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ETT SVUNNET U PPS A L A 

G uRLI T AUBE, E tt svunnet Upj1sa la, Bonniers, Stockholm 1966; pris 

57: 5o. 

Med ett drygt hundra tal fotografier åtfö ljda av korta, in form ativa 
texter skildrar Gurli T aube U ppsala och dess människor under 1800-

talets andra hälft och fram till förs ta världskriget. Känd a och okända 

uppsalabor kommer läsaren till mö tes p å de kullerstensbelagda gatorn a 
och i de ombonade, p almprydda rummen. Författarinnan har verkligen 
bemöda t sig att göra ett stort tvärsnitt ge nom d åtidens Uppsala. Alla 
tänkbara kategorier av människor och milj öer skildras p å bilderna och 
i kommentarerna till dem. ppsala var inte en sovande idyll p å denna 
tid: 1866 invigdes järnvägen men till stationshuset bor tan för Stadsdiket 
ledde då inte ens en riktig ga ta, domkyrkans utseende förändrades 

radikalt vid ombyggnaden 1885- 93 och 1906 fi ck staden sitt p årvägsn ät. 
Flertale t fotografi er är tagna av kända uppsala fotogra fer, bland dem 

H enri Osti , som eta blerade sig i staden redan på 1850-talet och länge 
var dess främste fotogra f men om så småningom konkurrerades ut av 
den skicklige Alfred Dahlgren . Bilder finns också från Per H ansellis, 
Emma Schensons och Anders Larssons a teljeer. Dessa fotografer, som 
betytt så mycket för vår uppfa ttning av gångna tiders Uppsala, har av 
författarinnan p å ett fö rtj änstfullt sätt skildrats dels i fo togra fi er dels i 

det givande inledningskapitl et. 
Men det är inte bara de vältagna bildern a, som förmedlar en levande 

kontakt med det svunna Uppsala utan i minst li ka hög grad för fa tta

rinnans kun kapsrika texter, som ger extra liv och autenticitet åt boken 
genom att hon själv har upplevt mycket av det som skildras. 

Ett svunnet Uppsala är ett värdefullt till kott till uppsalalitteraturen ; 
boken hade dock fått ännu större värde om trycket g ivit fotomateriale t 
full r ättvisa. 

H . M.-B. 
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FEM UPPLÄNDSK A KYRKOR SKILDR A DE 

I SA l\I LI N G S VE R K E T S VE R I G E S K Y R K 0 R 

147 

U nder 1966 har i Sveriges Kyrkor utkommit häftena 11 o och 11 i. Det 
förra omfattar Estuna och Söderby-Karls kyrkor, vilka skildras av In ge
borg TVilcke-L indqvist. Det senare omfattar Svinnegarns, Enköpings-Näs 
och T eda kyrkor. Beskrivare är Ingrid R ose ll. 

Det är två mycket intressan ta kyrkor Ingeborg vVilcke-Lindqvist be
skriver, Estuna och Söderby-Karl. Det är en eminen t skildrare, som för 
oss med till de nämnda roslagshelgedomarn a. Särskilt beaktansvärt är 
fö religgande h äfte, då det torde vara det sista hon lägger hand vid. En 

stor kyrkobeskrivningsgärning har därvid slutförts. Ingeborg Wilcke
Lindqvist är elev till J ohnn y R oosval och var bland medlemmarn a i 
det roosvalska konsthistoriska seminariet, som, mestadels per cykel, reste 
ut och studerade de dittills så föga kända kyrkorn a i Uppland. R edan 
191 2 hade Sigurd Currnan och J ohnny R oosval startat serien Sveriges 
Kyrkor. Det första häftet gjordes till ett upplandshäfte i det a tt där be
skrevs kyrkor från Ärlinghundra h ärad. Märkligt är , a tt det i år är 55 år 
sedan det stora verket började utkomma. I förstone ansågs att det

samma skulle ta i anspråk 2 0-30 år, men med den grundlighet, som 
blivit Sveriges Kyrkors särmärke, torde det ta ännu åtskilliga decennier 
innan verket är full bordat. Ingeborg Lindq ,·ist började som medarbe
tare i verket 1 9 20. H on tog p å sin lo tt framförallt roslagskyrkorna. Så
lunda har av henn es h and tidigare bl. a . följ ande kyrkor i Roslagen be
skrivits i den stora serien : Skepptuna, Lunda, Orkesta, Markim, Skånella, 
Vid bo, Frösunda, Frötun a, Länn a, Almunge, Knutby, Faringe, Blad åker , 
Edsbro, Ununge, Roslagsbro, Vätö, Husby-Sjuhundra, Lohärad, Mals ta, 
Fas terna, Sked erid. 

