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EN KYRKOREPARATION PÄ 1400-TALET, 
DOKUMENTARISKT BELYST 

AV 

I N G E B O R G W I L C K E - H N D Q V I S T 

D
å jag för några år sedan för "Sveriges kyrkors" räk
ning i samarbete med prosten A. Quist utförde en del 
undersökningar rörande Ösmo kyrka i Södertörn, fann 
jag i Peringskiölds Monumenta per Sudermanniam1 av

skrifter av icke mindre än 5 avlatsbrev, utfärdade under medel
tidens sista århundrade till förmån för nämnda sockenkyrka. På 
Peringskiölds tid förvarades breven i kyrkan. Ett av dem.2 jämte 
rester av ett annat, återfanns för några år sedan på vapenhus
vinden av prosten Quist. Det äldsta av breven har ävenledes av-
skrivits av Fors,3 sannolikt 1729, och denne har därjämte avskrivit 
ytterligare ett avlatsbrev för Ösmo — det betydelsefullaste av dem 
alla —, som Peringskiöld icke tyckes ha känt till. Intet av dessa 
brev har, så vitt jag kunnat finna, tidigare uppmärksammats vid 
diskussionen av till kyrkan knutna konsthistoriska problem. 

Av brevens ordalydelse får man omedelbart det intrycket, att de 
tillkommit för att ekonomiskt understödja en genomgripande och 
långvarig restaurering av kyrkan. Att en sådan ägt rum under 
1400-talet kan man också utan svårighet utläsa ur byggnaden själv. 
Redan under 1300-talet hade ett nytt, rymligt östparti fogats till 
västpartiet av den lilla romanska kyrka, som förut fanns på plat-

i Ms. i K. B. 
2 Av år 1406; nu i Landsarkivet i Uppsala. Jfr A. Quis t , ösmo, en 

Södortörnstörsamlings historia, I, Sthlm 1930, s. 296. 
8 J o h. F o r s , Collectio nionumentorura rerumque maxime memorabilium 

Sudermannise... Holniise 1731. Ms. i Upps. univers. bibi. — De båda av
skrifterna avvika från varandra i några åtminstone för föreliggande un
dersökning oväsentliga fall. 

13 — Fornvännen 1932. 
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sen. Under 1400-talet 

var det västpartiets tur 

att moderniseras (jfr 

fig. 99). Den romanska 

ky rkans sydmur flytta

des ut i flykt med det 

nya östpartiets södra 

mur ; tornet vidgades 

och påbyggdes — dess 

enkla tegelornering med 

cirkelrunda blinderin

gar ha r tydligen Sträng

näs domkyrkas torn 

(färdigt 1444) till före

bild; i förband med 

Fig. 99. det nya västpartiet upp-

Planskiss av Ösmo kyrkas 1400-talsoinbyggnad. fördes söder därom ett 
(Valvsystcmet ei inmätt.) Etter uppmätningsrit- , . T , , 

ning för "Sveriges kyrkor". vapenhus.1 I samband 
med 1400-talsombyggna-

den välvdes kyrkan och pryddes med målningar. Av ovanstående 

framgår, att åtminstone det västligaste av långhusvalven icke kan 

ha slagits förrän restaurer ingen fortgått en tid. Det under 1300-

talet nybyggda östpartiet kan väl tänkas under någon del av 1400-

talet ha varit avbalkat från det under byggnad stående västpartiet 

och skulle då under denna tid ensamt ha kunnat användas som 

gudstjänstrum. 

Vad ha nu de nyssnämnda avla tsbreven att lämna för upplys

n ingar angående r e s t au re r ingen? 

Det äldsta av Per ingskiö ld avskr ivna brevet är datera t 1434 och 

utgivet av ett antal i Vordingborg församlade nordiska och tyska 

biskopar . Det u t lovar 40 dagar s indulgens åt dem, som vallfärda 

till ösmo k y r k a i S t rängnäs stift, bevista dess gudst jänster , del

taga, i processionerna runt dess kyrkogård , eller som på något 

sätt äro behjälpliga med att bygga ky rkan och förbättra dess pryd

nader (seu qui ad fabricam ejusdem predicte ecclesie et ornamenta 

1 Kyrkans byggnadshistoria skildras utförligt i ett utkommande häfte av 
"Sveriges kyrkor". Utdrag härur i A. Q u i s t, a. a., I, s. 251 ff. 
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ejus melioranda manus quoslibet porrexerint adjutrices).1 I mar
ginalen är antecknat: Nicolaus ^Eringislasson miles de Hamarsta 
et Johannes Fredebern de Körende procurarnnt hane (scil. indul-
gentiam?). Orate pro eis. Det tyckes alltså, som om den ifråga
varande förmånen utverkats av de båda nämnda sockenborna för 
att skaffa medel till en avsedd eller nyligen igångsatt större repa
ration av kyrkan. Riddaren Nils Erengislesson, som förde det på 
längden tudelade Natt och1 Dagvapnet, ägde Hammarstad i ösmo 
socken. Johannes Fredebern, i ett dombrev 17 okt. 1438 av riks
rådet titulerad "riksens oc var scriffuare", ägde Körunda i samma 
socken.2 

Det andra brevet, år 1466 utfärdat av Strängnäsbiskopen i Ösmo 
kyrka, sannolikt vid en visitation (eller invigning?), ger ävenledes 
40 dagars indulgens åt dem, som på vissa uppräknade högtidsdagar, 
bl. a. på S. Eriks, S. Eskils och S. Botvids dagar, besöka kyrkan 
och åhöra gudstjänsten där eller som äro behjälpliga med att bygga 
eller fullborda kyrkan eller att anskaffa prydnader eller ljus till 
densamma (vel ad ejus fabricam vel consummacionem ornamenta aut 
luminaria manus porrexerint adjutrices). Det förefaller som om 
arbetena i kyrkan 1466 ännu icke voro fullt avslutade, eftersom 
det fortfarande talas om dess "uppförande" (fabricam). nu med till-
lägg av "fullbordande" (consummacionem). 

