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Ruinen vid Hammersta i Osmo socken, Södertörn.
Af

A. W. ljundberg.

Ostra kusten af Södertörn, med rätta prisad för sin natur
skönhet, är bruten af en mängd fjärdar och vikar, som innanför den 
egentliga skärgården i nordlig eller nordostlig riktning tränga långt 
in i det af berg och dalar i rikaste omväxling danade landskapet. 
En af dessa många vikar, en mindre utgrening af den stora och 
såsom samlingsplats för Sveriges örlogsflotta under den s. k. stor
hetstiden bekanta Mysingsfjärden, kallas Situnviken, ett namn, 
som häntyder på en uråldrig bygd vid dess stränder. I norra 
ändan af denna leende vik utfaller en å, ett af Södertörns största 
vattendrag, som utgör aflopp för flere små sjöar i landets inre 
bergstrakter, såsom Grindsjön, Löfsjön, Muskan och Tärnan. I sitt 
nedre lopp genomflyter denna å i nordlig riktning en rymlig och 
bördig dalgång mellan skogklädda höjder med urgammal odling 
och många fornminnen från hednatiden omkring säteriet Ogesta, 
byarne Fors, där ån bildar höga skummande vattenfall och drifver 
flera kvarnverk, Banksta, Jursta, Ekeby, Gränja och Sjelf. Vid 
sistnämnda ställe tager ån en ostlig riktning genom den här vid
gade dalgången till den gamla betydande gården Hammersta, — 
bekant redan före unionstiden, — och gör där en krökning mot 
söder tills den slutligen omkring 1,000 meter från gården når 
nyssnämnde vik af Östersjön.

Ungefär midt emellan denna vik, Situnviken, och Hammersta 
nuvarande gård och på ett afstånd af blott ett par stenkast 
från åns östra strand, ligger på en kulle ruinen af ett stort hus, 
som väl förtjänar att för en stund fästa vår uppmärksamhet. Öfver-
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växt af grönskande träd tager sig den stora ruinen ganska ståtlig 
ut där den ligger på sin kulle ofvanför den af lummiga alar be
skuggade och genom den blomsterströdda ängsmarken sakta fram
flytande ån i den fagra dalen.

De gamle i trakten säga, att ruinen varit ett kloster. Så står 
det ock på de offentliga kartverken, i kartbeskrifningarne, men i 
flere andra böcker af äldre och nyare datum läsa vi, att bygg
naden varit ett kapell som den heliga Birgitta skulle hafva låtit 
bygga.

I Wilh. Thams på 1850-talet utgifna beskrifning öfver Stock
holms län säges sid. 332: »Af fornminnen (i Osmo) nämnes: en 
ruin vid Hammersta efter borg eller Moster.» — Han lämnar således 
frågan om byggnadens ändamål oafgjord.

Låtom oss nu närmare betrakta de gamla murarne och lyssna 
till det tysta språk, som stenarne tala. Måhända kunna vi där få 
de säkraste upplysningar örn den åldriga byggnadens fordna be
stämmelse.

På nära håll märker man snart, att byggnaden ursprungligen 
varit mycket högre än nu, ty murarne omgifvas på alla sidor af 
nedrasad sten, idel gråsten af samma grofva oarbetade slag, hvaraf 
murarne bestå, sammanfogade af ett numera stenhårdt kalkbruk. 
Huset har en aflång-fyrkantig grundform med längdriktning i norr 
och söder, det har varit 104 fot långt, 67 fot bredt utvändigt. 
När man genomträngt de täta busksnåren och hunnit inom de 
gamla murarne, hvilket lättast sker genom den södra mestadels 
nedrasade kortsidan, finner man, att hvad som nu återstår hufvud
sakligen blott är byggnadens nedre eller källarvåning, hvars ytter- 
murar varit icke mindre än åtta fot tjocka, under det att mellan- 
murarne blott äro 4,5 ä 5 fot. Af den öfre våningens yttermurar 
synas blott här och där, bäst på nordvestra sidan, svaga, ett par 
fot höga, lämningar, som visa, att de varit feni fot tjocka. Då 
mellanmurarne tydligen icke sträckt sig upp i öfre våningen hafva 
dessa där varit af trä, som förmultnat eller förtärts i en brand. 
Men dessa träväggar hafva hvilat på källarvåningens mellanmurar, 
hvilka sålunda tämligen noga angifva byggnadens indelning äfven 
i öfre våningen. Af nedanstående planritning synes, att tvärs 
genom våningens midt varit en 11 å 12 fot bred gång och på 
hvarje sida däraf två stora salar, sorn varit åtminstone 36 fot 
långa, 28 fot breda. De båda östra hafva dock varit något smalare
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än de västra. Dörrarne till dessa salar måste hafva öppnats dels 
till denna gång, dels till den vid dess östra ända belägna för
stugan, som varit af kvadratisk grundplan. Möjligen kan man