H ärtill kommer att Ingeborg Lindqvist åren I94 i - I957 förfa tta t ett 
stort antal kyrkobeskrivn ingar i det populära verket U pplands kyrkor, 
för vars utgivn ing hon under en följd av år var redaktör. I detta sam
lingsverk har bl. a. fö lj ande kyrkor beskrivits av henne: Husby-Lång
hundra, R oslagsbro, Vidbo, Blidö, Länna, Knutby, Faringe, Gamla Upp
sala, Bladåker, Vittinge, Aluncla, H arbo, Åland, Almunge, Frösunda, 
Upplands-Tuna, Vä tö, Stavby, Skederid, Rimbo, Estuna, Husby-Sju
hundra, Frötuna, Fas terna. 

Upplands fornminn esförening apostroferar sin hedersleclamot Inge
borg Lindqvist för sällsport helgjuten konst- och kulturhistorisk gärning. 

Estuna kyrka har i många år i hög grad intresserat författarinnan och 
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när nu den stora beskrivningen kommer, baserar sig densamma p å 

mycket grundliga förb eredelsearbeten . Den lilla kyrka n började upp
föras några årtionden in p å i 200-tale t och märkligt är att från börja n 
ett torn sannolikt planerades över koret. Estun a kan därige nom för
söksv is infogas bland den kyrkgrupp, som vi benämna östtornsgruppen 
och som bl. a. företrädes av Skånela, Norrsund a, Husby Ärlinghundra 
och Färentuna kyrkor. Tornet kom dock ej till upp fö rande, men koret 
utbildar sig ännu som en n aturlig gTund här för. Kyrkans struktur kom 
att n ågot förändras; långhuset erhöll ett tunnvalv av trä med trepassek
tion och, kanske det mes t unika i denna kyrkbyggnad, de putsade inner
murarnas överparti försågos med kalkm ålningar, som liksom i ett övre 
ba nd gick runt kyrkan. Målningarna da teras prelimin:irt till i 270-tal et. 
Niir man vet hur o\·anliga målningar frå n denn a tidiga go tiska t id äro 
i Uppland, fram står estunamålningarn a som desto märkligare. Der as gåta 
har ;innu icke lös ts definitivt , d,·s. hur ma n skall tolka deras uppg ift i 
kyrkorummet. Omgavs kyrkan av en läktare för p rocess io ner, utefter 

vilken väggmålningarna kunde ses, eller hade kyrka n en • Övervåning., 
till vars väggar målningarn a hörde? P roblem som all tjämt kommer a tt 
stå under debatt. 

År i298 var e tt märkligt da tum i Estuna kyrkas historia, då man vet 
a tt kyrkan efter en tillbyggnad å terinvigdes tillsammans med h ögaltaret, 
som h elgats åt Lars, Olov och Erik. Väs tpartie t h ade nu utökats så a tt 
kyrkan fi ck den längd den ännu h ar; det trep assformade tunnvalve t 
fö rdes ända fram mot viister. Några målningar tillkom icke i tillhygget. 
Vid mitten av 1400-talet inslogos tegelvalv i långhus och sakristia och 
långhuset omputsacl es och försågs med målningar 1463. En bevarad teck
ning från 1630-talet visa r a tt, märkligt nog, både vapenhus och lång
huse t vid elen tiden bar takrytta re. 