Det tredje avlatsbrevet, utfärdat i Stockholm 1470 av biskoparna 
i Strängnäs, Västerås och Äbo, har i huvudsak samma lydelse som 
brevet n:r 2. De helgon, på vilkas dagar det medförde 40 dagars 
indulgens att besöka kyrkan, ha utökats med den i Sverige popu
läre S. Laurentius, samt med de nordiska helgonen Henrik, Sigfrid, 
Birgitta och Elin, och bland de fromma gärningar, vilka böra 
utföras under besöket, nämnas förböner för de på kyrkogården vi
lande avlidnas själar, samt att knäböjande vid kyrkans altaren 
ödmjukt bedja för fred, lugn och rikets bestånd (. . . vel coram alta-
ribus in ipsa genuflexiones fecerint pro pace, tranquillitate vel 
statu regni humiliter deprecando . . .). Man påminner sig, alt 1470 
var året före slaget vid Brunkeberg. Beträffande hjälpen till 

i översättningarna från latinet äro till större delen utförda genom Kiks-
arkivets försorg (omkr. 1926 för "Sveriges kyrkors" räkning). 

2 S tyf fe , Skandinavien under unionstiden, Sthlm 1911, s. 290, not 4. 
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kyrkobyggnaden användes ordagrant samma uttryck som i n:r 2 
(vel ad ejus fabricam et consummacionem ornamenta aut luminaria 
manus porrexerint adjutrices). 

Det fjärde av Peringskiöld avskrivna avlatsbrevet är utfärdat 
av Strängnäsbiskopen Conradus (Kort Kogge) och daterat Obij 
trettondagen 1489. Också här utlovas 40 dagars indulgens åt dem, 
som på vissa uppräknade högtidsdagar bevista gudstjänsten i kyr
kan, knäböjande vid dess altaren höja fromma böner för rikets fred, 
lugn och ostörda lycka (coram altaribus singulis in ea flexis geni
bus pro pace, tranquillitato regni et nostro statu felici et quieto 
preces devote fuderint) eller som äro behjälpliga med att bygga, 
underhålla och fullborda densamma (kyrkan) (vel ad ejus fabricam, 
subsistenciam et consummacionem manus quoslibet porrexerint 
adjutrices). Vad som är påfallande i detta avlatsbrev är att mellan 
crden "fabricam" och "consummacionem" ordet "subsistenciam" 
(underhåll) inskjutits. Man får härav intrycket, att den stora, 
kyrkoreparationen var i det väsentligaste avslutad, då detta avlats
brev utfärdades. 

Ännu uttryckligare framgår detta av det sista avlatsbrevet, ut
färdat i Stockholm 1509 av ärkebiskopen, jämte biskoparna i Skara, 
Strängnäs, Västerås, Åbo och Växjö. Här lämnas 40 dagars indul
gens åt dem som tända ljus framför reliker och helgonbilder, som 
där (i Ösmo kyrka) finnas, som i sina testamenten eller på annat 
sätt därutöver logera och donera eller åvägabringa legat och dona
tioner av böcker, kalkar och annat dylikt, eller på något annat 
sätt bistå (kyrkan) (. . . qui . . . luminaria pro sanctorum reliquis 
et ymaginibus ibidem positis accenderint, libros, calices et alia 
quecunq:e similia instrumenta in eorum tostamentis, vel alias extra 
legaverint et donavorint seu legari et donari procuraverint aut quomo-
dolibet aliter manus porrexerint adjutrices . . .). Ur dessa ordalag 
kan man ju med rätt stor sannolikhet utläsa, att kyrkan nu icke 
blott stod färdig, utan även hade sitt behov av utsmyckning i det 
närmaste fyllt — böcker, kalkar och ljus hade man väl alltid an
vändning för. 

Det är mig icke obekant, att den latinska ordalydelsen i de ovan 
citerade avlatsbrevcn är densamma eller ungefär densamma som i 
många för andra kyrkor utfärdade avlatsbrev, och att dessa brev 
alltså tydligen äro skrivna efter ett visst schema. Men å andra 
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as 
T 3 
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sidan får man ej glömma, att ett mycket stort antal av våra medel
tidskyrkor ombyggts mer eller mindre grundligt under 1400-talet, 
och att alltså schemat nog i regel motsvarat de faktiska förhållan
dena. Man har med andra ord rätt att i viss mån bygga på orda
lydelsen och särskilt på de små avvikelser från schemat, som 
förekomma. 

