä ring aY 100 

dlr. s rnt. 1691 a nh å ll er lfadorph • a l t få up presa en likslen öl\"er honom i ga m ma ll 

ma ner »; skllll e kosla 31 d lr. sm t. . c KLE~Dll N G, G. E., Ur en a nteckn ares sa m 

lingar , Upsa la l 880-82, s. 33- 43, cfar fö rt eckn in g över av E. inköpla hand skrif"te r 

mcclcl e las. 

Stenens in skrift lyder i översä ttning : Stanna vandra re och läs dessa rader. I lä r 

li gger el en .fromm e, lag farnc och l1 ögt bcgi'n·adc Jon as Eggcrts5on, is lilnda re, född i norden 

av detta land , a v n orsk s läkt , ursprungli gen h ilrslamrna nde frå,n Svea· och Gö la lanclen. 

Sedan han kllm pat med växla nd e öden och beredd e sig a lt åLerYllnda Lill flldcrn eslande l 

för a lt för första gi'cngen se sina vllnncr och la nd s111 ä n i Sver ige , dog han aY en :'\, fa r tyget 

ad ragen febe r, sedan h a n under sex \"cckor hå llils bun de n Yicl s ill lli p:er, i Stock 

holm d. 16 okt. i s in å lde rs 54:de å r. Därefte r begravdes han med s tor höglidli ghel 

och efte r en värd ig likbeglingelse på, kun glig bekostn ad cl. 10 n ov. Till li an s min ne 

;l r de nn a vård up pres l å r 1689 i novem ber. 

• . ·e s. 107. 
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Foto. Gen. lit. nnsl. 1914 . 

Fig. 79. Kungsholms kyrka. Gustaf Il Adolfs kyrkobibel i skinnband med 
pressade, förgy llda ornamen t och beslag av bokbindaren Bengt Höök 1688. 

Gustaf Aclolfs bibe l von 1618 in geprcsstcm, mil ver go ldelen Ornamenten 
und Beschliigc n veriicrlem Lederbandc, vom Stockholmcr Buchhindcr 

Bengt T-Töök 1088 gesch cnkl. 

1. 2 s tolar av pol erad björk , skinnklädda ; ryggstödets mella n
stycke i form av en lyra. H. 85 cm. 1.800-tale ts senare del. 

, offa av pol erad björk i stil m. föreg. s tolar. I sakristian . 
Väggur i sakristian , med urtavla n på båda sidor omgiven a\· 

förgyllda eklövskvistar; krönes av en likaledes förgylld korg m. 
blommor. P å. urtavlan märkt »Anjou Stockholm ». 1.800-talets 
förra del. 

Kyrkk is ta (fi g. 80), hell av järn med konstrikt lås, upptagande 
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lockets hela undersida. L. 
100 cm. B. 50 cm. H. 
53 cm. Förvaras i skrubb 
bakom a l tarel. 

Katafa lk av trä, fäller 
i form av lejontassar·, i hör
nen: överkant ängl ahuvuden. 
Barockform. u målad i 
ekimita tion. L. 210 cm. B. 
90 cm. H. CiO cm. I grav
kape lleL. 

Model l till to mb ygg TOH~MO J>ELI . . 

n ad i\ Kungsh. ky rka a v 
Jakob Hijf. Överensst~immer Foto . .l(. 01.<SOll. l f!Jli. 

med H:s ritning fig. 30. 
Bland övriga ~ildre, nu 

F ig. 

E

80. Ku ngsholms 
av järn med 

isc r11 c 1\ irc h c nki s te 

ky rka. Ky rkkista 
kons t1<1s. 

nlil Ku11sl schloss. 

förkomna inventarier mär
kas fö ljande : 

»2 stycken Blo rn µot(or af Tenn , li vilkaMidsommartiden pläga Bun 1PoTT011 

förses med a llahanda blomster från Gref Pipers TrLigård , som "" TE:<:<. 

pryda Altaret. Desse i.i.ro skjLinckte ti l Kyrckan af Socker-Bagaren, 
!\fäst. Jov. Justus Möll er {1687), som skji.i.nckt LheL Sje tLe Fönstret 
i Wi.i.stra Flygelen» (GJÖDING). 184·9 för å lde kyrkan »2:ne Urnor 
a f tenn », t yd ligen dessa. 

1754· hängde »i sakeristigan L r e n n e ta:fl o r af papper med svarta 11 rni-::-ic nA:--s 

ramar. 1. Öfver Konung Carl Xll seger öfver Tzaren och des sTicic 

stora KrigshLir den 20 Nov. 1700. 2. Öfver den fria Heli •rions 
öfningen, HögsLb. K. Carl :Xll skaffade de Evangeli :ke i Schl esien 
1707. 3. Öfver K. Carl XI Kongl. Begrafning den 24· Nov. 1697.» 
(GJÖDIKG). De voro a lltså de kiinda kopparslicken av Ambros ius 
Hedengran. 

I tornet hänga sedan 1810 trenne kl oc k or. Före delta år 1'1.oc: Ko11. 

~1.ti.ngcl e de i klockstapeln på kyrkogården. Sedan 1U10 ringas 
kl ockorna med elektrisk kraft. 

, ' torklo c ka n. lI. (utan bygel) 1. 20 cm. Diam. 1. 32 cm.; liar överst 
fö ljande inskr., omsluten av palmettbå l'der : Li\F\\'Al{ · GLJD · I · 
HANS · HELGEDOM · LOF\i\TA li. · HONOM· l · HA rs · MAC: f[T/'. · 
FASTE. Ps: CL. 

