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Österåkerskåpet i Stockholms Storkyrka. 

Av 

F R A N S DE BRUN. 

å hustru Bela, änka efter borgmästaren Klaus Loren
berg, 1440 '-°/3 stiftade S:t Kristoffers kor med altare 
"westrast i enden innan Sancti Niclawose Kirkio i 

Stockholm i norra hyrnit", ligger det vid första påseende när
mast till hands att tolka detta som om här avsåges det stora 
kapellet norr om tornet, och jag har också trott så förr. Emel
lertid går det icke riktigt bra ihop med en uppgift från 1494 
12/s, att åt S:t Eriks altare skulle upplåtas utrymme vid den 
västligaste pelaren (där då även andra altaren funnos) på norra 
sidan i kyrkan, söder om S:t Kristoffers kor. Härav torde 
nämligen snarare framgå, att det var koret närmast öster om 
det stora norra hörnkapellet, som kallats S:t Kristoffers. I 
ovanstående citat skulle tonvikten då vara att lägga på det 
(av mig) kursiverade ordet "innan", och man ej räkna med 
kapellet, som betraktades såsom liggande utom kyrkan, eller 
också skulle ej hörnkapellet ha existerat år 1440. Ehuru det 
senare alternativet ej förefaller orimligt, om man besinnar, att 
Själakoret (söder om tornet) först tillkom på 1420-talet, tror 
jag dock, att man gör klokast i att i denna punkt ställa sig 
avvaktande, till dess en grundlig arkeologisk undersökning 
blivit gjord av murarna. 

Fortsätta vi österut på den norra sidan, passera vi förbi 
S:t Eriks (S:t Henriks) kor, som låg mellan S:t Kristoffers kor 
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på västra sidan och S:t Petri och Pauli på den östra. Av en 
uppgift i samband med norra badstugan och Helga Lekamens 
gille (se min uppsats om Stockholms medeltida gillen i Samf. 
S:t Eriks årsbok, 1917) förefaller det som om S:t Petri och 
Pauli kor vore identiskt med S:t Andreas', vars läge man full
komligt känner; det låg vid den norra dörren, där Axel Oxen
stiernas barn äro begravna. (Här var det också som det s. k. 
Jäderskåpet antagligen stått från 1513 17,T, enligt uppgift till
verkat 1514, tills det av Axel Oxenstierna 1644 förflyttades till 
Jäders kyrka. Detta styrker hypotesen, att S:t Kristoffers kor 
icke var kapellet norr om tornet (hörnkapellet) utan det, som 
låg närmast öster om hörnkapellet. 

Om det norra hörnkapellet ej fanns till 1440, skulle man 
kunna tänka sig, att det var detta Stockholms stad lät upp
föra på 1460-talet till ett "radzens kor". I räkenskapsboken 
för den 20 dec. 1462 omtalas, huru glasemästaren Didrik Ro-
denborch då fick 3 mark för "glass windög i radzsins koor" 
och annorstädes, samt tre dagar senare, huru staden betalade 
2 mark för rådets kor "war ath thage" och 1 mark ärligen 
för vaxljusen därtill. Av vissa skäl, t. ex. att Helga Kors' al
tare, som var rådets altare, låg intill sakristian, och denna se
nare förmodligen, som vanligt i flertalet kyrkor, låg längst 
fram (österut) pä norra sidan, att vidare nog rådet förstått att 
skaffa sig en förnämligare plats än i bortersta vrån, till på 
köpet den norra, utan tvivel det tarvligaste läget i kyrkan, 
tror jag dock, att man måste överge denna hypotes. 