våga den gissningen, att den 
ena dörren, från förstugan ledt 
in i köket, den andra i borg
stugan, till hvilka båda ända
mål de tvänne östra salarne i 
sådant fall skulle hafva varit 
afsedda.

Nedre våningen har varit 
8 å 9 fot hög upp till bjälk
laget, efter hvilket ännu finnes 
frenne hål i östra muren (vid 

a på planritningen). I dess yttermurar finnas inga fönsteröppningar, 
blott spår efter en glugg på hvardera af långsidorna. Således 
måste denna våning betraktas blott såsom källarvåning, så mycket 
häldre, som inga spår efter eldstäder där kunna upptäckas. Huru 
man inkommit i denna källarvåning veta vi icke, ty ingen dörr
öppning dit utifrån förmärkes. Möjligt är att en sådan funnits 
i den numera nedrasade södra kortsidan och att murraset döljer 
denna dörröppning, men troligare är, att tillträdet till källaren 
varit genom en lucka i öfre våningens golf, hvarifrån en trätrappa 
ledt ned i källaren. Ty för husets försvar mot fientliga angrepp 
hade en yttre källardörr varit en alltför svag punkt under en så 
orolig och våldsam tid som Sveriges medeltid, då hvarje bonings
hus, särskildt hvarje sådant af sten, var en borg, anordnad till 
försvar mot ovänner, och i synnerhet då denna källarvåning aldrig 
varit hvälfd.

Återstår nu att söka utreda huruledes man uppkommit i öfre 
våningen af detta hus. Intet spår af trappuppgång finnes inom 
murarne. I de murar, som uppburit förstugan, finnes ej heller 
någon öppning till en försvunnen trätrappa, för hvilken i allt fall 
icke funnits utrymme i förstugan, som antagligen haft dörrar i 
åtminstone tre örn ej i alla fyra sidorna. Således måste man 
antaga, att man inkommit i huset genom en dörr på öfre våningens 
östra sida vid b medelst en trätrappa, som kunnat uppdragas lika
som en vindbrygga. Detta antagande vinner ökad styrka af de 
likartade anordningar som funnits på de gamla adelsborgarne Utö-
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hus och Wiks »mur» vid Mälaren och Glimminge hus i Skåne samt 
på många kyrkotorn, som begagnats såsom försvarsverk och i hvilka 
dörröppningarne sitta så högt, att trappstegar måste användas för 
att nå dem.

Om vi nu, med ledning af hvad som af den gamla borgen 
finnes kvar och de slutsatser hvartill vi efter denna undersökning 
kommit, ville försöka, att bilda oss en ungefärlig föreställning örn 
husets forna utseende på den tid det var bebodt, så kunna vi tänka 
oss ett massivt, groft uppmuradt gråsteushus med fem små fönster 
på västra långsidan, fyra sådana och en högt öfver marken sittande 
dörr med sin rörliga trätrappa midt på den östra långsidan samt 
ett par fönster på hvarje gafvelvägg. Gafvelrösten har huset knap
past haft, ty om sådana funnits skulle de hafva varit mycket höga 
i anseende till husets stora bredd och lämningar efter dem i form 
af större stenhopar vid kortsidorna än vid långsidorna borde då 
hafva funnits kvar. För rökens bortledande från eldstäderna få vi 
tänka oss antingen en skorsten långt ned på taksluttningen af 
hvardera kortsidan, i hvilket fall spislarne stått i salarnes samman
stötande yttre hörn, eller ock tvänne skorstenar på hvarje långsida, 
en för hvarje sal med eldstäderna vid yttermurarne, såsom i en 
något senare tid brukades, t. ex. i Utöhus. Den rörliga yttertrappan 
tänker jag mig hängande i ett par gångjern, fastade uti en liten 
från muren framspringande balkong. Linorna löpte kanske uti ett 
par blockskifvor, fästade uti tvänne från muren ^springande bjälkar, 
skyddade af ett litet gafveltak och deras öfre ändar gingo väl om
kring ett par valsar med vefvar, hvarmed trappan uppvindades.

