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Förord

Redan vid 1300-talets början fanns i Uppland 170 sockenkyrkor. 
Mer än hälften finns ännu kvar i sin medeltida utformning. För alla 
dem som uppfattar medeltiden som något mycket avlägset, kan det 
vara angeläget att påminna om detta stycke levande medeltid mitt 
ibland oss.

Dagens innebyggare i Kungs-Husby socken kommer från gårdar 
och byar som i de flesta fall återfinns i medeltida källor. I medeltids
kyrkan med dess medeltida inventarier och bildskrud firar de guds
tjänst med en i långa stycken medeltida liturgi. Så nära lever vi vår 
historia.

Uppsala öd, det godskomplex som stod till sveakungens disposi
tion, bestod av husabyar spridda över de olika häradena. I den yttre 
tredingen i Trögds härad låg husabyn — Husaby Trögd — där Kungs- 
Husby by nu är belägen. Den nuvarande kyrkobyggnaden, uppförd 
under folkungatid, har med all sannolikhet haft en föregångare i trä. 
Mikaels-namnet pekar bakåt mot missions tid. Den första generatio
nen uppländska kyrkor har troligen haft anknytning till konung eller 
lokala stormän, i Kungs-Husbys fall med konungen. Kyrkan och 
kungsgården utgör centrum i sockens historia.

När Kungs-Husby socken önskar levandegöra sin och kyrkans 
historia tas utgångspunkten i det första skriftliga dokument där 
kyrkan omnämns, ett avlatsbrev från 1292. Samtidigt önskar vi 
framhålla att kyrkan har sin rot i ett levande samhälle.

Kungs-Husby är en utpräglad jordbruksbygd. I århundraden har 
sockenborna, i goda som dåliga tider för modernäringen, genom 
arbete och ekonomiska uppoffringar vårdat sin kyrka. Kring den har 
de samlats i gemensamt ansvar för sin socken. Församlade i guds
tjänst har deras gemenskap fördjupats kring ord och sakrament.

En levande kulturmiljö — en bevarad och levd historia — gestaltas 
likaväl i älskade och vårdade kulturminnen som i reflektionen kring

9



de bevarade historiska källorna. Samlingen kring och vården av de 
lokala kulturmiljöerna är därför beroende av en konstruktiv samver
kan mellan sockenbor och företrädare för den centrala kulturmin
nesvården. Denna bok, vilken utkommer som nummer 6 i serien 
Studier till Det medeltida Sverige, utgör bevis på ett sådant samarbe
te. För denna samverkan till kulturmiljövårdens fromma, framför jag 
ett förbindligt tack.

Ett varmt tack riktas till de stiftelser som genom generösa bidrag 
gjort tryckningen av boken möjlig: Konung Gustaf VI Adolfs fond 
för svensk kultur och Berit Wallenbergs stiftelse.

Ett tack även till byråsekreterare Nina Bauer, fil dr Hans Gilling- 
stam, teol dr Jan Liedgren, l:e antikvarie Sigurd Rahmqvist och 
ingenjör Katarina Strömdahl för råd, synpunkter och praktisk hjälp.

Grönsöö i september 1992

Carl Gustaf von Ehrenheim
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Kungs-Husby kyrka genom 700 år
Åke Nisbeth

Den nuvarande kyrkans tillkomst
1292, det sista året av hans ämbetstid, utfärdade påven Nicolaus IV 
ett antal avlatsbrev för kyrkor i Finland, Norge och Sverige. De 
svenska kyrkorna var i ärkestiftet S:t Andreas i Vaksala, S:ta Maria i 
Valbo och S:t Mikael i Husaby Trögd, dvs det nuvarande Kungs- 
Husby, i Strängnäs stift S:t Jakob i Torshälla och i Skara stift S:ta 
Maria i Fässberg, S:ta Elin i Skövde och S:t Olov i Falköping. Origi
nalbrevet för Kungs-Husby är sedan länge förkommet, men dess 
innehåll känner vi tack vare en anteckning i Vatikanarkivet i Rom. 
Brevet är den äldsta kända handling där kyrkan nämns. Innan detta 
avlatsbrevs betydelse för en datering av den nuvarande kyrkan 
behandlas, kan det finnas skäl att ge en bild av den tid vid vilken 
brevet tillkom.