Därin under i tvenn e kartuscher fö ljande inskr .; pi'.t ena sidan:· 
TJLL · FÖHSTA · 01LJTNINC: · CAL~ · CAHOLUS X I / S\\' EHGE. ' · 

8-14 1808. Sueriaes kyrkor . Stockho/111 /I l. 
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GIÖTHES OCH · WENDES · S · TOH. / MECHTIGSTE · KONUNG 
4 ! SCIEPP. OCH / HANS FRU MODER · SWEHIGES · GIÖTHES 
OCH / WENDES · STOR MECHTIGSTE DROTTNING / HEDEWICK 
ELEONORA · 1! SIEPPUND. På den andra : NU TILL 10 SCHEPP 
PA KYRKANS OM / KOSTNAD OMGUTEN ANNO 1718 / KlJRKIO
HERDE MAG. JOHAN GÖTHHIE 1 lÖ' HKIOWARDAR PHlLIP WOIKE 
JOHAN ÅKERMAN I ER GOTEN HOS KONGL. STYCKIUTARENS I 
SAHLIG GEHHART . MEYERS ENCKA / CATHARINA MEYEH I · 
STOCKHOLM. Kring brädden listverk och tvenne palmettbårder 
samt följand e inskr. : FROGDENS HEHRANOM · ALL \1\lERDEN 
TIENEH HEHRANOM MED FROGD KOMMEH FOR HANS AN
SlCHTE MED GLADSKAP Ps C. 

Enligt inskriften på stork lockan skall Carl XI ha skänkt 4~ skpd 
metat! t ill denna klocka. GJöDnw medd elar därom (efter BröRN) 

att »Uti Kongl. Myntet låg en stor Präss af skjön metall som intet 
war. brukad, sedan Drottning Clu'istina war trädd ifrån Regementet. 
Då warande Kyrcko-Föreståndare supplicerade i underdånighet Li! 
lfans Kungl. Maj:t, at få denne Metall till Klocka; hwilken och av 
nåde skjiincktes. Prässen wog 4 oc.;h i skep. » 

Vid ringning efte.r drottning Hed vig Eleonora 17l5 remnade stor
klockan. Då beslöts, att vid omgj utningen skulle den förökas till 9 
skpd. Ar 1718 verkställdes omgjutningen hos Gerhard Meij ers änka. 
Angående betalningen meddelar kyrkorådets prot. : »Till betalningen 
tages en Banco sedel å 800 Carloliner, som kyrkan fått i tes ta
mente likväl [skull e] först försökas med en stambok. » 

Mell a nklo ckan. H. 90 cm. Di am. 108 cm.; har överst bård 
med akantus- och fruktmotiv . På mitten tve nn e kartu scher med 
inskr. I den ena : A : 1/34 OMGUTEN OCH FÖHÖKT IFR AN 3. 
SKP: TIL / 5. UTI HEHR KYRCKO JIEHDEN A: BEHGNEHS 2 

10 ÅHL1 WID UL11. ELEON: FÖH SAiVIBLING OCH 30 AF I II ANS 
LAROEMBETI~ . GUTEN AF GE i{: MEYEli I I STOC IGJOLM. I 
den andra: HEHHAH · KYHCKOli ÅD I STAT SECHET: IIÖGWAL
BOFWE H l~ H BAHON / CAHL VON CARLSON 3 / LAGMAN WAL 
BORNE Hli: I:\ IOH: GYLLlrnC HEUTZ4 HEGlSTHATOH I KONGL : 

' Se s. 97. 

' Se s . 88 och fig. !) 2. 

t 

" Carl YOn Carl son , frih errn , f. i :\Tonköpin g " / • 168 6, t 17/ 11 17 37 . Bcgrayen 

Kun gsh. k:a. 

' J ohan Gy lle ncrculz till Wi by och Helles lad, lagman i Uppl a nd , f. '°/o 1689, 
10/o 173 7. 



115 KUNGSHOLMS KYHKA . 

.JUST: R.EVIS: WÄL BOHNE / flEHR JOHAN RINNlNMUNDT / 
HANDELSMAN HERR · HANS Ll<: NN-MANL · KYR CKOWAHDEH / 
IEST: LAli.S ZETIIELIU. ·. MEST: ZACHA ll lAS VOC l<:L. Kring 

bre ]elen bård 	av akantus samt inskr.: BEVARA TJN FOT NALi. TU 
(iÅR. TlL GLJDZ HUS ocrr KOlVI TlL AT HÖFlA PHEDlK: BOK 
4 V:17. 

I febr. 1717 gick elt s lycke ur mellanklockan, så a lt även elen 
måste orngjutas, vilket likväl icke skedde förrän 1734,_ 

Präs lklockan, Il. 76 cm., Diam. 95 cm., har överst en bård av 
lyror och la0 ·er sam t inskr.: »Går in i Herrans Portar med lack 
och uti Hans 	gårdar med lof. Ps. 100: 4 » Di.i.runder tvenne kar
tuscher med 	 inskr. 1 elen ena: »År 1882. blef denna klocka till 
Ulric<e Eleononc kyrka gjuten i Stockholm af Joh. A. Beckman 
& Co. och voro då Kyrkoherde E. M. Schultzberg, Komminister 
0. H. Blomqvist, Kyrkovärdar: E. Il. Bruse11·itz och G. F . Berg, 
Kyrkoråd: . ·. A. Wendeli us, .J . Bol ind P.r , J. W. Smilt och .J. Lund. » 

J den andra: 	»Ilör Gud i.innu s in nad dig bjuder, 

se lemplels porlar öppna sig, 

kanske hii.rniisl då klockan ljuder, 

upplå les grafvens port för dig. 