När detta hus har blifvit bygdt, blir nästa fråga, som icke är 
lätt att besvara. Att det hvarken varit ämnadt till kloster eller 
till kapell är tydligt af ofvanstående beskrifning. Byggnaden är 
påtagligen uppförd till ett fast boningshus för egarne af Hammersta 
gård under medeltiden. Hela dess anordning bär tydligen vittne 
därom.

Frånvaron af tegelbitar i och vid murarne antyder en hög 
ålder. Hade huset blifvit uppfördt under 1400-talet, så hade det 
sannolikt fått höga tinnade tegelgaflar likasom Utöhus m. fl., åt
minstone hade tegel då användts till omfattningar m. m. Man 
måste därföre antaga en tidigare byggnadstid, troligen senare hälften 
af 1300-talet.
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Deri förste kände egaren af Hammersta var Erengisle Nilsson 
d. ä., som skref sig till denna gård. Han var riddare 1365, riks
råd 1386, häradshöfding i Oppunda 1389 och tillika lagman i Söder
manland 1393, död 1406. Han var två gånger gift; först med 
Margareta Benktsdotter (Bjelke), som dog 1370, andra gången 1382 
med Christina Röreksdotter (Bonde).

Gården ärfdes af hans son i första giftet Nils Erengislesson 
till Hammersta, hvilken var riddare, riksråd 1396, lagman i Söder
manland efter fadren 1409, död 1440 och begrafven i Vingåkers 
kyrka. Afven han var två gånger gift, först med Märta Magnusdotter 
(sjuuddig stjerna) som lefde 1412, men var död 1423. Andra gången 
gifte han sig 1426 med Katrina Knutsdotter af den äldre Grip-slägten.

Dennes son Erengisle Nilsson den yngre var den siste på mans- 
linien, som förde i Sverige slägtens gamla vapen, en på längden 
klufven sköld, hälften vanligen grön, hälften guld, och den siste, 
som skref sig till Hammersta. Han var väpnare 1427; Konungens 
råd; höfvidsman i Östergötland 1435; riddare 1441; lagman på 
Öland s. å.; höfvidsman på Stekseborg 1442—1444; d:o på Örebro 
hus 1450; död 1469. Han var också gift två gånger, först med 
Märta Håkansdotter Topp eller Tott till Ulfåsa, död troligen på 
1430-talet, andra gången 1442 med Brita Olofsdotter (Tott) bekant 
för sina förrädiska brefvexlingar och som lefde i Danmark ännu 
1498. Under deras tid och delvis på deras bekostnad utfördes 
hvalfmålningarne i Ösmo kyrka, hvarom de i målning anbragte 
Tott- och Hammerstaslägternas vapen bära vittne.

Endera af dessa tre herrar till Hammersta måste hafva låtit 
bygga därvarande stora stenhus. Af ofvan angifna skäl kan det 
icke hafva varit den sistnämnde. Svårare är att afgöra hvilkendera 
af de båda tidigare egarne som varit byggherre. Men då man vet 
hurusom under konung Albrekts oroliga tid många adelsborgar upp
restes i Sverige ligger det nära att antaga, att redan den äldre 
Erengisle Nilsson, hvilken synes hafva varit en mäktig och mycket 
betydande och verksam man, som öfvat stort inflytande på sin tids 
händelser i Sverige, grundat Hammersta hus till en stamborg för 
sin slägt, som däraf fått namnet Hammerstaslägten.

En brunn med ständig vattentillgång måste hafva funnits inom 
murarne. Husets innevånare kunde annars ej uthärda några dagars 
belägring, men läget af denna brunn kan ej bestämmas förr än 
ruinen blifvit upprensad.
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Såsom familjbostad måste detta och andra dylika fasta stenhus 
hafva varit ganska obekväma. Redan besväret att lipp- och ned
stiga på en rörlig brant trätrappa måste hafva känts motbjudande 
på en tid då de allra flesta innebyggare i vårt land bodde i en- 
vånings trähus. När härtill kommer att lifsmedel, bränsle, vatten 
m. m. måste bäras eller hissas upp i öfvervåningen, en del äfven 
ned och åter upp ur källrarne, så kan man förstå, hvarför så ytterst 
få lemningar efter medeltidens adelsborgar finnas kvar. De blefvo 
under tidens fortgång och under renässanstidens förändrade seder 
och lefnadsförhållanden obrukbara, motsvarade icke den följande 
tidens större fordringar på bekvämlighet och öfvergåfvos därför eller 
ombygdes.