Utfärdaren, påven Nicolaus IV (Girolamo Maści), var franciskan- 
munk och utsågs vid konciliet i Lyon 1274 till ordensgeneral och 
efterträdde som sådan en av de främsta ordensteologema, Bonaven- 
tura, helgonförklarad 1482. Av påven Gregorius X sändes han till 
Konstantinopel för att förhandla med den grekisk-ortodoxa kyrkan, 
av Nicolaus III utnämndes han 1278 till kardinal efter att redan 
tidigare ha utsetts till biskop i Palestrina (antikens Praeneste). 1287 
dog påven Honorius IV och efter en nära årslång konklav valdes 
Girolamo Maści 1288 till påve och antog då namnet Nicolaus IV.

Nicolaus, den förste franciskanbroder som utsetts till påve, var av 
enkel härkomst och får av Rom-historikern F Gregorovius betyget 
"en from munk, utan egennytta, som bemödade sig om världsfre
den". Han saknade, i motsats till många av sina föregångare, mäkti
ga och rika släktingar och nödgades välja mellan de två släkter, som 
kämpade om makten över Rom, och valde familjen Colonna. I samti
da nidteckningar avbildades han därför som en dvärg mellan två 
resliga kolonner.
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Inbördes strider, inte bara i Rom utan i stora delar av Italien, ledde 
till att Nicolaus endast kortare perioder kunde vistas i Rom, där han 
helt saknade världslig makt. Trots ett således allt annat än gott 
utgångsläge arbetade han energiskt för att bilägga de många stridig
heterna mellan släkter, mellan städer och mellan provinser och för 
att återge påvestolen dess allvarligt skadade auktoritet, men med 
föga framgång. Ett hårt slag för honom var arabernas erövring 1291 
av korstågstidens enda kvarvarande fästning i Palestina — S. Jean 
d'Åcre — en händelse som betecknade slutet på den nära tvåhundra
åriga period av korståg, som ursprungligen syftat till att återställa de 
heliga platserna under kristen överhöghet.

Två årtionden innan Nicolaus valdes till påve gav sig två venetian- 
ska köpmän, Nicolo och Mattei Polo, ut på en resa till Fjärran Östern, 
som förde dem ända till Kina och härskaren där, den mongoliske 
storkahnen Khubilai Khan i Peking, som bl a gav dem i uppdrag att 
medföra en skrivelse till påven med en begäran om hundra lärde. 
Som resultat härav inledde missionärer från dominikaner och franci
skaner en missionsverksamhet i Kina och fann där, liksom i Persien 
och Indien, en kyrka som bekände sig till den nestorianska varianten 
av kristendom, och som hade en egen patriark med säte i Seleucia 
(senare Bagdad). Ett sändebud från denna kyrka, Rabban Cauma, 
besökte 1288 Europa, där han togs emot av kungarna i Frankrike och 
England och av påven i Rom, dvs Nicolaus IV. Från Nordeuropa till 
Kina sträckte sig således det område som Nicolaus hade att ägna sin 
uppmärksamhet.