Så sök i dag, vid lif och helsa, 

sök nåd hos Gud, som vill dig frälsa. » 


Kring brädden bård av fu chsiablommor. 

Denna ersalle en 1882 ulan vederbörligt till stånd n edsmäll 


2kl ocka. C:JÖDING li.imnar följande beskrivning av densamma. 
»Den lreclje ell er så kallade Präste-Klockan wäger 1 Skepcl 1 

Lpcl och l2 Mk. Hon blef med beslag och alt lilbel1ör skji.i.nckt 
Lil Kyrckan den 18 Decemb. 1G76 af C:en. i\lajoren, I-lögw. Fri
Herre llinrich Flemming (se s. 4·6, not 2). Vitskriften lyder, öhrnrst 
kring kranl ·en : Kommer l af .Jakobs hus, lå t oss \\·andra i 
HErrans ljus. 

På . 'ödra sidan slår: Gud i Lil ähra och cl ess Lofl. Konungs
holrns Församl incr Lil tj enst haf\rnr General-i\lajoren Herr Hinrich 
Flemming, Fri-Herre Li! Lais, Jlerre Lil lsenhof och Flemmingsberg 
denna Klocka föri.ihrat A. Hi7G. 

Ptt södra ·iclan i.i.r Chrisli Crusifi x, och ä ömse sidor Maria och 
.Johannes. Jecl ikring kanten står: 

' Se s. 96. 
2 Se riksantikntrien Jlll.D EBIL\:'\DS sk1·ivelse med begäran ont fttal mot kyrko· 

he rd e Schullzbcrg m . Il . hand!. i A. T . A. 
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J ag glädes i Lhet mig sacht Lir, al w i sko la gå in uthi Hl~ rrans 
hus. M. AlVIBIÖ l~N A J DRE.A~ in Kongsliolrnen me fecit. » 

Denna klocka var kyrkan s ä ldsta. 

Ar lGT7 begär för:am lingen hos överstå thå llaren alt fä den 
gamla klocka n i r ådhuset, v ilket emellertid icke bevil jas. 

Samma år beslöto kyrkans deputerade att br,:tälla två klockor 
hos mi1.sler Ambjörn. Den ena skul le väga 3 och elen andra G 

sk pd. Medel s kull e ans kaffas genom ut ä ndande av koll ektböcker. 
Dessutom skul le kyrkoherden med tre deputerade begiva s ig till 

slottet »Och ins inuera den inrättade klockeboken med s li jk kyrkio
nes och församblingens böön att hennes M. Drottningen hicktes 
a llernådigt n i'.1got till klocka n ihogkomma. » De n 3 apri l 1.617 

uppgjordes kontra k t med mäster Ambjörn om klockornas gj uta nd e. 

S a mmanfattning av Kungsholms kyrkas 
k onsthis toria. 

I. 1611 får Munklägret, det nuvarande Knngsholmen, av ko

nung Karl XI tillstå nd a lt bilda egen församling och bygga egen 
kyrka. Tomten, den nu v. kyrkogå rden, erhöll s som gåva av s tadens 

magistrat, och i elt på torn len befintligt. Lörre trä.hu · in reddes övre 
vån. ti ll interimskyrka, som inv igdes lG/2. Jluset var utvLind igt 
r ödfärgat och taket läckt med näver. Invänd igt var kyrkan (hell 

eller delvis) klädd med tapete r. Altare och pred ikstol voro k lädda 
med rö tt kläde. Bänkinredningen var sl uten. lG76 skänktes lill 

kyrkan »en kos le lig och hel färdig Regal» (liten o rgel). 1.614· upp
fördes i nordväs tra delen av kyrkogården en k lockstape l, som kvar
sLod li ll 1810. lG/9 nedbrinner denna kyrka genom vådeld, var

vid a ll a dess inventarier gå för lorade. (Förleckn. över dessa å 

s. l'i). 
Il. 1G80 inreddes en n y Lillfiillig gudslj änsllokal i slället för 

den bru nna i övre vån . aY e ll förhyrt hus vid Kungsholmsbron å 

nuvarande lasareltets tomt. Denna gudsljLins llo kal var mycket 
trång och försedd med läklar e. Om dess utseende i övrigl är föga 

bekant.. Som a ltarlav la Ljtinade en av m i'.tlaren Anders Lorenlz 
1685 s känkt lavla, l(rislns på korset (s . 54, o . fi g. 38). De nna 
kyrka bru kades li ll 1G88, clEt den ersalles av el e n nuvarande. 

Il I. 1612-89 uppfördes den nuvarande kors kyrkan av s ten 
efter rilning ::t \' arki lekten Malltias Spieler (byggnadsperiocl J\, 
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pi. 11 o. lll). Den invigdes 1688. P lanen hade form a v ett likarmat 
kors utan tillbyggnader. Den ö.-tra korsarmens östra del var av
skild och inredd ti ll tvenne sakri ::;Lior (fig. 21). Ilur den y ttre 
uppbyggnaden ursprungligen tänkts, framgår av . 'pie lers ännu be
varade origina lritning (fig. 27). Av bris l på medel mås te stora 
inskränkningar göras; så uppfördes intet e;enlraltorn, utan kyrkan 
täcktes med enkla valm lak (se fi g. 28). 1 s ti.Ule t för valv av tegel ut
fördes ett sådant av trä. Dess ni.irmare utseend e är obekant. Till 
kyrkan skänktes 1688 av skil da personer må lade glasföns ler, ut
förda av glasmästa reämbetct i Stockholm. Altaret och prediksto
len voro til lfä ll iga, den senare klädd med röLL kläde och försedd 
med tak av matat lärft. Som altartavla tjänade Anders Lorenlz ' 
nyss nämnda tavla . Bi.inkinredningen var slu ten, och troligen 
fa nns redan nu fyra !i.i.klare, en i varje korsarm. - Kyrkan fi ck 
omkr. 1688 som gåvor av i församlingen boende adelsmän och 
borgare en ganska r ik uppsättning sil ver, skrudar och andra texti
li er samt belysningsredskap, av vil ket de t mes ta nu är för kommet. 

