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SMÄRRE MEDDELANDEN 

VASA-VAPNEN I ROSLAGS-BRO KYRKA 

Fig. 1. 

Att vapensköldar voro målade på väggen i Bro kyrka i Roslagen var väl 
bekant redan för 1600- och 1700-talons forntorskare, och den flitige Rheze
lius avtecknade vid sitt besök i kyrkan 1635 de flesta av dom, med nog
grant angivande av färgerna, liksom av platsen, där de voro målade.1 På 
angivna platser återfunnos de också mycket riktigt, då den vita kalken, som 
täckt dem sedan mitten av 1700-talet, sommaren 1929 knackades bort och 
målningarna i sin helhet restaurerades. Att vapnens bleknade färger ej då 
läto sig återställas i ursprungligt skick, och att en och annan detalj, som var 
otydlig redan på Rhezelius' tid, möjligen blivit förvanskad vid restaurerin
gen är en sak, som ej stått att hjälpa. 

Men utom dessa vapen anträffades tre, som ej förut voro kända (fig. 1). 
De äro målade på norra muren i långhusels östra trave, och del västligaste 
av dem skares av murpelaren, som uppbär de sannolikt på 1460-talet inslagna 
valven. Vapnen äro all Iså äldre än dessa valv. Sköldformen torde väl sna-

1 Rhezelius ras är avtryckt i UFT, bd 7: bil. 
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rast tillhöra 1300-talet och början av 1400-talet. Det västligaste vapnet har 
som vapenbild en sexuddig stjärna, i det mellersta är sköldemärket helt ut
plånat, det östligaste är otvivelaktigt Vasa-vapnet. Vasen är gråsvart (ur
sprunglig färg?) i ljust fält, stjärnan rödbrun. 

Så vitt jag känner till, är detta Vasavapen icke förut omnämnt i den heral
diska eller genoalogiska litteraturen (jfr Kleberg i Medd. fr. Riksheraldiker-
ämbetot 1934, s. 10 ff.), och det är ju heller icke så lång tid, som dess existens 
över huvud tagot varit bekant. 

Jag är icke lillräckligt hemma i don heraldiska vetenskapen för att våga 
draga några slutsatser av vapenbilden som sådan — den tyckes dock onek

ligen stödja Klebergs antagande, (a. a. s. 11), att 
»vasen» ursprungligen föreställer en fjäderbuske. 
Men sammanställningen vasen-stjärnan synes mig 
ge anledning till eftertanke. 

Gustaf Vasas äldste med säkerhot kände stam
fader, Nils Kottilsson, ägde jord i Bro sn i Bro 
skeppslag, som han 1365 utbytte mot jord i Björnö 
m. ra. i Frötuna sn, sannolikt för att kunna bli 
häradshövding i donna domsaga, lör vilket ända
mål det fordrades att vara bosatt där.2 Han tyckes 
emellertid ha behållit jord i Bro, som hans efter
kommande under 1400-tnlot alltjämt besutto, par
ter av Nor (och Sund?) såsom bytes- och köpe

handlingar utvisa (se bl. a. Västergötl. fornm.-fören. tidskr. I I : 8—9, s. 
147 ff.). Nils Kottilsson var gift med Kristina Jonsdotter som enligt ett 
bevarat sigill från 13783 förde i vapnet en sjuuddig stjärna. C. M. Kjell
berg, som i Personhist. tidskr. 24 (1923), s. 165 ff. sökt utreda hennes 
släktförhållanden, påvisar emellertid, alt Kristinas fader, Johan Niclisson, 
använt som sköldemärke dels sexuddig stjärna, dels sjuuddig i styckat fält. 
Möjligt är ju f. ö., att den tämligen oregelbundna sexuddiga stjärnan på 
kyrkmuren vid något tillfälle imålats felaktigt (obs. strålen nedåt till 
vänster!), kanske redan vid valvens inslående, då en skadegörelse på 
målningen lätt kunnat äga rum. 

Att släkten med den sjuuddiga stjärnan i styckat fält haft nägot att göra 
med Roslags-Bro sn visar en av Rhezelius avritad, nu förkommen sköld 
(fig. 2), antagligen ett medeltida begravningsvapen, som en gång funnits i 
kyrkan. Rhezelius' bild avser tydligen ett verkligt föremål, ej ett på muren 
målat vapen, det framgår av bredvidstående anteckning: »Samastädes öfuer 
lille altaret hänger denne g[amble] Vapn på pelaren». Färgerna anges så-

Fig. 2. 

2 Handl. rör. Skandinaviens historia 36 (1855): Förteckn. å perg. handl. i 
Säfstaholras arkiv, s. (6). Jfr C. M. Kjellberg i Personhist. Tidskr. 24 (1923), 
8. 172. 