Redan de av Peringskiöld avskrivna breven anser jag alltså ge 
en antydan om att den omkring 1434 påbörjade ombyggnaden och 
försköningen av Ösmo kyrka icke var färdig förrän någon gång 
mellan 1470 och 1489. Och denna antydan får en så vitt jag förstår 
ganska stark bekräftelse genom det för Peringskiöld okända, men 
av Fors avskrivna avlatsbrevet. Det är år 1480 utfärdat i Rom av ett 
antal kardinaler och utlovar 100 dagars indulgens åt dem, som 
vallfärda till ösmo kyrka. De i detta sammanhang intressanta 
delarna av brevet återges här: 

" . . . i det vi alltså önska, att landskyrkan Ösmo i Strängnäs stift 
måtte bevisas tillbörlig ära och av de kristtrogna samfällt vördas, 
samt till själva sin byggnad vederbörligen iståndsättas, bevaras 
och underhållas och även rätteligen riktas med böcker, kalkar, 
ljus och andra kyrkliga prydnader, och på det att gudstjänsten i 
densamma må göras rikare och de kristtrogna med desto större 
glädje må där församlas till andakt och med desto större iver 
hjälpa till med reparationen och andra förutnämnda gärningar . . . 
så låta vi, samtliga förutnämnda kardinaler . . . bevekta genom 
ödmjuka böner av vår älskade i Kristo Gunhild Esbjörnsdotter, en 
kvinna från nämnda stift, alla kristtrogna män och kvinnor, som 
. . . räcka hjälpande händer till kyrkans stödjande, bevarande och 
upprätthållande, såsom förut nämnts . . . bliva lösta från dem 
pålagd botgöring under 100 dagar . . ." (cupientes igitur ut paro-
chialis ecclesia ödsma, Stregnensi[s] diceceseos, frequentat ffre-
quentetur] congruis honoribus, et a Christi Fidelibus jugiter 
veneretur, ac in suis structuris et edificiis debite reparetur, con-
servetur ac manuteneatur, nec non libris, calicibus, luminaribus 
et aliis ornamentis ecclesiasticis decenter rauniatur, in ea quoque 
cultus augeatur divinus, et ut Christi Fideles ibi eo libentius 
devolionis caussa confluant ad illam, et ad reparationen! et alia 
opera prsemissa manus promptius porrigant adjutrices, . . . omnibus 
ac singulis utriusque sexus Christi Fidelibus . . . qui . . . ad fulci-



E N K Y R K O R E P A R A T I O N P A U O O - T A L E T 199 

Fig. 101. 
Västra valvels sydsida. Foto A. Quist. 
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mentum, conservat ionem et manutent ionem liujusmodi manus 

porrexerunt [porrexerint] adjutrices, ut prsefertur, Nos cardinales 

prsefati . . . quibus id fecerit [fecerint] suppl icat ionibus humil ibus 

dilecte nobis in Christo Gunnil is Hesbcrni mulieris dictse dioecescos 

inclinati centum dies de invictis [iniunctis] eis pcenitentiis miseri-

cordi ter in Domino re laxamus . . .). 

Den som utverkat indulgensens medgivande är alltså denna gång 

en kvinna, Gunhild Esbjörnsdotter från St rängnäs ' stift; att indul-

gensen är utfärdad i Rom och gäller 100 dagar visar, att man vid 

detta tillfälle tillgripit en verklig kraftåtgärd för att föra kyrko

reparationen i hamn på ett värdigt vis. 

Om man nu betraktar ky rkans bevarade medeltida kultföremål, så 

visar det sig, att flera av dessa hä r rö r a från tiden c:a 1475—1500. 

Så är förhållandet med det ståtliga triumfkrucifixet, vars tillkomst

tid C. R. af Ugglas förlägger "väl redan omkring å r 1500".' En 

Birgittabild, sannolikt u r ett a l tarskåp, hä r rö r likaledes från 1400-

talets slut, kanske är den så sen som från omkring 1500. Av kyr

kans båda Mariabilder h ä r r ö r den ena från slutet av 1400-talet, den 

andra från omkring 1500. Den senare, en liten utsökt statyett, har 

tydligen haft en löstagbar krona, kanhända identisk med den för

gyllda krona, som Gustav Vasa 1554 lät sin fogde på Hammarstad 

anamma från ösmo kyrka 2 — alltså väl en dyrgrip. Bland beva

rade textilier märkas flera — bl. a. en korkåpa — från 1400-talets 

slut. Den vädjan avlatsbrevet gav uttryck åt ha r tydligen icke för

klingat ohörd. 

E n del av ky rkans utsmyckning, som tidigare varit föremål för 

utförlig analys och på olika sätt grundade dateringsförsök ä r väg

ga rnas och valvens målningar. Dessa hade överkalkats 1770. När 

de 1872 åter avtäcktes följdes arbetet på nä ra håll av Hans 

Hildebrand, som såg och studerade målningarna både före och 

under restaureringen. •1 Därvid ifylldes alla formor och färg-

ytor med ny färg (med undantag av sagan om trol lharen i mel-

1 Utställn. av äldre kyrkl. konst i Strängnäs 1910, Studior, I, Sthlm 1913, 
s. 76, fig. 40. Enligt vad af U g g l a s senare meddelat mig, vill han nu 
snarare datera detta krucifix något tidigare, alltså till tiden kort före 1500. 

2 Gustaf I:s registratur, 24, s. 326. 
a K. Vitterh. Hist. o. Ant. Akademiens Månadsblad, 1872, s. 111, 154, 

169, 177. 
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Fig. 102. 
Bengt Gotskalkssons vapen i östra valvet och mästaren Peters 

signatur. Foto A. Quist. 

lersta valvet); där bilderna voro alldeles utplånade insattes ej nya 

bilder och av inskript ionerna å språkbanden påmålades endast vad 

som syntes. P å vår vid känsliga res taurer ingar vanda smak göra 

nog Ösmo-målningarna likafullt ett intryck av rätt s tark överarbet-

ning. 