Nicolaus dog i april 1292, endast några månader efter utfärdandet 
av avlatsbreven för de nordiska kyrkorna, och begrovs i S:ta Maria 
Maggiore i Rom. Den konklav som därefter följde utspelade sig mot 
en bakgrund av häftiga inbördeskrig i Rom och stora delar av Italien, 
varför avgörandet dröjde ända till juli 1294, då man valde bond
sonen och eremiten Pietro Murrone till påve. Denne var en from men 
olärd man — han behärskade inte ens kyrkans eget språk latinet. Han 
vägrade först att acceptera valet men gav slutligen efter och vigdes en 
månad senare i Aquila till påve med namnet Celestinus V. Han togs 
omedelbart om hand av Karl II av Anjou, som förde honom till sin 
residensstad Neapel. Efter några månader insåg Celestinus sin 
olämplighet som påve och avsade sig sin värdighet i december 1294 
och drog sig tillbaka för att åter leva eremitliv. Ingen påve hade 
tidigare frivilligt lämnat påvestolen, varför stor förvirring uppstod. 
För att undvika ytterligare komplikationer skred kardinalerna denna 
gång snabbt till val — redan tio dagar efter Celestinus avsägelse hade 
man valt Benedetto Cætani till ny påve. En av dennes första åtgärder
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som påve — med namnet Bonifacius VIII — var att söka reda på sin 
föregångare, som togs till fånga och dog i maj 1295. Celestinus 
kompenserades för sitt världsliga misslyckande genom att han 1313 
kanoniserades som helgon. Hans efterföljare blev den påve, som 
genom sina maktanspråk för kyrkans del fick nästan alla världsliga 
härskare emot sig och som vid sin död hotades av en kättarprocess. 
Den viktigaste följden av dessa maktstrider blev att påvarna flyttade 
sitt residens till Avignon, där de kom att residera under större delen 
av 1300-talet.

Efter denna utflykt i påvedömets och i någon mån världens histo
ria är det dags att återvända till Sverige. I Uppsala hade ärkebiskopen 
Magnus Bosson dött sommaren 1289. Till hans efterträdare valdes 
dominikanbrodern Johannes, tre år tidigare vigd till biskop i Åbo. 
Hans val stadfästes av påven Nicolaus IV den 8 juli 1290. Ärkebisko
pen i Lund, som var överordnad sin ämbetsbroder i Uppsala, bann
lyste Uppsalas domkapitel för att de förbigått honom. För att slippa 
ta emot sitt ämbetstecken, palliet, i Lund, reste Johannes mot Rom, 
men dog på vägen hos sina ordensbröder i Provins i Champagne i 
september 1291. Till hans efterträdare valdes dekanen vid domkyr
kan Nils Allesson, som redan 1288 rest mot Rom för att klaga över 
Lunda-ärkebiskopens överhöghet över Uppsala och som omedelbart 
vände om till Rom, där han bör ha inträffat före Nikolaus IV:s död 
1292. Kanske var det Nils Allesson, eller hans företrädare Johannes, 
som med sig i bagaget haft ansökningarna om avlat för de svenska 
kyrkorna. Nikolaus tvingades, som en följd av de ovan beskrivna 
händelserna kring påvevalet efter Nikolaus IV:s död, att dröja i 
Italien (i första hand i Orvieto) i fyra år innan han slutligen nådde sitt 
mål, att invigas till ärkebiskop utan inblandning av sin kollega i Lund 
och att få dennes bannlysning av domkapitlet i Uppsala hävd. Med 
sig hem till Sverige hade han inte bara sitt pallium utan också ett par 
avlatsbrev för sin domkyrka samt ytterligare privilegier för denna, 
allt utfärdat av Bonifacius VIII. I Italien hade han också införskaffat 
kyrkliga textilier, av vilka en korkåpa bevarats till våra dagar, en av 
domkyrkans dyrbaraste skatter från medeltiden. Nils Allesson dog 
1305.

1290-talet var i övrigt för Sverige ett förhållandevis lugnt årtionde. 
Kung Magnus Birgersson (ladulås) hade dött i december 1290 i sin 
borg Näs på Visingsö och efterträtts av sin äldste men minderårige 
son Birger. Magnus ladulås, som utsetts till "svearnas hertig" efter 
sin fader Birger jarls död 1266, hade 1275 lyckats förtränga sin äldre 
broder Valdemar och kröntes till Sveriges konung i domkyrkan i 
Gamla Uppsala pingstdagen samma år. "Magnus regering är tiden
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Kungs-Husby kyrka. Interiör mot öster. Foto Pereric Öberg.
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för privilegiesamhällets definitiva etablering såväl genom kyrko- 
privilegier som genom lagstiftning" skriver H Schück, som också 
konstaterar att de privilegier som kyrkan fick 1281 "utgjorde intill 
reformationen grunden för kyrkans särställning inom det svenska 
samhället" liksom att Magnus var "den siste lyckosamme konungen 
före reformationen".

