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Ängsöbägaren beställd för 
Erland Pedersson Bååt? 

Av Aron Andersson t 

Andersson, A. 1984. Ängsöbägaren beställd för Erland Pedersson Bååt? (The 
Ängsö goblet made for Erland Pedersson Bååt?) Fornvännen 79. Stockholm. 

According to an 18th century tradition the late Gothic drinking vessel, made 
by Franziskus Burmeister at Lybeck (1445—c. 1500), formerly at Ängsö Castle 
and today in the collections of the Museum of National Antiquities. used to be 
called the goblet of King Karl Knutsson (t 1470). But no historical evidence 
supports this tradition, and the coat-of-arms, a boat, was used not only by the 
Bonde elan, of which King Karl was a member, but also by the Bååt family. In 
the 18th century the drinking vessel belonged to Ängsö church, obviously as a 
result of a gift by some previous owner of the castle. It seems most probable 
that it was presented by Brita Gustafsdotter Bååt, wife of Arvid Lagesson 
Posse, at the burial of her eldest daughter, who died in childbirth at Ängsö in 
1633. Brita Gustafsdotter had then been a widow for a few years, and Ängsö 
now passed to the Sparre family, her daughter Elsa being married to Peder 
Eriksson Sparre. The Gothic goblet was no doubt a heirloom from Erland 
Pedersson Bååt (t at latest 1490), great-great-grandfather of Brita Gustafsdot
ter, and possibly the man who commissioned the drinking vessel. 

Aron Andersson, Museum of National antiquities, Box 5405, S-114 84 Stockholm, 
Sweden. 

1977 kunde Statens historiska museum i sam
band med upplösningen av Ängsö fideikomiss 
förvärva det mest prest igdaddade dryckes
kärl, som bevarats från svensk medeltid, det 
sedan gammalt så kallade "Konung Karl 
Knutssons silfkar". Pokalen befann sig sedan 
obekant tidpunkt i Ängsö kyrkas ägo, när de 
nya herrarna på Ängsö slott, familjen Piper, 
började intressera sig för den märkvärdiga 
dryckesbägaren. 1753 lyckades de förvärva 
praktpjäsen av församlingen, som i utbyte 
fick en försvarlig uppsättning modernt natt
vardssilver. 

Det är just vid denna tidpunkt som pokalen 
för första gången omtalas som Karl Knuts
sons egendom, av Olof von Dalin, Svea rikes 
historia I I (1750) s. 776, not g till s. 774. Poka
len bär ett flera gånger upprepat Bååt- eller 
Bondevapen men ger i övrigt inga uppgifter 
om sin förste ägare. Arbetet är utfört av Fran

ziskus Burmeister i Lybeck, verksam 1454— 
omkr. 1500, och en stilistisk bedömning av 
lockets och livets fint graverade figurscener 
skulle närmast ge anledning till en förmodan, 
att pokalen utförts på 1470-80-talen. 

Karl Knutsson avled 1470, och i hans sam
ma år upprät tade testamente finns en prakt
pokal av silversmide upptagen, som var ännu 
större och tyngre än Ängsöbägaren, den s.k. 
Fågelvikspokalen. I lockets utformning har 
den tydligen erbjudit vissa likheter med 
Ängsöbägaren, naturligt nog eftersom de var 
ungefärligen samtida. Fågelvikspokalen fanns 
kvar ännu 1791, men blev detta eller följande 
år stulen från Hässelby slott och förmodligen 
nedsmält. 

Däremot finns det ingen historisk källa el
ler ens en pausibel historisk hypotes, som 
kunde styrka att Ängsöbägaren varit i Karl 
Knutssons ägo. Det är därför så mycket 
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märkligare, att en forskare som Carl R. af 
Ugglas i sin monumentala monografi över 
Ängsöbägaren så lättsinnigt tagit fasta på 

denna tradition från 1700-talets mitt (Senme
deltida projant silversmide i Sverige I, Stockholm 
1942,s .96) . 

En förutsättningslös undersökning av 
Ängsöbägarens proveniens bör givetvis i för
sta hand knytas till Ängsö slott och dess tidi
gare ägare. Att det är någon av dessa, som en 
gång skänkt pokalen till Ängsö kyrka torde 
vara utom allt tivel. Finns där någon som 
burit Bååt- eller Bondevapen? Ja , så tycks 
verkligen vara fallet, och det är en enda per
son, varför vi inte står inför några besvärande 
valmöjligheter. Det är Brita Gustafsdotter 
Bååt, dotter till Gustaf Björnsson Bååt till 
Fållnäs, Ulfsunda och Stäringe, och gift med 
hovjunkaren Arvid Lagesson Posse till Ängsö. 

Gustaf Björnsson var äldste son, som upp
nådde vuxen ålder, till Björn Pedersson till 
Fållnäs, äldste son till Peder Erlandsson den 
äldre till Fituna och Ulfsunda, i sin tur son till 
Erland Pedersson till Händelö och Fituna. 
Med Erland Pedersson är vi nere i den för 
bägarens tillkomst aktuella tiden. Erland Pe
dersson dubbades till riddare vid Kristian Ls 
kröning 1457, omtalas ännu 1481 men bör ha 
avlidit senast 1490. 

Då vi är så litet underrättade om familjens 
vanor och förmögenhetsförhållanden och inte 
heller vet, hur pass sällsynt och dyrbar en 
pjäs som Ängsöbägaren varit på sin tid, när 
den var ny, kan knappast heller den invänd
ningen på allvar resas, att en pjäs av Ängsö
bägarens dignitet måste varit i kunglig ägo. 

Men låt oss återvända till Brita Gustafsdot
ter Bååt på Ängsö. 1630 avled hennes make 
Arvid Lagesson Posse. Ett par år senare, 
10/11 1633, avled hennes äldsta dotter Elsa i 
barnsäng på Ängsö och begrovs följande år i 
kyrkan därstädes. Elsa Arvidsdotter var gift 
med Peder Eriksson Sparre, och genom henne 
gick nu Ängsö från Possarna åter till Spärrar
na. Detta kan ha varit ett särdeles lämpligt 
tillfälle att hedra den bortgångna med gåvan 
av den sengotiska pokalen till Ängsö kyrka. 
O m man härvid även får räkna med Brita 
Gustafsdotters känslor för sin i barnsäng på 
Ängsö så grymt bortryckta dotter, kan det 
vara av intresse, att bägarens gravyrer visar 
ett annat barns lyckliga nedkomst i världen: 
Jesusbarnets i Betlehem. 
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