Med ledning av de bland östra och mellersta valvens målninga r 

förekommande vapnen, till vilka jag nedan återkommer, daterade Hil

debrand dessa valvs målningar till omkring 1450, det västra valvets 

målningar däremot på grund av deras olika ka rak tä r — alltså av 

rent stilistiska skäl — till omkring 1500. Dessa sistnämnda målningar 

hänförde han till den s. k. Kumla-gruppen, samma grupp av kyrko-

målningar, som numera knytes till Albertus pictors namn. Vägg

målningarna daterade han till 1400-talets förra hälft, dels av stilisti

ska skäl , dels och huvudsakligast emedan vid res taurer ingen pilastern 

mellan östra och mellersta valven visat sig delvis täcka en väggbild. 

P å just denna pilaster stod och slår ännu all läsa ptt (Peter) 

(fig. 102), som alltså var mästare till mellanperiodens genom vapen 

till omkring 1450 daterade målningar. 

O. Sylwan, som i sitt grundläggande arbete om uppländska kyrko-

målningar relativt flyktigt behandlat ösmo-målningarna1 , vilka han 

cnilast kände genom avbildningar, ansluter sig i huvudsak till Hil

debrands datering; därutöver påvisar han emellertid ett viktigt för

hål lande: att det västra valvets dekoratör — och endast han — an-

1 Antikvarisk tidskrift, XIV (1899), s. 71, 135. 
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vänt som förebild Biblia pauperum. Den första typografiska uppla
gan av denna som förlaga vid kyrkodekoreringar under medeltidens 
slut så populära bilderbok utkom 1462 eller 1463; de äldsta xylogra-
fiska upplagorna kunna vara något äldre.1 

Senast och ur stilistisk synpunkt grundligast har Sigurd Wallin 
behandlat Ösmo-målningarna.2 Han sammanställer dem med mål
ningarna i Torshälla och Vadsbro och analyserar ingående deras 
komposition, figurstil och ornamentik. Hildebrands hänförande av 
väggmålningarna till en särskild, tidigare period avvisar han under 
motivering att såväl ornamentiken som väggtavlornas anordning 
stämma väl överens med vad som förekommer i de båda andra nämn
da kyrkorna, samt att S. Görans drakstrid på väggen i ösmo måste 
vara utförd av samme målare, som målat ett valv med samma motiv 
i Vadsbro. Hildebrands uppgift om den av pilastern överskurna 
väggtavlan är omöjlig att kontrollera och kan därför icke äga vits
ord. Vad valvens målningar beträffar kommer Wallin till det resul
tat, att de utförts i en följd; dock har i det västra valvets nedre delar 
— som på grund av förhållandet till Biblia pauperum icke kunna 
vara utförda förrän efter 1463 — en lärjunge till mästaren Peter 
fört penseln, och denne lärjunge skulle enligt Wallin icke vara nå
gon mindre än den berömde kyrkomålaren Albertus pictor. Som 
denne på 1480-talet stod på höjdpunkten av sin konst, vore det på 
intet vis orimligt, om han kort efter 1463 befann sig på lärjunge-
stadiet. 

Wallins stilistiska analys är så fint utförd, att det väl kan tyckas 
överflödigt att på nytt upptaga till prövning frågan om ösmo-mål-
ningarnas datering. Men denna fråga är så pass betydelsefull sär
skilt naturligtvis med hänsyn till problemet, huruvida delar av västra 
valvets målningar kunna vara ett ungdomsarbete av Albertus pictor, 
att det synts mig mödan värt att såsom en kontroll lägga även andra 
synpunkter därpå än de rent stilistiska. Jag anser alltså, att man 
vid bedömandet av Ösmo-målningarnas ålder har att ta hänsyn även 
till kyrkans byggnadshistoria, till vapnen och till de ovan citerade 
avlatsbreven. 

I R C o r n e l l , Biblia pauperum, Sthlm 1925, s. 168, 186. Jfr P. H e i t z 
& W. L. S c h r e i b e r , Biblia pauperum, Strassb. 1903, s. 35, enligt vilken 
den första 40-bladiga xylografiska uppl. med latinsk text trycktes omkr. 1463. 

2 Utställn. av äldre kyrkl. konst i Uppsala 1918, Studier, I, 1918, s. 84. 
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Byggnadshistoriens och avlatsbrevens vittnesbörd har redan vid
rörts. Vad vapnen beträffar, är det på dem Hildebrand stöder sin 
datering av målningarna. Men han har enligt min mening icke tytt 
dem alla rätt. 

Innan jag övergår till diskussionen härom, kan det förtjäna näm
nas, att formen på vapensköldarna i det östra valvet som typ är 
äldre än den på sköldarna i mellersta och västra valven. De förra 
vapnen kunna tillhöra redan 1400-talets början, för de senare före
faller 1460-talet som en väl tidig datering.1 Möjligt är givetvis, 
att målningarna tillhöra en övergångstid, då båda sköldformerna 
voro i bruk. 