Magnus efterträdare, äldste sonen Birger, var vid faderns död tio år 
gammal. Under hans minderårighet styrdes landet av marsken Tyr- 
gils Knutsson. Sedan Birger själv kommit till makten råkade marsken 
snart i onåd och avrättades. Ganska snart kom Birger också i konflikt 
med sina två yngre bröder Erik och Valdemar. Att här gå in på de 
brödrafejder som blev följden av denna fiendskap är knappast moti
verat. Det må räcka med att konstatera att Erik och Valdemar till
fångatogs av Birger och dog på Nyköpingshus 1317, att Birger däref
ter tvingades fly från Sverige, att hans unge son Magnus avrättades 
och att hertig Eriks tvåårige son Magnus Eriksson valdes till Sveriges 
konung.

I Nikolaus IV:s avlatsbrev kallas kyrkan S:t Mikaels kyrka "de Huse
by in Troygd", en beteckning som möter även i andra medeltida 
handlingar och föregår den nuvarande beteckningen Kungs-Husby. 
Redan namnet Husby ger en klar anvisning om att kyrkan byggts på 
en kungsgård, en gård som hört till det sk Uppsala öd, där en 
kungens fogde residerat och där också kungen med sitt följe kunnat 
logera under sina ständiga resor runt landet. I Lars Salvius' beskriv
ning över Uppland från 1741 läser man bl a: "Ännu skola qvarlefvor 
skönjas der Kungs-Husen stått, och visas af alla som bo der om
kring".

Avlatsbrevet gav fyrtio dagars avlat på i brevet angivna dagar, 
nämligen ärkeängeln Mikaels dag, fyra Maria-dagar (bebådelsen, 
hennes födelse, hennes kyrkogång och hennes himmelsfärd), Johan
nes Döparens och alla helgons dagar, troligen också årsdagen av 
kyrkans invigning. Att kyrkans titulärhelgon var Mikael är intressant 
— och ovanligt bland svenska medeltidskyrkor. Det kan tyda på en 
tidig tillkomst av den första kyrkan på platsen — Mikaels namn är 
ofta knutet till kyrkor från missionstiden. Detta i sin tur tyder på att 
den nuvarande kyrkan haft en föregångare. De rester av en dopfunt 
av sandsten som påträffats i samband med kyrkans restaurering på 
1950-talet liksom en gravsten av rent romansk typ, pekar i samma 
riktning. Inskrifter på några runstenar inom socknen tyder på att 
kristendomen vunnit insteg i bygden redan under 1000-talet. På en 
av stenarna förekommer också namnet Husby. En gravsten prydd
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med ett stiliserat kors, en sk liljesten, kan dateras till 1200-talet. En 
annan sten med djurornament kan även den ursprungligen ha tjänat 
som gravvård, i så fall närmast av den typ som kallas Eskilstunakis- 
tor. Ytterligare ett bevis för att en kyrka funnits före den nuvarande 
är ett krucifix av ganska ringa storlek, som bör ha tillkommit under 
1200-talets förra hälft eller mitt, senare något förändrat. Vid arkeolo
giska undersökningar inom den nuvarande kyrkans murar 1958 
kunde man dock inte finna några spår av en äldre kyrka, vare sig av 
sten eller trä. Det kan därför inte uteslutas att den första kyrkan, som 
med ganska stor sannolihet varit en träkyrka, legat på annan plats 
inom kungsgårdens område än den nuvarande kyrkan.