3 Original i Säfstaholmssamlingcn. So ovan anf. förteckn. å perg. handl. i 
Säfstaholras arkiv, s. (7). 
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lunda: »a eller Stiernan silfverat b. eller '/a botn suart, c. botn rödh medh 
suarta ränder, silfrade» (efter UFT bd 7: bil, s. 42). Vid en jämförelse mel
lan fig. 1 och fig. 2 ser man lätt att sköldformcrna äro varandra mycket 
lika, alltså väl ungefärligen samtida. Vidare veta vi genom ett bevarat brev 
(Sv. dipl. 2991) att den ovannämnde Johan Nidisson »in rikkaby» år 1333 

Fig. 3 

tillbytte sig jord i Bro sn i »orboholm» (det gamla namnet på skeppslaget). 
Det synes mig därför icke helt orimligt att identifiera två av vapnen å lig. 

1 med Gustaf Vasas stamföräldrars: Nils Kettilsson och Kristina Jons-
dotter. Det tredje vapnet, som av hjälmprydnaden att döma ävenledes torde 
vara ett Vasavapen, kan man då gissningsvis antaga tillhöra deras son, 
sedermera drotsen Krister Nilsson, vilken 1396 blev riddare. 
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Givetvis får man dock ej glömma, att även andra grenar av Vasaätten (el
ler i varje fall familjer, som förde samma vapen som den) ägt jord i Roslags-
Bro sn åtminstone sedan omkr. 1400. Sålunda ägde Ingemund Jonsson och 
Erik Ingemarsson, som båda förde Vasa-vapnet, jord i Nor, resp. Bottna, 
m. ra. 1409 (Sv. dipl. [ny ser.] nr 1163); Erik Ingemarsson, som på 1420-
talet skrev sig till Bottna, ägde enligt nyss anförda källa även jord i Eke. 
Ingemund Jonssons efterkommande innehade ett av frälsehemmanen i Nor 
ända till 1530-talet, då dot såldes ur släkten (jfr Historiska handlingar 13: 1, 
s. 57). Att Vasavapnel och vapnet med stjärnan förekomma tillsammans synes 
mig dock tala för att det verkligen är Gustaf Vasas stamföräldrar som avses. 

Ytterligare ett Vasavapen finnes i Roslags-Bro. Det hör till do 1471 ut
förda målningar, som täcka såväl korets som långhusets väggar och valv, 
och befinner sig i valvsvickeln ovanför ingången till sakristian. Om dess 
färger säger Rhezelius: »Botn blå, Vasen brun». Eftersom Nils Kettilssons 
(och hans efterkommandes?) vapen lär ha varit 'En svart wasz udi ett för
gyll field' (jfr Kleberg a a. s. 17), så är det ju tänkbart, att vapnet med 
blå botten hänför sig till någon av de andra bärarna av namnet. I vad rela
tion detta vapen står till de andra, delvis svårbestämbara vapen, som omge 
det, vågar jag emellertid icke säga. 

Ingeborg Wilcke-Lindqvist. 

ETT PORTRÄTT AV EN SVENSK JESUITPATER I ÖSTERRIKE 

I Fornvännen 1936 (sid. 361) har Ture Arne publicerat några anteck
ningar om jesuiternas propaganda i Sverige under 1600-talet och det 
institut för utbildande av nordiska missionärer, som grundats i staden 
Linz vid Donau i övre Österrike. Han nämner även den svenske konver-
titen Johannes Galdonblad, som under en längre tid stod i spetsen för in
stitutet. I Museet i Linz hänger ett porträtt av den svenske avfällingen 
(fig. 4) försett med en lång inskrift, vilken omtalar att Pater Galdonblad 
var en svensk från Stockholm och det nordiska propagandainstitutcts 
andre grundläggare, en ivraro för den katolska missionen i Norden, out
tröttlig i arbetet på att stärka sitt institut, som han även doterado med 
behövliga inkomster, att han var dess ledare i sexton år och avled i doss 
hus i Linz i on ålder av 69 år, 1736. Porträttet visar oss en gammal man 
med skarpa anletsdrag, som dock upplysas av ett vänligt leende. I ena 
handen håller han, som sig bör, cn bok, och i tavlans bakgrund skymtar 
en bild av hans institut Fundatio soptentrionaiis. 

Porträttets latinska inskrift återges här i sin helhet: P. loannes Galdon
blad, suecus holmiensis, alter Fundationis nordicse institutor, ac / propa-
gator vir apostolicis per septentrioncm missionibus clarus, infatigabili 
sollioitudine / ac industria hane fundationem stabiliendi, augendi, ac redi-
tibus necessariis dotandi, de / domo meritissimus, post stabilitam, obstan-
tibus nec quidquam difficultatibus, / laboribusque maximis et suffecturis 
reditibus, sua, benefactorumque, mira industria / procuratorum, liberalitate 