Söderby-Karls kyrka tillhör den grupp uppHindska go tiska lanclskyr
kor, som från börja n fi ck sin rektangulära utsträckning i elen form 
kyrkan alltj ämt har. Även denna kyrka erhöll från börja n, d vs. vid åre n 
omkring 1300, e tt tunnvalv av trä med trepassektio n, medan sakristia n 
samtidigt försågs med tegelvalv. Den nya stora p erioden i Söderby-Karls 
kyrkas medeltida byggnaclshistori a är d å den, troligen under mitten av 
i400-talet, fick sina nuvarande valv, som senas t 1503 försågs med en rik 
kalkmålningsskrud. Kyrkan är ännu i v~tr tid välbevarad och är starkt 
präglad av den interiör den fi ck under i 400-tale ts andra hälft. 

För den som har intresse för de gotiska lanclskyrkorn a p å norra Mä
larstranden har Svinnegarns kyrka sydväs t om Enköping alltid väckt 
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intresse, framförallt genom sin originella blincleringsskrud på östgaveln. 
Det ofullbordade västtornet väcker även det intresse liksom man stan

nar för det tragiska förhåll andet att de fina sengotiska valven redan på 

1600-talet revos. Alla dessa frågor behandlas av Ingrid Rosell. Författa
rinnan förmodar a tt elen äldsta lilla kyrkan vid Svinnegarn tillkom vid 

åren omkring 1200, att långhuset då var närmast kvadratiskt och att 
detsamma mot öster avslutades i ett smalare, absidförsett kor. Sedvanlig 

rektangulär gotisk form får kyrkan vid åren omkring 1300. Det är denna 
kyrkas östgavel, som nu ses i östgavelns nordliga del, utmärkt av det 
insänkta korset, omgivet av djupa, liggande sköldblinderingar. Till 
perioden hör elen märkliga sakristian, som är sammansatt av två rums
ligheter, dels det kryssvälvcla huvudrummet och dels ett tunnvälvt litet 
rum väster härom. Genom antytt arrangemang kommer Svinnegarns 

sakristia i släktskapsförhållande till ett antal övriga sakristior på norra 

Mälarstranclen, som har två delar, såsom J umkil , Tensta, Långtora 
m. fl. M an kan tänka sig att dylika sakristior med två rumsligheter 
å tergå på Uppsala domkyrkas sakristiekomplex p å domkyrkans norra 
sida, präglat av liknande dubblering. 

Det är dock i elen följande byggnadsperioden, förlagd till tiden om
kring 1400-talets mitt, som Svinnegarns kyrka framstår som verkligt 
originell. Kyrkokroppen får samma omfång den ännu har och den över
välvs med fem valv, vars struktur tyvärr icke längre kan studeras efter 
valvens nyss anförda rivning. Författarinnan tror sig dock kunna re
konstruera valYSystemet och inlägger på sin rekonstruktionsritning starkt 
från sidoväggarna utspringande pelare, som bildat underlag för valven. 
Genom de långt utdragna väggpelarna får kyrkointeriören särartade 
drag, framförallt manifesterat däri att väggpelarna med sina breda 
skölclbågar liksom bilda kapellartade nischer runt kyrkan. Blickar man 
ut över jämförbart välvningssystem, kan man peka på Tierps kyrka, 
S:t Ilians kyrka i Enköping och den helt nyligen frilagda S:t Pers kyrka 
i Uppsala, alla med kraftigt springande murpelare. Författarinnan anför 
n ågra liknande väggpelarvälvda kyrkor och nämner Finström på Åland. 
Härtill anföres ett område i Nordtyskland, som uppvisar l iknande vägg
pelarkyrkor, särskilt i Pommern och Mecklenburg. Det skulle vara in
tressant att undersöka i vad mån Uppsala domkyrkas långhus har någon 
impulsgivancle del i ett dylikt välvningssystem i en land kyrka. Dom
kyrkans långhus baserar både sina sidoskeppsvalv och mittskeppsvalv 
på de kraftiga kapellmellanmurar, som, inåtriktade, skenbart b ildar 
domkyrkans yttre •skepp>. 
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Några svårtolkade detalj er vid väs tpart ie t i Svinnegarns kyrka sam

ma nställs med en förmodan a tt valvvinden und er viss tid utgjort ett 
pilgrimshärbärge. Till källan vid Svinnegarn samlades årligen vid käll
dricknings tid mycket fo lk och det var nästan nödvii ncligt att n ågonstans 
härbärgera de fromm a resenärerna. 