Vapnen i det östligaste valvet äro: 
Riksvapnet med de tre kronorna. 
Strängnäsbiskoparnas vapen: Pauli svärd och Petri nyckel kors

lagda. 
Ett vapen med tillbakaseende ulv (fig. 102). 
Ett vapen med 2 kulor i det övre fältet och en kula i det nedre. 
Släkten med det tredje vapnet ägde Nynäs i ösmo socken under 

förra delen och mitten av 1400-talet,2 det fjärde är Stykevapnet. En
ligt Hildebrand åsyfta vapnen väpnaren Bengt Gotskalksson och 
hans hustru Birgitta, dotter av Arend Styke. Mannen dog 1441, 
hustrun namnes sista gången 1453.3 Enligt Hildebrand dog hon 
detta år. 

I det mellersta valvet finna vi följande vapen: 
Två större och ett mindre Tottvapen (fig. 103). 
Ett vapen för släkten Natt och Dag på längden. 
Den danska ätten Falks vapen (fig. 104). 
Det första Tottvapnet är placerat i östra valvsidans norra svickel 

under en framställning av Treenigheten, vilken omges av knäböjande 
donatorsbilder. På grund av svickelns sneda form befinner sig vap
net rakt under den ena donatorsbilden, en kvinna i veckrik, vit dräkt 

1 Meddelat av intendenten B. C e d e r s t r ö m (1926). Även i fråga om 
konstruktionen skiljer sig det östra valvet något från de båda västligare: det 
har halvsfcnsribbor, de senare däremot huvudsakligen helstensribbor. 

2 S t y f f o, a. a., s. 290. 
8 K. II. K a r l s s o n s genealogiska samlingar (dep. i Kiksarkivet); Fr. 

de Brun , Ilolmiana et alia, I, s. 126. Maskinskrivet ms. i Upps. uni-
vers. bibi. 
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Fig. 103. 
Brita Totts bild och vapen i meller

sta valvet. Foto A. T. A. 

med huvudkläde. Invid hennes 
kjortelfåll är dessutom ett litet 
Tottvapon placerat. Som pendant 
till treenighetsbilden är på sam
ma valvsidas södra hälft det s. k. 
lyckohjulet framställt. Därunder 
befinner sig Natt och Dagvapnet. 
Enligt Hildebrand tillhöra de 
nämnda vapensköldarna riddaren 
Erengislo Nilsson på Hammarstad 

— son till den Nils Erengislesson, 
som utverkat avlatsbrevet av 1434 
— och hans hustru Brita Olovs-
dotter Tott. Deras äktenskap in-
gicks 1442 och upplöstes genom 
mn nuens död 1469. Fru Brita dog 
först långt senare, efter att om
kring 1I7H ha lämnat Sverige och 
1494 avträtt Hammarstad till Sten 

Sture d. ä. Man skulle nu vänta, att donatorsbilden på andra sidan 
Treenigheten skulle föreställa Erengisle Nilsson. I sitt nuvarande 
skick framställer den emellertid en kvinna — Hildebrand gissar på 
Birgitta Styke —. men öve rarbetningen förefaller att vara så pass 
kraftig, att man ej vägar draga några slutsatser alls av denna bild. 
Såvida ej ett närmare studium av detaljer i dräkten eller dylikt even
tuellt framdeles skulle visa, att bilden verkligen är ett medeltida origi
nal och icke on fantasi från 1870-talet, så har man lika stor rätl att tro, 
att en mans- som att en kvinnofigur ligger till grund för densamma. 

Det andra större Tottvapnel befinner sig pa norra sidan i svickeln 
intill fru Britas vapen. Under detta vapen är en mestadels utplånad 
inskrift, som enligt Hildebrands läsning slutat: "Gud hans själ 
nådo". Alltså skulle delta vapen ha tillhört en man — Hildebrand 
gissar på fru Britas fader, Olov Axelsson Tott, död 1464. Lika
ledes på norra sidan, heraldiskt till höger om det nu nämnda, be
finner sig ytterligare ett vapen, som har tredelad sköld och haft en 
falk på hjälmen (fig. 104). Falken är nu förstörd genom rökrörets 
[ramdragande. Hildebrand säger, alt detta vapen enligt en på 1600-
inli-l liisi inskrift skulle lillhöra Johan Fredcborn till Köruiula. Det, 
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har varit mig omöjligt att finna uppgiften i någon 1600-talskälla. 
Däremot finns den i on källa från 1729. Fors,1 som då avmålade vap
nen och till sina avbildningar fogade följande notis: "Uti taket sitta 
desse med gammal munckemålning ritade wapn, men namnena myc
ket utnötte", har över det ifrågavarande vapnet namnet "Fredeborn". 
Fors' överskrifter till de andra vapnen ha emellertid visat sig täm
ligen otillförlitliga. Över Stykevapnet har han namnet "Silfwerlod" 
— här har otvivelaktigt ett oläsligt ord av Fors ersatts med nam
net på den under 1600-talet nyadlade ätt, som förde samma vapen 
som den medeltida Stykeätten. Över Natt och Dagvapnet har han 
"Erngisleson". Som Fors känt och avskrivit avlatsbrevet av 1434 
med dess tillägg (jfr s. 195), så kan det tagas nästan för avgjort, 
att det är därifrån han hämtat namnet "Erngisleson". Ur samma 
källa kan han naturligtvis då ha försett det för honom obekanta 
vapnet i samma valv med namnet "Fredeborn". Detta vapen fördes 
i själva verket av den danska ätten Falk, vilken fru Brita Olovs-
dotters mor, Karen Jensdotter, tillhörde. 