Kyrkogården var under den första Liden inhägnad med e tt plank, 
men delta började 1694 ersättas med en mur, ett arbete som 
sedan fortsätter under 1600- talet ocl1 förra delen av 1100-Lalet. 

I V. 1702-07 fu l I bordas k yrkans inredning med alla re, predik
stol och dopfunt. 1/02 erhölls a ltare och predikstol, båda som 
gåvor av S torkyrkan i Stockholm. Allaret, vars tavla var signerad 
Herman Han 1616, hade tagits av Gustaf 11 Adolf i l3raunsberg 
i Ostpreussen och skänkts till . 'Lorkyrkan. Predikstolen , dal. 1605, 
var skänkt ti ll Stork yrkan av Johan lll:s köpman Anders Larsson. 
1707 skänkte fru Elsa GuLbermuLh en dopfun t av förgy llt bild
huggeriarbele, utförd av bildbuggaren Caspar Schröder. 

V. Omkring 1734 tillhygges ett gravkor för bandelsmannen 
Hans Lenrnan vid östra korsarmens södra sida (byggnadsperiod B) 

VI . 1757 ersättes det tillfälliga trävalvet med det nuvarande 
tegel valvet (byggnads period C). Sam tidigt välvas sakris tiorna . 
exteriören sker ingen förändring. 

VII. 1792-94 ersättes en i.i.Idre trätrappa fra mför södra in 
gången med elen nuvarande, upp förd av huggen sandsten efter r it
ning av hovintendenten J . E. Rehn (byggnadsperiod D). 

. Y III. 1808-10 erliåller k yrkan centraltorn, i huvudsak lika 
med det av Mathias Spieler ursprungligen tänkta (byggnadsperiod 
E). H.itningen, stadf. gn. Kg!. Brev cl. 15/s 1806, är utförd av P. W . 
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Palmroth efte r fö rebild av ett stick i Sveciaverket, som åte rgår 
på Spielers r itning. 1.810 rives kl ockstapeln . 

IX. 1820 r ivas sakristiorn a i östra korsarm en, och en ny sakri
s ti a uppföres på ös tra korsarrnens norra sida efter ritning av C. 
Gjörwell (byggnadsper iod F). Li.iktarna i norra , södra och östra 
korsarmarna r ivas , och kyrkan putsas och villimm as invändigt samt 
förses med ny, slu ten bänkinredning, so m gulmå las . Den väs tra 
läktaren ersättes något senare med elen nuvarande, utförd efter 
ritn. av C. G. Blom C:son (s ladf. gn. Kgl Brev d. 31/ 12 1830). Altaret 
flyttas till östra korsarrn ens ös tra vägg, och den gaml a a ltarpryd
nad en e rs~ittes med den nuvarande a ltarup psa tsen, utfö rd av bildh. 
E. P. Th oman efter riln . av C. Gjörwell och fö rsedd med en alta r
tavla, Kris ti upps tå ndelse, av F . W es Lin . Alta ruppsats och a ltar
tavla skänktes av garvareålderm i:innen kap ten Jakob \i\Tes tin och 
dennes son J. \i\Testin Jac:son. Samtidigt ersa ttes den gaml a predik
stolen med en ny sådan, utförd av E P . Thoma n efter r itning av 
C. Gjörwell (stadf. gn. Kg!. Brev d. 23 1817) och shinkt av/ 6 

sergeanten J . Carlgren. 

X. 1835 tillhygges på ös tra korsarm ens södra s id a på bekost
nad av lagman J. 0. H.ydorff och kapl. J . W estin Jac:son ett grav
kapell för fö rsamlingen mot villkor , a tt dessa erhå ll a var s in grav 
und er detsamm a (b yggnadsperiod G) . 

XI. Omkring 1870 ske stora förändrin gar i interiören därige
nom alt kyrkan avhänd er s ig en stor del a v s ina vackra äldre in
venta rier , bl. a. samtliga ljuskronor och lju spl å tar och ett fl erta l 
tavlor m. m. ih en dopfunten vill fö rsamlingen sälja eller ma ga
sinera, ehuru till stå nd därtill nekas . Vid samma tid försälj as 
samtliga kyrka ns äldre till s törsta delen fullt brukbara textilier , 
däribland en s tå tlig korkå pa, skänkt 1688 (fig. 53 o. 54), och ett 
praktfullt antependium, skänkt 1712 (fig. 55 o. 52). 

XII. 1882 genomgår kyrkan en yttre reparation efter r itning a v 
professor G. Dahl (stadf. gn. Kg!. Brev d. 2 1/7 1882), som väsentligt 
förändra r byggnadens såväl exteriör som interiör. De ursprungliga , 
r ektangulära fönsteröppningarna upphuggas och göras rundbågiga, 
och de gaml a må lade glasfönstren ersiHtas med nya, storrutiga 
sådana i bågar av gjutjärn. Lisenern a i fasaden förses med ka pi
täl och base r och förva ndlas till pil as trar, korsarmarnas gavel
partier förses med fronton er, varjämte e tt par mindre fö nster upp
tagas på norra och södra gavlarna. En på östra gaveln belägen 
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ingång til l kyrkans gamla sakristior jämte fönster till dessa igen
muras (byggnaclsperiod H). 