Vore den av doktor O. Janse i Samf. S:t Eriks årsbok för 
1910 publicerade planen fullt exakt i fråga om den norra si
dan, skulle inga kor ha funnits öster om tvärlinjen genom 
predikstolspelaren. Emellertid tillåter jag mig betvivla detta 
på den grund, att, sedan Gustav Vasa 1560 låtit taga bort hög
koret, sakristian i Johan III:s tid flyttades ytterst i kyrkan, 
varöver Uppsala domkapitel besvärade sig i brev till hertig 
Karl (daterat 1593 10/7), påpekande det störande i knäböjan-
det och nederfallandet, då prästen bar kalken till och från 
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altaret. Under räkenskapsåret 1587 utbetalade Stockholms 
stad 7 mark för fönsterna nordan på Storkyrkan inne i sak
ristian. Den 10 jan. 1588 befallde Johan III, att sakristian i 
Storkyrkan i Stockkolm skulle byggas på södra sidan mot 
greve Per Brahes hus. Hos Rålamb (III: 57) heter det: "Sac-
ristian, som fordom warit framme uthi kyrckien, blef sedan 
uthi Konung Johan dhen Tridies tidh" flyttad "ytterst uthi 
Kyrckien, som nu kaldes dhen Mindre". Tydligen var det i 
anledning av Uppsala domkapitels skrivelse av 1593 10,;, som 
m. Abraham och m. Erik kyrkoherden 1593 '-"k begärde fä 
en sakristia byggd i Storkyrkan på norra sidan om högkoret. 
Av vad jag ovan anfört torde man tryggt kunna draga den 
slutsatsen, att sakristian fordom legat längre fram i kyrkan, 
sannolikt så långt fram som möjligt, samt på den norra si
dan. Denna utbyggnad saknas på dr Janses plan. 

Närmast väster om sakristian har måhända legat det nyss
nämnda rådets kor med S:t Birgittas och S:t Katarinas altaren 
samt sannolikt också Helga Kors' altare, ty även detta lydde 
under borgmästare och råd samt tillkom straxt efter det att 
koret blivit byggt. Vidare säges alldeles bestämt, att man 
1521 beslöt hålla första mässan vid Helga Kors' altare vid 
sakristian, till dess Borgmästarealtaret bleve färdigt. Förmod
ligen stod Helga Kors' altare på korets ena sida, kanske den 
östra, som vette åt sakristian, och Borgmästarekoret på den 
motsatta. Här skulle kunna invändas, att Helga Kors' altare 
likaväl hade kunnat stå i själva kyrkan vid norra väggen in
till dörren till sakristian; men det förefaller mindre sannolikt, 
då det i sådant fall svårligen hade kunnat byggas in, och 
ingen anledning för resten fanns att sätta altaret i kyrkan, då 
man nyligen hade byggt upp koret. 

Rörande stadens altaren kan jag anföra några utdrag ur ur
kunder: I stora rimkrönikan omtalas, huru på morgonen av 
dagen för slaget på Brunkeberg 1471 "För Helga Kors mäs
sade thä en Präst Then som var i Lefverne bäst, Ett under-
ligit Teckn ther tå skedde" etc. — Den 19 jan. 1475 förord-



94 Frans de Brun. 

nades herr Olof Johannis (måhända morbror till mäster Olofs 
hustru Kristina) att bliva stadens kaplan och hålla första mäs
san.— Den 3 april 1478 är i tankeboken antecknat: "Her Je-
nis Gräs. Eodem die wordo Borgmastarne Raadet swa ens 
ath her Jenis Griis skal haffue Helge Korss altare som nyli
gen är vptaget j byckerkione" . . . Den 11 aug. 1481 tillsatte 
borgmästare och råd den ovannämnde Olof Johannis som 
kaplan vid Helga Kors' nya altare. — Den 5 juni 1482 tog 
herr Niklas Persson stadens altaresten från fataburen, och den 
14 febr. 1491 beslöt rådet, att den tavlan (= altarskåpet), som 
stod i Borgmästarekoret och förut stått på Borgmästarealtaret, 
skulle ned till klostret i Småland i Växjö biskopsdöme. 

Den 6 juli 1502 är i skotteboken antecknad som utbetald 
årslön 7 mark till herr Niels för sjungna mässor vid S:t Bir
gittas altare. — Den 19 juli 1507 står i tankeboken under 
rubrik: "Om S:ta Birgitta och Sancta Katherina altar", att rå
det denna dag enats om att samma präst, som hade att sköta 
herr ( = borgmästaren) Bengt smålännings mässor, också skulle 
hålla två mässor vid samma altare åt rådet mot årlig lön där
efter av 10 mark. — Den 11 aug. 1520 fick Simon skräddare 
av staden 12 öre för lod, som han hängde för Sanete Bir-
gitte kors, och år 1524 utbetalar staden lönen (6 mark) åt 
prebendaten vid Helga Kors' altare och 1 mark för en altar-
sten på Helga Kors' altare. Att kyrkovärdarne, vilka såsom 
stadens tjänstemän upptogos i ämbetsboken, även haft att di
rekt göra med Helga Kors' altare, synes av rådets föreskrift, 
att de, och icke klerker eller någon annan, skulle anamma de 
levande offer, som voro höns, lamm och ätande varor. 