I det västligaste valvet slutligen finnas två vapen: 
Det ena har en nedvänd svart vinge i gul sköld och en uppvänd 

vinge på hjälmen. Detta vapen föres av den nuvarande ätten Geete 
och fördes med all sannolikhet också av den äldre svenska Geet-
släkten, från vilken den förra på mödernet härstammar.2 Det andra 
har en lilja i kluven sköld; halva liljan är blå i rött fält, den andra 
hälften röd i blått fält (fig. 105). Färgerna i såväl detta som före
gående vapen äro givetvis ingenting att döma efter, enär ju alla färg-
ytor vid målningarnas restaurering utfyllts med ny färg. 

Vilka personer tillhöra nu dessa båda vapen? Jag lämnar tills 
vidare åsido Hildebrands tolkning. 

Vad Geetvapnet beträffar är det bekant, att Geetsläkten ägt jord 
i Strängnäs' stift, bl. a. Stora Djulö. Erik Geet gifte sig 1432 med 
Lucia Henriksdotter, vilken vid sitt första gifte två år tidigare av 
sin mor erhållit för 300 mark gods i Tören (som ju bl. a. omfattade 
nuv. Sotholms härad med Ösmo socken).3 Det låter sig ju tänkas, 

i Se not 3 s. 193. 
2 E l g e n s t i e r n a , Den introducerade svenska adelns ättartavlor, 

III, s. 16. 
3 1435 innehade modern, väpnaren llenric Niclissons änka Elin, Vansta 

i Ösmo, men fråndömdes detta år gården i ett av biskop Thomas utfärdat 
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Fig. 104. 
Karen Jensdotter Falks vapen i mel
lersta valvet. Teckning av H. Faith-

Ell efter foto 1876. 

att dessa gods sedermera från 

henne gått i arv till ende sonen. 

Om denne. Jöns Er iksson Geet, 

som enligt Elgcnstiernas stam

tavlor var den siste manlige av-

komlingen av den gamla sven

ska Geetsläkten. finnas upp

gifter på spridda håll. 1458 

skänkte hans mor gods bl. a. i 

Stigtomta socken i Söderman

land "til sin elskeliga eenda 

son", Jöns Geet (perg.-brev i 

R iksa rk ive t ) . 1477 sålde "vel-

boren man Jenis Get" jämte sin 

hus t ru Gertrud, förut g. m. 

Nils guldsmed i Stockholm, ett 

hus på Svartbrödragatan därstädes (Stockholms stads jordebok 

1474—98, nr 861), 1485, 1504, 1515 innehade samme Jöns Geet Stora 

Djulö i Södermanland (Styffe, a. a., s. 284). Denne Jöns Geet (eller 

möjligen någon hans syster) gissar jag, att Geetvapnet i ösmo 

kyrkovalv tillhör. 

Svå ra re ä r att avgöra , vem vapnet med den k luvna liljan åsyftar . 

Jöns Geets hus t ru Ger t rud var väl sannolikt ofrälse, men natur

l igtvis kan en hus t ru till honom i ett föregående eller senare gifte 

avses. J a g ha r känt mig mycket frestad a t t söka ident if iera äga

ren till det ta vapen med Gunhild Esbjörnsdotter , som namnes i 

avla tsbrevet av 1480, men ha r icke lyckats komma till någ ra s äk ra 

s lutsatser . Av de personer med namnet Esbjörn, som finnas upp

tagna i reg is t re t till K. H. Kar l ssons genealogiska saml ingar i 

Riksark ive t , ä r det egent l igen endast en Esbjörn Andersson på Aby 

i Bohuslän, och en Esbjörn Kris t ie rnsson, som kunde tänkas 

i f rägakomma som hennes far. Den förre, nämnd 1486. förde i sköl

den övre hälften av en lilja. Den senares sköldemärke var två 

hjorthorn. Han donerade 1480(?) med samtycke av hus t ru och son 

jord till S t rängnäs domkyrka. Donationsbrevet är daterat Nässelsta 

(i Gry t s socken, Södermanland). En tredje möjlighet är, att Gun

utslag. S t y f f e , a. a., s. 286, not 2; 290, not 4. Perg.-brev 3/s 1435, i 

Biksarkivet. 
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hild Esbjörnsdotter var sys
ter till Laurens Esbjörnsson 
(Lilja), som 1454 var Karl 
Knutssons fogde i Stockholm. 

Jag skulle icke framföra 
dessa gissningar om Gunhild 
Esbjörnsdotter, om jag icke 
hade ytterligare ett skäl att 
vilja finna hennes och Jöns 
Erikssons vapen i västra valvet. 