XIII. 1.891. repareras kyrkans inre, varvid valv och v~iggar 
erhålla sin nuvarande gulbruna färg. Den gamla, slutna bänkinred
ningen ersättes med öppna bänkar, målade i ekfärg, utförda efter 
ritn. av ark. A. E. Melander (stadf. gn. Kg!. Brev d. 10/7 l89l). Kyr
kans övriga fas ta inredningsföremå l målas i gulvit färg. 

Xl\T. 1.909 uppföres i kyrkogårdens nordvästra hörn ett grav
kapel l av putsat tegel efter ritni ngar av arkitekten Aron Johans
son (stadf. gn. Kg!. Brev cl . 2 ~/t 1909).. arntidigt rives kyrkogårds
muren på norra sidan och ersi.ittes med järnstaket. 

XV. Inom den närmaste framt iden torde kyrkan komma alt 
undergå en omfattande inre res taurering. Försiag därtill , upp
rättat av ark. Axel Lind egren, har stadfästals gn. Kg!. Brev d. 
11/ 8 1914. Förslaget omfattar i huvudsak följande åtgärder: invän
diga putsen vatlrives och lagas, korpanelen sänkes och förses 
med ny sockel, dörröverstyckena i koret kompletteras; en 
balus trad uppsättes vid koret, dopfu nten och dess skrank flyttas 
till kore ts södra s ida och skranket kompletteras med ursprungliga, nu 
magasinerade delar av detsamma; pred ikstol och altaruppställning 
förses med smärre ti lfagg; fönstren lagas och förses med nya glas
rnålningar; den fasta inredn ingen ommå las . Vidare omfattar det 
av församlingen antagna förs laget dekorering i kalkfärg å väggar 
och valv enligt skisser av artisten Filip Månsson. Sådan deko
rering får emellertid enligt Kg!. Maj:ts beslut endast utföras, om 
och i den mån på platsen gjorda prov av målningen bliva av 
Ö. I. A. godkända. 
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Zusa mmenfassung . 

Dic jctzigc stlldli sche Gcm eind e Kungsho lm en lwö rlli ch »l\önigs in sel>), frlihcr 

Lcdherne genann t, war Ul'Spriinglich cin Teil dcs Landsprengc ls Solna (in cler Pro

v in z Uppla nd), gc hö1·te vo n 1ii 2!l ab zu r ~ico l a i kil'Chc odcr Storkyrka (>Grossen J{irche >) 

in Stockholm. Dic Gcmcind e el'liielt erst 1671 di c königl iche Erla ubni s a ls se lb

s liindiges Kirchspiel ein e eigene l\i l'Che zu bauen. 

Wiihl'Cn d cler Vo rbercitun gen zu m J\irchenba n und wiihrcn d cles Baues wu rde dcr 

Gottesd ienst in ebe n vo rha ndenen, provisol'i seh einge l'i chte tcn Holzhäusem abgehalten . 

Erst 1688 wurde die n eue stein ern e l\irch e eingcweiht. De r Arehitekt l1iess 

Mathi as !:i pi eler (-j- 1691 ), Schwi ege rsohn des berlihmten Baukiin s llers Jean de la 

\lall ce (1620-96), de r oll m il el en hekannten be iel en Nieoclemu s Tess in , \later uncl Solrn , 

zusamm enarbcile le. Di e kreuzfö rmi ge Anlage entbehrl e n och bei cl er E inweihung 

der Gcwölbc uncl des Zcn tra ltu rm es . Diesc Bautci le w urclen laut el en Intentionen 

de r Baurissc Spie lers erst spiil e r, 17 57 uncl 1808-10, a nsgefiihrt. 

In cle r J-lauplsachc is t di e Kungsholm er l\irche e ine Ye t·e infa chte Kop ie cler 

Katarina Kyrka in Stockholm , cl ie cl er Schwiege rnter Spi elcrs , Jean de la Vallee , 

lfii>ö-59 nnter sta rkem E innuss de r rcfo rmi ert holhindi schen Kirr hcnbaukunst 

cntwo1·fcn ball e. Das niiehste \lorbi lel w ire! wo hl cl ie von Henclrik de Keyzc r in 

Amsterdam a nsgcfiihr te, 1623 vollendete ~oo rcl erk crk sc in. Da ~lath i as Spielcr 

seincm Schwi egervatci· be i dem .Bau bchiilni ch war und um 1671 scin Nachfolgct· 

al s Bau le iter Wtll'dc, ist d ie bes timm ende Bcdculu ng de r Ka tarin a Kyrka fiir cli e 

J\ungsholmcr Kirchc doppelt e rklärli ch. 

Di e ..'\bb. PI. Il n. llI ncb st Fig. 27, 28 , 34 u. 35 geben cl ie not\\· cndigste 

.Beschrcibung dcs Banes, dessen ;\ nsse rcs wi e gesagl crs t 1810 ausgefii hrl wurd c. 