Som skäl för hypotesen, att Österåkerskåpet en gång i 
tiden befunnit sig framför högaltaret har anförts, dels att de 
båda kyrkovärdarnes namn återfinnas på skåpet, dels att de 
helgon, som äro representerade där, också hade kor eller al
taren i Storkyrkan. Efter vad jag anser mig ha visat, bort
faller det första motivet, och skåpet kan precis lika bra tänkas 
ha stått i rådets kor (Borgmästarekoret). Även om icke den 
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allmänt hållna uppgiften, att rådet 1475 18/i2 beslöt, att den 
gamla tavlan i bykyrkan skulle flyttas till Uppsala gråbrödra-
kloster, som blivit fattigt på prydnader genom den stora bran
den, måste anses innebära, att det just var rådets kor, som 
fått ett nytt altarskåp, varigenom det gamla blivit överflödigt, 
ty rådet kan ju tänkas ha haft rätt att besluta därom ändå, 
så måste dock ovannämnda uppgift från 1491 14,'2 rörande 
tavlan i Borgmästarekoret tolkas som att ett altarskåp, vilket 
tidigare stått på Borgmästarealtaret, blivit kasserat och utbytt 
mot ett annat samt sedan fått stå kvar i Borgmästarekoret, 
tills man 1491 beslöt, att det skulle flyttas ned till klostret i 
Växjö stift. Det kasserade altarskåpet kan knappast ha varit 
Österåkerskåpet, som såsom nytt infördes 23 år tidigare, sna
rare har väl detta varit det, som ersatte det (eller skåpet, som 
gick till Uppsala). — Eftersom huvudbilden å Österåkerskåpet ut
göres av korsfästelsen, tror jag, att man ganska lugnt kan an
taga, att det en gång stått på Helga Kors' altare, som var i bruk 
1471 och om vilket det 1478 och 1481 hette, att det nyligen upp
tagits i bykyrkan. Att altaret kanske ej var färdigt genast 1468, 
samtidigt med skåpet, kan förklaras genom stadens dåliga affärer 
just då, varom skotteboken för 1460—68 lämnar upplysning; elt 
år kunde man icke ens tänka på att taga upp skatt på grund av 
att innevånarne hade det så svårt. Det är nämligen att märka, 
att till ett altare fordrades mycket mera än tavlan, t. ex. dyr
bara silverpjäser, textilier samt framför allt avlöning åt pre-
bendaten. Beträffande helgonbilderna på skåpet tror sig riks
antikvarien H. Hildebrand i Sveriges Medeltid (band III) kunna 
återfinna Olof, Anna, Johannes döparen, Katarina av Alex
andria, Jöran, Laurentius, Kristoffer, Maria Magdalena, Bar
bara, Erik, Birgitta, Antonius, Gertrud och möjligen biskop 
Henrik. Det är visserligen sant, att en stor del av dessa hel
gon hade altaren i Storkyrkan, men de tillkommo i de flesta 
fall efter 1468. Före nämnda tid funnos, så vitt jag kunnat 
finna, endast Olof, Kristoffer, Barbara och Gertrud säkert, möj
ligen också Laurentius och Maria Magdalena. Inte ens detta 
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skäl, huru svagt det än i sig självt är, kan därför åberopas 
som stöd för att Österåkerskåpet fordom stått framför själva 
högaltaret. 

Skåpet, som är daterat den 2 juli 1468 (visitationis Marie), 
bär, såsom förut nämnts, en inskription, innehållande namnen 
på de båda kyrkovärdarne: Tideke Peckow och mäster Laurens. 
Angående den förre hänvisas till Stockholms radhus och råd, 2. 
Mäster Laurens åter är svårare att identifiera; han var kyrko-
värd 1453—67, d. v. s. noga räknat från den 1 maj 1453 till 
den 1 maj 1468. Av de många mäster Laurens, som sam
tidigt uppträda i Stockholms urkunder, förefaller sannolikast, 
att han är identisk med orgomakaren, vilken ägde översta 
huset på norra sidan i (St.) Gråmunkegränden. Antingen ha 
de båda kyrkovärdarne år 1468 kommit att stanna över val-
borgsmässan, vilket ej är troligt, eller också har man skrivit 
deras namn på skåpet i tro, att de skulle komma att fungera 
även under ämbetsåret 1468 och då gjort det före maj må
nad; kanske beräknade man, att skåpet skulle användas första 
gången den 2 juli, som var en stor festdag. 

m MS m 