E nk öpi ngs-Näs var från början e n av de få romanska kyrkorn a på 
norra iVfälarstranden med västtorn. P å övligt vis fogade sig till det för
h ålla ndevis breda långhuset ett smalare kor, försett med absid. Den na 
kyrka torde ha upp förts omkring 1200. I nästa byggnadsperiocl tillfogas 
en öst! ig del till kore t och detsamma förses på nordsidan med en 

sa kristia i två fack, en ovanlig sakristietyp inom det uppländska lands
kyrkomaterialet. Som besläktad sakristia kan n ämn as Ängsö frå n 1340-
talct. 

Den form, som n yss beskrivits för Enköpi ngs-Näs kyrka, torde ti llhöra 
de tidigare decennierna på 1300-tale t. När kyrkan nästa gång ombygges 
sker det därigenom att en ny sydvägg anlägges n ågo t u tanför el en gamla. 
Det är denn a förhållandevis breda kyrka som i nästa period erhåller 
valv i tre traveer och därtill ett vapenhus uta nför södra porten. Perio

den torde kunna da teras ti ll t iden 1400-talets slu t. 
Därmed är den medeltida Enköpings-Näs kyrka utbyggd och vad som 

under 1600-talet sker är att et t gravkor för ätten Gyll enanckar uppföres 
p <'l. södra sidan av kyrkan. 

Tecla kyrka har en fö r de uppl ändska lanclskyrkorna typisk u tveck
ling. Först a nl äggs en mindre kyrka med praktiskt taget kvadratiskt 
långhus, som mot öster avslutas med smalare kor och absid . I nästa 
period utökas kyrkorummet i en lå ngs träckt rekta ngel p å nordsidan, 
försedd med sakristi a, vid n ästa period övertäckes hela kyrkorummet 
med tre stå tligt form ade ribbstjärnvalv och framför sydportalen förläg
ges sannol ikt ett vape nhus. Medan elen förra perioden tillhör tiden 

omkring 1300, å tergår den senare på tidsskedet omkring l:JOO. I fö l
jande p erioder tilläggas på sydsidan ett par u tbyggnader, varav den 
östligas te ännu finns kvar och u tgör gravkor för Arvid Ivarsso n Na tt 
och Dag, död 1683. Kyrkan fi ck ti ll ika u nder sitt sen medelt ida skick 
målningar , som emellert id förnyades under 1600-talet. 

Vad som ovan antytts om de fem beskrivna kyrkorna är självfallet 
endas t begrä nsade inslag i kyrkornas konsthistori a. Även under senare 
århundrade n har alla de nämnda kyrkorna berikats både till fo rm och 
till in nehåll. P å övlig t vis ge nomgås all a kyrkorummens medeltida och 
senare inventarier, all tsamm ans ett rikt tillskott till vår kunskap om 

provinsen Upplands rika kyrkokonst. N. S. 
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UPPSALA UN IV E RSITETS BIBLIOTEK 
UNDER KARL X I I: S 0 FÄRDS A R 

Den allmänna uppfattningen är, torde nog kunna sägas, a tt litterära 
ska tter, såsom arkiv, bibliotek m.m., först under de senaste världskrigen 

givits skyddsåtgärder under orostider. Särskilt har dylika åtgärder vid
tagits under och efter det senaste världskriget för att åt framtiden 
skydda andliga och historiska värden. 