Di e Abb. 13- 17 n . 19-20 zcigen den jelz igcn Zustancl , de r von el en ,\ bsichlcn 

Sp ielers in \'iclcn Bcz ichunge n abweicht. Tm Ja hrc 1882 wurclen nämlieh di e 

Ul'sprlinglich rcchtcckigcn F cnstc röfTnungcn rnndbogig erhöht. Di c Fassad engliedcrun g 

\\"Ul'de kriifli gc r bctont, elen Giebeln wurden dreicckige Frontons an fgesetzt. .Bci 

cliesc1· Gelcgcnhcit wnrd en anch !cid e r cli c zu de m nrsprlinglichcn Znstand gehörigcn 

bunten Fcn sler (a ns dem J. 1688 , S tockh olmcr A1·be it) herausgcnomm en . (Sie s ind 

jetzt in Nordiska ~ lu s ee t depon iert). - Von a nde rcn wenigcr bedeutenden Veriinder

ungen des Än :cren se icn gcnannt: 1734 clcr Bau cin cr Grnbkapelle in der sliclöst

li chen Ecke cler Kirche; in den Jahren 1792- 94 der Bau einer ste in ern en Freil rcppe 

a m S lid portal ; 1820 cler Bau einer ne uen Sak1·istci in cl er nord östlichcn E ck e der 

l{i r che. 

Ans der erstcn ode r der baki nach dcr E in weihu ng hin zugekomm enen Einricl1

lung cler Kirche ist der holzgcschn ilzle Altanrnfsatz bcsonclers zu bem erken, signiert 

Ilerman Han 1616, Kri egs beute Gustaf lI Adolfs ans Brannsbei·g in Ostprcussen, von 

ihm der Storkyrka in Stockholm libergeben , di e ihn spille r (1702) dcr Tochterkirche 

an f Kun gs holmcn libcrliess. ~m· ein dlirfliger Rest des interessanten Stiickes ist 

noch a ufbewahrt (Vgl. Fi g. 36). Ans cler ~ J utterkirc h e wurele a uch im Jahre 1702 
ein e Ka nzel als Geschcnk liberwi csen . Von der letztercn ist ni chlsm chr librig ; 

a ber clas Portrait dcs ~Jannes, der 160 fi di c J{anzel dcr Slo 1·ky rkan s liftete, 

bcglc itete sc in Gcschenk a uch in d ie Kungsholmer Kirche-ein w~ 1'lvo ll es datier

les Bild von unbckannlcm ~ l e i stc r au s e in er Ze it , wo son f' t schwedischc Portraits 
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iiusserst sc ltcn s ind (Fig. 60). Dcr Dargcstellte wa r cin cr der rcichsten Leute 

Stockholm., privilegierler Grnsska ufman n und Steue 1·e innehmer. Das Bild war !ange 

Zeit verschollen bis es Yom Verfasser dieses Tciles YOn >Sveriges Ky rkor> in einer 

Stockholmer l<unslhancl lung cntdeckt wmde, wo es clurch clie Redaktion erworben 

wurcle, damit cs wiedcr auf ihrcn ursprlingl ichen Platz zurli ckkom rne. Es gehört 

jctzt. <ler Storkyrka. 

Der prachtvollstc Gegensta nd der Ein richtung ist der 1707 gesehenkte Taufchor 
(Fig. 3fl u. 40). Das T1LUfbceken krönt e in reieh geformler Deckel mi t <l er Statue 

des predigenden Heila nds. Auf den Yier Eckpfeilern de1· umgebenden Balustrade 

Lh ronen cli e Evangelisten in herninisch bewcgten kiihnen Slellungen. Das Ganze 

in IIolz gesehn ilzt , vergoldel ocl er marmo1"iert. Der ~l e i sler heisst Caspar Schröder 

(t 1710), e iner cler hen-orragendsten Vertreter der ita lienisierenden Hichlung der 

schwedischen Bilcl hauere i, die damals a ls Begle iterscheinu ng der römischen Formen 

in ~icodemus Tess ins cl. J. Bauten henscbte. Der erste Hepriisenlant der Hich· 
tung, der in Deutschland geborene Burehanlt Prccht (1651- 1738) ist wa l11·schein lich 

cler Ud1 cber des holzgeschnitzten Epitaphiums Zacha rias l lall ings , <.les Kiichenmeisters 

der Königen-Wittwe, Hedwig E leonora (Abb. 68 ' . Andere, meislens reich gcschnitzte 

Epitaphien und Totensehilder (Fig. 70-76), welche immer noch die Kirchenwände 

schmiicken, clalieren meistens auch a 11 s dem E nde des 17. Jahrhu nclerts. Dama ls 

hatle a lso d ie Innenausslaltung ilu e glänzenclste Zeit, uncl es wut·cle ih r clamals 

fUr d ie Zukun ft clas Gepdlge gegeben. 

Die schöns len Sllicke des Silbervorrals und der Textilien s incl auch E rzeug

nisse des Barocks. So e ine Taufschli ssel, Augsburger Arbcit (Abb. 43) , cin 1688 

geschenktes Chorma ntel (Fig. 53-!\4), etc. 

Die besten Gemäl cl e s ind a uch in clieser Zeit cle1· Kirche gesch enkt worden. 

o clas lebensgrosse Gns laf Aclolfsbild (r\bb. 59) von Jakob Elbfas , kön igliehem 

Konlerfeyer <t 1664), e in niederHindisches Brustbi lcl eines ~Jus i kers in cler AulTassung 

van Dycks (Vgl. die Abb. 58). 

An Gcmälclen besi tzt cl ie l\irche aussel"Clem in dem Gcmeinclesaal eine voll

stänclige Galerie von Pastornnporlraits, darunter mehre l"C gute ..\rbeilen aus der 

zweiten Hälfle cles 18. Jahrhunderts (vgl. di e Abb. 62-öö . 
Das je lzige Altarbild (F ig. 37), e in klassicistisch mnmh mtes Kolossa lgemälcle, clie 

Aufers lehung Chrisli dars tellencl , ist ein Werk des seiner Zeit hochgeschiitzten 

P rofessors Fredrik Weslin (1782- 1862). 