Erngisle Nilssons d. y. enka fru Brita Tott sålde Hammersta 
år 1494 till riksföreståndaren herr Sten Sture den äldre, hvilken 
följande år 1495 genom byte med biskop Cort Rogge också kom i 
besittning af det närbelägna Häringegodset, som i århundraden till
hört Strengnäs biskopsstol eller domkyrka.

Men icke är det troligt att »gamle herr Sten» eller någon af de 
följande egarne af Hammersta bebott den gamla borgen. Sannolikt 
var fru Brita den sista, som bodde där.

Denna fru är beryktad icke blott för sina förrädiska stämp- 
lingar mot konung Karl Knutsson, för hvilka hon och hennes bref
bärare dödsdömdes 1452, ehuru hon sedan benådades. Att bref
bäraren, men icke den egentligen brottsliga, måste undergå döds
straffet, är oförenligt med vår tids rättsbegrepp. Hon gjorde sig 
senare skyldig till förfalskning af mynt samt såväl lefvande som 
döda personers sigill, hvarmed hon visste att förskaffa sig pän- 
ningar. Det säges att hennes mans skrifvare, för att göra dem 
oskadliga, kastade ett stort antal sådane falska mynt- och sigill
stämplar i ån, som löper förbi Hammersta,

Hammersta med Häringegodset gick från gamle herr Sten i 
arf till Vasaätten och biet' sålunda omsider kronogods, som än 
innehades af kungliga personer, än bortförläntes till förtjänte män. 
Den förste bland sådane läntagare, som nämnes, är R. R. Per Olofs
son (Hård). Riddaren och R. R. Johan Pedersson (Båt) till Fituna 
och Tidö, f 1574, hade länge Häringe i förläning, och skref sig äfven 
till denna gård. Konung Joban III gaf år 1572 Dionysius Beurreus’ 
barn, bland hvilka dottrcn Margareta var gift med ofvannämnde 
Johan Pederssons son, häradshöfdingen Erland Johansson, samt en
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viss Hindrich Arvidsson Hammersta gård i utbyte mot Wellinge i 
Salem s:n, men denna förläning återgick sedermera. År 1610 in
nehades Häringegodset af hertig Johan, men 1628 erhöll fält
marskalken Gustaf Horn det i utbyte mot Fiholm i Vestmanland, 
kanske genom bemedling af sin svärfader rikskansleren Axel Oxen
stierna. Genom Carl XI:s stora reduktion åter vordet kronogods 
förpantades det under Carl XII:s tid och gick genom flere händer 
ända till 1767, då det inköptes af generalmajoren friherre Fabian 
Löwen, som gjorde Häringe med underlydande, hvartill fortfarande 
hörde Hammersta, till fideikomiss i sin slägt, hvilken ännu innehar 
detsamma.

Det förtjäuar anmärkas, att den gamla medeltidsbiskopsborgen 
vid Häringe, hvaraf grundvalar ännu synas på den s. k. trädgårds- 
udden, haft en mindre ålderdomlig anordning än Hammersta hus. 
Häringeborgen har nämligen delvis varit byggd af tegel samt haft 
hörntorn, således en afgjordt yngre både bygnadsteknik och dis
position än i Hammersta hus.

Detta hus är icke det enda af samma slag, som tillhört Ham- 
merstaslägten, hvars äldsta kända led Ingevald Estridsson och hans 
söner Magnus och Nils Ingevaldssöner och efter dem sedermera 
Gripslägten hafva egt det forna Sundboholm i Bälinge s:u, Söder
manland, hvarest vid nuvarande gården Måstena finnas ruiner efter 
ett gammalt fast stenhus, hvars anordning torde förtjäna att under
sökas. Det påstås vara bygdt af nyssnämnde Magnus Ingevalds
son, farbroder till Erengisle den äldre, som antagligen låtit bygga 
Hammersta hus. En närmare undersökning torde bekräfta eller 
kanske vederlägga detta påstående.