Det är därför med stort intresse, ja, med sp änning, man tar del av en 
studie som nyligen utkommit och som ingår i Acta Universitatis Upsa
liensis, Skrifter rörande Uppsala universitet. Den nya studien har nr 10 

i skriftseriens C-grupp, Organisation och historia. Författaren, f. över
bibliotekarien Tönnes Kleberg, för oss med säker hand och med syn
nerl igen rik dokumentering till det stora nordiska krigets epok under 
1700-talets tYå första decennier. Denna för Sverige så brydsamma tid 

skapade stark oro även i Uppsala och det gällde för universitetsb iblio
tekets ledning a tt se till a tt de stora handskrifts- och bokskatterna un

der den brydsamma tiden kom i säkert förvar. fan gick tillväga i prin
cip p å samma sätt som nu. Man skapade ändamålsenliga förvaringsl ådor 
för materialet och man utsåg platser dit materialet kunde föras, när 
den verkligt svåra stunden inträtt. Av olika anledningar ansåg man den 
lämpligaste platsen vara en kyrka, som låg n ågot avsides frän de utsatta 
platserna. Det blev ö sterunda kyrka i västra Uppland, n ågra mil norr 
om Enköping. Som skyddsplats för en del av dyrbarheterna valdes vid 
sidan härav Gustavianums källare och som tredje dep å nyttjades en 
skeppare med sin skuta, som seglade ut med dyrbara >kistor> till en 
lugn pla ts vid Ekoln - Skofjärden. 1713 hade förberedelserna börjat 
men först i augusti 1719 skedde evakueringen. Efter n ågon månads 
undan försel skedde återhämtningen. 1720 var återuppställningen klar . 
H elt lugnt blev det dock först efter freden i Nystad 30 aug. 172i. 

Författaren behandlar synnerligen ingående de fleråriga förberedelser 
som gjordes och de m ånga konsistoriesammanträden som höllos för att 
framställa de nödvändiga riktlinjerna. Det blir en verkligt intressant 
sammanställning av det som kan utläsas ur protokoll och andra källor 
och på ett oväntat sätt träder här en sektor av Uppsala universitets inre 

historia mot oss 1,mder en stor ofredstid. 

N. S. 



FR A 1 BARONERS, BÖNDERS OCH 
FISK A RES L A ND 

L ittera tur 

F. länsassessor Birger Steen har med boken Baronernas L eufsta (utg iven 
p å eget förl ag) lämna t betydande bidrag till kännedomen om de upp
ländska bruksbygderna Leufsta, Tobo och Karlholm samt Forsmark. 

Baronernas Leufsta utgör uppteckningar av hågkomster frän dessa trak
ter efter den m ed denna bygd välinitierade brukskassören Joel Godeau, 
född p å Berkinge i Forsmark. Vad Godeau skildrat är främst tiden om
kring 1880 till 19 20 - en fängslande tid men samtidigt en p rövande tid 
för den svenska bruksrörelsen . Genom sina kompletterande upplysningar 
ger Birger Steen, som f. ö. frän sin tj änstemanna tid är förtrogen med 
den bygd han bidrar till att skildra, den historiska bakgrunden till 

Gocleaus omfattande berättelser. Dessa börjar na turligt nog med elen 
välbekante industrimannen Louis de Geer och fortsätter a tt berätta om 
arbetsmetoder, arbets- och löneförhällanden såväl vid brukshanteringen 
som jordbruket och fisket. 

Bakom titeln Baronernas L eufsta ryms mycket mer än vad ti teln låter 
en an a. Av bestående värde är n aturligtvis skildringarna av arbetet vid 

masugn arn a, med kolhanteringen, vallonsmiclet och jordbruket, men jag 
vill framhålla som särskilt berikande interiörerna frän kalasen vid bru
ken, ungdomens hopläggningsclanser och n öjen, dock avmattade efter 
första världskriget. 

Det avslutande kapitlet om fi sket i H ållnäs har sitt g ivna värde med 
beskrivningen av redskap och b åtar och i samband därmed skild
ringen av avsättningsmöjligheterna för H ällnäsbornas färska fi sk i 

Gävle och för deras salta strömming p å den uppländska landsbygden. 
I berörda kapitel lämnas vidare upplysningar i ett ämn e, som vad gäller 
Uppland är alltför lite känt, n ämligen det om bruksarbetarn as, kolarnas 
och fiskarnas kosthåll - om skummjölk, lingon, bärtårta och strömming. 

Under vintern kunde H ällnäsfiskarna fä extra arbete i bruksskogarn a. 