Foto. 1\f. Olsson 1911>. 

Fig. 81. S. Görans kapell frå n öster. 

Die Kapelle von Osten. 


SANKT GÖRANS KAPELL 
INOM KUNGSHOLMS FÖRSAMLING. 

Tryckta källor : Kult och konst 1907, s. 236, 237, pla nritning och ritn . 

t ill östra fasaden . - AURELI US, B. 0. och SEC HE R, H., Stockholmskyrkor i ord 

och bild s. 60-63. Sth lm 1914. 

Handskrivna källor och avbildningssamlingar: Ö. I. Ä. 10 blad 
ritningar till kapellet av ark itekt G. Ameen , stadf. 8/5 1907. Originalen till samma 
ritningar i Kungsholms kyrkas a rkiv. 

Kapellets arkivalier fön·aras i Kun gsholm s fö rsamlingshus t illsammans 

med moderkyrkans. 

Sankt Görans kapell är beläget i den s. k. Stadshagen i kvar
teret Mälaren, mellan Kungsholmsgatan och Mariebergsgatan. Det är 
uppfört efter ritningar av arkitekt G. Ameen, stadf. s ; , 1907 , och 
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invigt Fastlagssöndagen 1910. Om tillkomsten av denna kyrka 
kan meddelas föl jande. Kungsholmskretsen av Sällskapet för främ
jande av kyrklig själavård, vi lket bildades 1896, hyrde först guds
tjänstlokal i ett enskilt hus i Stadshagen. 1899 skänktes 1000 
kr. såsom grundfond till en ny kyrka i denna stadsdel. Följ ande 
år vädjade man till kyrkorådet i Kungsholms församling att taga 

Fig. 82. S. Görans kapell. Plan. 

hand om saken, och den 30 maj 1904 beslöts att uppföra en 
kyrka av sten eller trä å den tomt, som Stockholms stadsfullmäk
tige anvisat i Stadshagen. Medlen för själva kyrkobyggnaden, 
omkr. 226,000 kr. - härtill komma utgifter för planering av tomten 
- ha tagits dels ur )) Brita Wåhls fond )) , dels ur prästerskapets 
löneregleringsfond 1

. 

Kyrkogården, som utgöres av bergig mark, upptager södra KYRKOGÅrm 

AURELIUS, B. 0. och SECI-IER, H., ovan citerade arb. 1 
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de len av kva rteret Mälaren och har aldrig anviints som begrav
ningsplats. Kapellet är beläget på kyrkogårdens högsta del, syd
västra hörnet, och den omgivande del en av kyrkogården är ordnad 
med terrasseringar och planteringar. 

Pu:< . Kapell et består , såsom planen fi g. 82 visar, av ett enskeppigt 
kyrkorum med altaret i väster och hu vud ingången i öster. Vid dess 

Fig. 83. S. Görans kapell. Fasad åt öster . Efter ritn . av G. Am een. 

Die Fassacle gcgen Osten. 


södra sida ligger ett torn, som med sin ytlre sid a är beläget i 
gatulinj en. I vinkel mot kyrkorummet är uppfört ett församlings
hu s med församlingssal , bostad för vaktmästare m. m. Kyrkorum
met och församlingssalen skilj as av en lös tagbar vägg, så att båda 
rummen vid behov kunna förenas. 1 bottenvåningen finnas lokaler 
för ungdomsföreningar, med kök m . m. Kyrkan är ett utslag för 
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Foto. Gen . lit. ans/. 191/i . 

Fig. 84. S. Görans kapell. Interiör mot altaret. 
Innenbild gcgen den Altar. 

de moderna s tri:ivanden, som sö ka att genom sammanl'örande av 
flera till samma verksamhetsområde hörande byggnader -- hiir 
kyrka och församlingshus - skapa enhetliga stadsb ilder och på 
samma gång tillgodose praktiska cenlra liseringsintressen. Sankl 
Görans kapell iir den första kyrka i Stockho lm av denna nya 

plantyp. 
Byggnaden i.ir uppförd av rnaskinslaget, fogstruket tegel på soc- MArn111ALO<:H 

EXTEHIÖH .
kel av tuktad gråsten, tagen på platsen. Huvudportal och lrapp
partier m. rn. äro av huggen , gråröd granit. Väggytorna prydas 
med blinderingar, imiterande medeltida baltisk tege lgotik (Jig. 81 ). 
Taket i.ir täckt med glaserat, grö nt tegel, tornsp iran med rn ålad 

jiirnplåt. 
Kyrkorummet har rektangulär form, i.i.r enskepp igt och täckes bTrn1ö11 ocH 

av ett tunn valv av lrii med klöverbladsformad genomskärning. ~-;~·~ . i1'n Eu 

Väggarna i:i.ro pulsade och må lade vita samt försedda med spar
sam ornamental målning av enkelt s lag. På korväggen i:ir denna 
någo t rikare (fig. 84) . Längs vi.i.ggarna löper en grönmålad panel. 
Golvet iir av trii. 

Kyrkan u ppviirm es genom central u ppvi:imrn ing med varm] uft. 
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Altarbord och altarring äro enkla fy llningsarbeten av trä, 
målade i blå tt, grått och guld . Antepend ium saknas. På altar
bordet en altaruppsa ts i form av ett kors med gloria och nedtill 
omgivet av de fyra evangelis ternas symbol er . 

Pred ikstolen s tår nära altaret i kapellets nordvästra hörn. 
Den är av samma slags arbete som altaret och målad i samma 
färger som detta. 