Hildebrands uppgifter om 
vapnen där äro följande: Om 
vapnet med den nedvända vin- Fig. 10,5. 
gen i skölden säger han, att Gunhild Esbjörnsdotters (?) vapen i 
. , „ .,. ..,, , , , västra valvet. Etter teckning av O. 
det möjligen tillhört Lindorm Sörling 1876. 
Björnsson, som på 1480-talet 
var lagman i Vestergötland". Vid sitt första besök i Ösmo, då han 
hade tillfälle på nära håll granska inskriften under vapnet, hade han 
läst, säger han, (b)t)0rå. . ., samt strax däröver något, som mycket väl 
kunde vara lin • • • Vem vapnet med den kluvna liljan tillhört, kan 
Hildebrand icke uppgiva. Inskriften, som efter restaureringen var 
försvunnen, hade han vid ett tidigare besök utläst som . . . crifé(on). 
Vi kunna alltså fastslå, att om Hildebrand läst inskrifterna rätt, så 
har under det ena vapnet stått (b)l}0V§, vilket låter infoga sig i namnet 
Esbjörnsdotter; lin i minuskler består ju blott av staplar och 
kunde säkerligen ungefär lika gärna ha lästs . . . nll . . .(Gunilla); 
under det andra vapnet har stått . . . erifé (on), som passar in i 
namnet (Jöns) Eriksson. Vad som olyckligtvis icke passar är, alt 
enligt Hildebrand inskriften (D)porS . . . stått att läsa under Geet-
vapnet, inskriften erif-5(on) under det andra vapnet. Då det ju 
emellertid är ett välkänt faktum, att Hildebrand i stor utsträck
ning arbetade med minnesbilder, och då han trots sitt fenomenala 
minne väl kunde begå ett minnesfel, är det knappast för djärvt att 
antaga, att så varit fallet här.1 Ty av nyss lämnade uppgifter fram
går ju, att (i det dåvarande Sverige) endast en "Eriksson" eller 
"Eriksdotter" förde Geetvapnet under senare hälften av 1400-talet. 

1 Jfr hans P. M. ang. ösmo kyrkas målningar (i A. T. A.), där ägaren 
av vapnet mod vingen säges troligen ha varit son av en Erik. 



208 I N G E B O R G W I L C K E - L 1 N D O V 1 S T 

På grund av vad som ovan sammanställts tror jag man vågar 
sammanfatta historien om Ösmo kyrkas reparation under 1400-talet 
på ungefär följande sätt. 

1 början av 1430-talet var en ombyggnad av kyrkans västparti 
säkert beslutad, kanhända påbörjad. 1434 utverkades av socknens 
mest framstående män, riddaren Nils Erengislesson (Natt och Dag 
på längden) på Hammarstad och riksrådets skrivare Johannes 
Fredebern på Körunda, 40 dagars avlat för de till Ösmo vallfär
dande för att kyrkans inkomster dymedelst skulle ökas och förslå 
till de dyrbara och omfattande reparationsarbetena. Tornbyggna
den avslutades väl omkring seklets mitt. Åtminstone östra valvet 
— över dåvarande koret — var då redan slaget. Det målades sanno
likt på 1440-talet, i varje fall knappast senare än i början på 1450-
talet. Birgitta Styke bekostade (åtminstone delvis) målningarna till 
minne av sin avlidne man, väpnaren Bengt Gotskalksson (Ulv eller 
Panter; släkten ägde Nynäs). 

Det mellersta valvets målningar äro något senare utförda. De 
äro bekostade av riddaren Erengisle Nilsson (Natt och Dag på 
längden) på Hammarstad och hans hustru Brita Olovsdotter (Tott), 
snarast på hustruns bedrivande, då jämte hennes och makens vapen 
även hennes föräldrars — men ej hans föräldrars — vapensköldar 
förekomma i valvet. Att Olov Axelsson och hans maka även skulle 
vara donatorer är uteslutet, efter fru Brita var barn i hans första 
gifte och han hunnit med ytterligare två giften före sin död 1464. 
Däremot pekar inskriften "Gud hans själ nåde" vid Olov Axels
sons vapensköld på att målningen slutförts efter hans död 
nämnda år.1 Hildebrand håller före, att fru Brita haft anledning 
utföra en from gärning efter 1452, då hon dömts till bålet för hög-

1 Huruvida målningarna i detta valv skulle kunna vara ännu senare, 
utförda först efter Erengisle Nilssons död 1469, är på grund av deras res
taurerade skick svårt att avgöra. Likheten i stil med det östra valvets 
målningar tycks emellertid vara så pass stor, att det är svårt att göra tids
skillnaden mellan de båda valvens målande större än nödigt. Att en tids
skillnad finnes har emellertid redan Sylwan observerat. Stödjande sig 
på vissa olikheter i ornamentiken säger han: "Det torde kanske ej vara så 
alldeles säkert, att dessa båda nu omtalta hvalf målats på samma gång" 
( S y l w a n , a. a., s. 76). Om några slutsatser skulle kunna dragas av fru 
Britas dräkt på donatorsbilden (änkedräkt? botdräkt?) har jag icke haft 
tillfälle undersöka. 
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målsbrott, men fått nåd, och förmodar, att denna fromma gärning 
skulle varit bekostandet av målningarna i Ösmo. Huruvida denna 
förmodan har något stöd i rimkrönikan, där fru Britas stämplingar 
omtalas, har jag icke kunnat finna. I varje fall har hon icke haft 
något skäl att påskynda sitt botgöringsverk förrän sommaren 
1464, då Karl Knutsson återkom från sin landsflykt och andra gån
gen blev konung. 1466 var Strängnäsbiskopen i Ösmo, möjligen för 
att inviga ett då färdigt parti av kyrkan, och utfärdade därvid 40 
dagars indulgens för dem. som bistodo vid de fortsatta reparations
arbetena på kyrkan. Kanhända — om vi ansluta oss till Sigurd 
Wallins stilistiska analys — voro t. o. m. de övre partierna av det 
västra valvet målade vid tiden för biskopsbesöket. 