Anna t arbete stod kn appas t att fä elen årstiden . 
Baronernas Leufsta belyser m ånga väsentliga sidor av U pplands kul

turhistoria och inte minst dess ekonomiska historia. Man bör känna 
stor glädje över det arbete Birger Steen nedlagt p å a tt uppteckna bruks
kassören Joel Gocleau's omfattande minnesskatt. Uppland är därmed en 
hembygclsbok rikare. Tryckningen h ar b ekostats av Upsala Sparbank, 
ö sterlövsta och Västlands kommuner samt H ållnäs h embygdsförening. 

W.E. 
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UPPLA DI ERIK DAHLBERGS SKISSER 

En tid ansågs det fint bland de forskare, som sys lade med 1600-talets 
byggnadshistoria, att beh andla Erik Dahlbergs Sveciaverk med en viss 
nonchalans. Man ifrågasatte gärna gravyrernas tillförlitlighet och erin
r ade om att n ågra blad visade planerade men aldrig u tförda projekt. 
N umera vet man bättre besked. Flera av de bilder , som föreföll mest 
misstänkta, mest otrol iga, h ar kunnat verifi eras p å arkivalisk väg genom 

byggnadsräkenskaper, syneinstrument o. dyl. Ylen framförallt h ar man 
genom ett förd jupat stud ium av skisser och förlagor till gravyrerna kun
n at skilj a ut n d som å terger verkliga byggnader och vad som undan
tagsvis återger projekt, vilka eventuellt aldrig blivit uppbyggda. 

T eckningarna till Sveciaverket, förvarade i Kungl. Biblioteket m en 
till en mindre del även i U ppsalabiblioteket, utgör en otroligt rikhal
tig och värdefull källa till kunskap om 1600- talets herrgårdsbebyggelse 
och stadsmiljö. Där finns in te bara tuschritade och laverade förlagor till 
gravyrern a, där finns också icke graverade alternativ, hus sedda från 

baksidan, snabbskisser av trädgårdsp aviljonger, detaljritningar av en 
portalomfa ttn ing eller ett ägarvapen etc. Vidare finns där exakta arki
tektritningar med planer och fasader, vilka tj änat till underlag för p er

spektivkonstruktioner. Och där finn s mängder av intressanta och roliga 
detaljer med ögonblicksbildens charm: h erremän som fl anerar eller spe
lar boll , bönder med plog och harv, glada människor i dans kring maj
stången - men även vagnar av alla de slag och fartyg från stolta 
pinasser ner till enkla färj or och roddbåtar. 

H ela detta otroligt rika bildmaterial har n u börj at publiceras av 
Sigurd Wallin . Det första bandet som behandlar Stockholm utkom 1963 
och nu föreligger ett ännu digrare band med material från Uppland. 
Det omfa ttar inte mindre än 732 bilder, av vilka många är delförsto
ringar, som tillå ter ett n ärgånget studium av alla detalj er . Till b ildern a 
knyter sig en katalogtext, utarbetad i samarbete med Nils Sundquist. 

Det vore fåfä ngt att söka utpeka n ågra särskilda bilder i denna för
nämliga bildsvit. Det kanske r äcker med att nämna, a tt uppsalamate
ri alet krävt 42 planschsidor, Gamla Uppsala 11 och exempelvis Rosers
berg 29 sidor för a tt visa hur fylligt ma terialet presenteras. Ingen som 
hyser intresse för uppländsk kulturhistoria kan undgå att glädjas åt 
den na bok. 

Den vedertagna (men n ågot diskutabla) skyldigheten fö r en bokan
mälare a tt finn a ett litet tryckfel kan fullgöras genom p åp ekandet a tt 
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bild 999 av Kärsö sannolikt återger icke de båda fl yglarna utan huvud
byggnadens gaYlar, utYikta i fasadens plan. 

Till sist bör nämnas att det typografiska utförandet står på ett mycket 
högt plan. Djuptrycksbildernas kvalitet vittnar både om utgivarens 
stränga krav och om tryckeriets kYalifikationer; tryckorten anges med 

Nordisk Rotogravyr och P. A. Norstedt & Söner, Stockholm 1966. 

E. A. 