Kapellet har en läktare i öster över huvudingången, med enkel 
grönmålad barriär. Orgeln i.ir placerad på söd ra sidan om altaret 
i tornets nedersta vån ing. Bänkarna äro öppna, grönm ålade med 
ett enk elt ornament på gavelstyckets överdel. lnredningsföremå
len äro utförda ef ter ritningar av arkitekten G. Ameen. 

Li">SA IN\' E:'\ På södra sid an om a ltaret s tår en dopfunt av trä, målad liksom 
TAIUE ll. a ltare och prediksto l. Till detsamma hör ett dopfat av driven och 

förgy lld mässing från Nordiska Kom pani et. 
Nattvardskär len, kalk med paten, kanna och oblatask, äro 

enkla fabrik ·arbeten av sil ver. 
I kapel let hlin ga 6 kronor av smitt järn för elektrisk belysning; 

på väggarna lampetter av samma arbete . På altaret s tå 10 lju s
stakar av driven mässing i imiterade 1600-tal sform er. 

Textilier saknas. 

Zusammenfassung. 

Zu r Gcmc in de J{un gsholmen gehört d ic neugeba 11 lc ( 1910 gewcihlc) Kape ll c 

S. Göran (S t . Geo rg); ein e in sch iffige r Backsleinbau a uf Socke l vo n Granit , mit 

grlin glas ic ttcm Zicgc ld ach , inn cn clu rch · cin hölzc rn cs Gcwö lbc mit Kl ccblaltfö1·mi· 

gem Q 1~ e rsc hnil t gcdcckt. 
Währencl clic Fassacl e die ha lli schc Back s tcingo lhik imilic rt, isl cli e Grund 

ri sse nLwick lun g dc r l<irche ein Heispie l der modem en Beslrcb ungen, kl cinel'C Kir

chem»lume mit dem Gemcinclcsaale in e in cm Gcb;lucle Zll vere inigen , nn<I al s solch es 

clas ers le in 'lockholrn. Dcr Arch ilckt is l G. ,\ mccn. 



Tillägg till s. 82. 

Yng ling, spelande på 111/a (fig . 58). E n r eplik till denna tavla men, att 
att döm a av fotografi , mindre betydande fi nnes i Linköpin gs museum och är 
sedan gammalt betecknad som ett arbete av Si r Peter Lely (f. 1618, t 1680). 
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RÄTTELSER 

TILL STOCKHOLMS KYRKOR, Bd 111 , H. 1. 


Sid. 72, rad 14 nedifrån slår sjuarmad skall vara femarmad . 
91. fig. 66 underskrift slår äl'irnbiskopen skall vara biskopen . 
97, rad 2 nedifrån slår Biärk Rcnskiöldt skall vara Giärt H. 

98, 5 

> 102, fig. 74 underskrift > 
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SVERIGES KYRKOR 

föreligger förut: 

UPPLAND. Band IV, h. 1. Erling-kundra !tärad. Distr. 
af Akad. Bokh. Uppsala. 

GOTTLAND. Band I, h. 1. Lummelitnda ting (utom 
Tingstäde). Pris 4 kr. 

VÄSTERGÖTLAND. Band I, h. 1. I<ållands härad, 
norra delen. Pris 5: 40. Band I, h. 2. Kållands 
härad, sydöstra delen. Pris 4: 50. 

Utdrag ur recensz"oner: 
Arbetet är, kan man säga ett led i det väldiga verk som pl'lbörjades af Arthur 

Hazelius. August Brunius i Svenska Dagbl. 

Det stora företaget är att anse som en allmän nationell kulturangelägenhet af 
vidtomfattande betydelse. Axel L. Romdahl i Göteb. Hadelstidn . 

Det är ett verk, som drifvits fram af en stark intellektuell och nationell hänfö
relse, hvilken tydligen ej ~ kytt arbete och uppoffringar för att sälta företaget i gång. 

Och deltas nationella, konsthistoriska och kulturhistoriska betydelse kan knappt 
öfverskattas. Sydsvenska Dagbl. Snällp. 

- - - ett företag, hvilket, om och när det har blifvit slutfördt i enlighet 
med den af dess p3.börjare framlagda väl genomtänkta planen, helt säke1t blir r.f 
den allra största betydelse för . vårt land s kultur. Arkitekten icke mindre än konst· 
historikern skall här finna ett det rika>te och mångsid igaste material samladt för 
kännedomen om b?tde kyrklig och profan konst, och kulturhistorikern skall också 
få sina lystmäten under studiet af den långa rnd volymer, där han i ord och bild 
skall se Sveriges kyrkor skildrade, sådana de varit och hlifvit under inflytande af 
förvandlingens lag (ofta påskyndad af mänsklig dårskap), och genom arkiven få 
mången lefvande inblick i det svenska folkets lif under gamla tider. 

John Kruse i !dun. 

Ett betydelsefullt arbete och en viktig insats i svenska kyrkans gärning just nu 
har tagit sin början i och med utgifvandet af det stora verket >Sveriges kyrkor>. 

Svensk Ky1·kotidn. 

Sådant det första häftet öfver SYeriges kyrkor i konsthistoriskt inventarium nu 
föreligger, är det ett ämne till både stollhet och tacksamhet ur såväl kyrklig som 
nationell synpunkt. Ny tidn. f kyrka och skola. 

Under tryckning äro: 

DALARNA. Band I, h. I. Leksands och Gagnefs tings!. Pris 
c:a 4 kr. 

UPPLAND. Band Il, h. I. Häfverö och Väddö skepps!. Pris 
c:a 3 kr. 

STOCK llUL J\1 i:915. KUNGL, BOKTUVCKEJUE'I'. I', J\, N01{$TEDT &. SÖNER. Io1p 8o8 
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