Sedan har emellertid ett stillestånd i arbetet inträtt. Det västra 
valvets målningar fingo t. v. förbliva ofullbordade. Vapenhuset vid 
det nybyggda västpartiet har förmodligen varit avsett att välvas, men 
denna valvslaguing blev på grund av arbetets avstannande ej av. 
Vapenhuset täcktes t. v. endast provisoriskt. Det platta, på profile
rade tvärbjälkar vilande innertak, det sedan erhållit, skär över in
gången till kyrkan på ett sätt, som ej kan ha varit avsett från bör
jan. 1470 utfärdades på nytt ett avlatsbrev till förmän för den allt
jämt under byggnad stående kyrkan; 1480 utverkade Gunhild Es
björnsdotter i Rom 100 dagars indulgens för dem, som bistodo vid 
arbetet. Denna sista kraftåtgärd hade tydligen åsyftad verkan. Då 
det västra valvets nedre delar målades, insattes där Gunhild Es-
björnsdotters(?) och Jöns Eriksson Geets vapen. Triumf krucifix 
och andra bilder och prydnader anskaffades eller skänktes till kyr
kan. Sannolikt var Gunhild Esbjörnsdottor själv i Rom, och kan
hända är det hon, som hemfört de italienska 1400-talstextilier kyrkan 
ännu bevarar. Vid trettonhelgon 1489 utfärdade Strängnäsbiskopen 
på Åby — en Strängnäs' domkyrka tillhörig gård i ösmo socken 
— på nytt ett avlatsbrev till förmån för ösmo kyrka. Ordalagen i 
detta tyda på att kyrkoreparationen nu nalkades sitt slut. Avlats
brevet av 1509 ger intryck av att vara utfärdat till förmån för 
ösmo kyrka endast i dess egenskap av gammal vallfartskyrka. 

Av ovanstående framgår bl. a., att man kan tveka om, huruvida 
Albertus pictor arbetat i Ösmo som lärling åt mästaren Peter. I 
så fall har hans utveckling till mästerskap därefter varit osedvan
ligt snabb. Ty, som Wallin framhåller, biblia-pauperum-bilderna i 

14 — Fornvännen 1933. 
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Ösmo kyrkas västra valv röja icke någon mästarhand. Mig före

faller det sannolikare, att de äro verk av någon annan, r ingare 

målare än Albert, som arbetat i hans stil vid samma tid, då han 

själv stod på höjden av sin konst. 100-dagars-indulgenson, som Gun

hild Esbjörnsdotter utverkade, tyder på att kyrkan ännu 1480 i 

något väsentligt avseende varit ofullbordad — det kan ej endast ha 

varit triumfkrucifix o. dyl. man med så kraftiga medel ville åstad

komma. J a g vill härmed icko säga, att det är omöjligt, att den 

stilistiska analysen trots allt till slut kan få sista ordet, men tydligt 

är, att den tål ytterligare prövning. 

Z U S A M M E N F A S S U N G . 

INGEBORG WILCKE-L1NDQVIST: Eine Ki rchenres taura t ion des 

15. Jahrhunder t s , dokumentarisch beleuchtet. 

Die Kirche in ösmo in Södermanland niachtc im 15. Jahrhundert einen 
grtindlichen Umbau durch, wobei u. a. die Zicgelgewölbo eingezogen wurden 
und Wände und Gewölbe ihren malcrischen Schmuck erhielten. Der Verlauf 
der Eestaurierungsarbeiton, iiber die man auch Verschiedenes von dem Bau 
selbst ablcsen känn, lässt sich auch bis zu einem gewissen Grade mit Hilfe 
einer Keihe von Ablassbriefen aus den Jahren 1434 bis 1509, die in Ab-
schriften des 17. bis 18. Jahrhunderts erhalten sind, vorfolgcn. Nach diesen 
zu urteilcn haben die Eestaurierungsaibciten von dem 3. Jahrzehnt bis in 
das 8. Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts gedaucrt. Die Ausmalung der Kircho 
nahm eino fast ebenso länge Zeit in Anspruch. Die Kosten ftir diese Male
reien bestritton einzclne Donatoren, deren Wappen im Gewölbe angebracht 
worden sind. Durch diese Wappen känn festgestellt werden, dass dio Male
reien des östlichen Gowölbcs aus dem 4. Jahrzehnt, öder spätestens aus 
dem 5. Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts hcrruhren, und das die Malereien 
des mittlercn Gewölbes mit grosser Wahrscheinlichkeit in don Jahren 1464 
bis 1466 ausgefuhrt wurden. Die Malereien im westlichen Gewölbe sind 
dagegen schweror auf diesem Wege zu datieren. Nur ein Wappen känn 
einer bestimmten Person zugeschrieben werden und diese wird in den Akten 
1458 bis 1515 erwähnt. Indessen deutet ein 1480 in Bom ausgefertigtor 
Ablassbrief, der demjonigen, der den Kirchenbau unterstiitzt, einen Ablass 
fiir 100 Tage gewährt, daraufhin, dass sich gerade um diese Zeit eino starke 
Tätigkeit ontfaltete, um dio Arbeiten in der Kirche abzuschliessen. Es ist 
nicht unwahrscheinlich, dass erst um diese Zeit die unteren Teile des west
lichen Gewölbes, die ira Stil von den tibrigen Gewölbcmalereion abweichen, 
ausgefuhrt wurden. In diesem Fallc wurden sie doch nicht eine Jugend-
arbcit des beruhmten Kirchcnmalers Albertus pictor sein, wie triiher ango-
nommen wurde, sondern nur eine Arbeit in seinem Stil. 