Vid vilken tid har då den nuvarande kyrkan tillkommit? Planlös
ningen — långhus och kor av samma bredd, koret rakt avslutat i öster 
— liksom proportionerna med ganska höga och spetsiga gavelrösten 
har lett till att de flesta som skrivit om kyrkan daterat den till sent 
1200-tal eller 1300-talets första hälft. Inga som helst utsmycknings- 
detaljer, som kan hjälpa till vid en datering har bevarats. En troligen 
ursprunglig och först på 1700-talet igenmurad fönsteröppning i 
sydväggen är rent spetsbågig. Rester av långhusets ursprungliga 
portal har bevarats och även den är spetsbågig. Övriga fönster och 
dörröppningar har förändrats. Den bästa hjälpen vid en datering ger 
dock resterna av kyrkorummets ursprungliga innertak, ett resligt 
trävalv med treklöverformad genomskärning, som har haft åtskilliga 
paralleller i andra uppländska kyrkor, som vanligen dateras till sent 
1200-tal eller 1300-talets förra del. Ännu har man inte prövat att 
datera valvresterna med hjälp av dendrokronologi, dvs en datering 
med hjälp av trävirkets årsringar. När så skett bör det vara möjligt att 
ganska exakt ange tiden för kyrkbygget. En vindskiva på korgaveln 
har en dekor i relief som kan ges samma datering som den ursprung
liga takstolen. Dateringshjälp har man också sökt i ett testamente 
från 1343, enligt vilket kyrkan skulle få ett stenfönster med tillhöran
de glasmålningar och ansett att detta ger en anvisning om tiden för 
kyrkans färdigställande. Det kan dock icke uteslutas att detta testa- 
mentsfönster var avsett att ersätta ett redan existerande av enklare 
utformning, t ex med omfattning och indelning av tegel och utan 
glasmålningar.

Är det kanske så att 1292 års avlatsbrev har ett direkt samband 
med kyrkobygget och kan den tradition — av svårbestämbar ålder — 
som anger Magnus ladulås som kyrkobyggets främste befrämjare ha 
sin grund i verkligheten?

Kung Magnus dog i slutet av 1290, dvs ungefär samtidigt som man 
kan räkna med att sändebudet med begäran om ett påvligt avlatsbrev
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Kungs-Husby kyrka. Triumfkrucifix frän 1200-talets mitt, övertaget frän den 
nuvarande kyrkans föregångare. Foto Gabriel Hildebrand.
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var på väg mot Rom. I kungens testamente nämns gåvor av olika slag 
till ett stort antal kyrkor. Kungs-Husby hör icke till de namngivna 
bland dessa. Med tanke på att kyrkan var kungsgårdskyrka — och 
sockenkyrka — är det i högsta grad troligt att kungen, dvs såväl 
Magnus som hans föregångare och efterträdare, givit väsentliga bi
drag till kyrkobyggnad och kyrkoinredning så länge de för egen del 
utnyttjade kungsgården. Att så var fallet med Magnus Ladulås vet vi. 
Något hinder för att denne också aktivt intresserat sig för uppföran
det av den nuvarande kyrkan föreligger således knappast.

Det är vanligt att byggnadshistoriker använder sig av avlatsbrev 
som dateringshjälp även om brevens formuleringar knappast ger 
något stöd för en hypotes att de direkt har samband med en pågåen
de eller planerad om- eller nybyggnad. I fallet Kungs-Husby är 
avlaten icke uttryckligen förenad med villkor om gåvor till ett kyrko- 
bygge, i varje fall att döma av det kortfattade referat av brevets 
innehåll som bevarats i Vatikan-arkiven. Givetvis är det dock så, att 
en kyrka där man kunde erhålla många dagars avlat drog flera 
besökare än en i detta avseende mindre lyckligt lottad och att där 
mera pengar samlades i offerstocken. Man bör också hålla i minnet 
att ett kyrkobygge under medeltiden inte var avklarat på ett par år. 
Bönderna i socknen skulle samla och köra fram sten till bygget, kalk 
måste anskaffas och brännas, likaså tegel. Stora mängder virke be
hövdes till yttertak och innertak. Vi vet, tack vare bevarade räken- 
skapsuppgifter från Hjälsta i Uppland, att uppförandet av kyrkan 
där pågick i tjugo år. Kanske påbörjades arbetena på kyrkan i Kungs- 
Husby redan i slutet av 1200-talet och pågick ett par årtionden in på 
1300-talet innan de i huvudsak var avslutade. En sådan extra finess 
som ett kalkstensfönster med glasmålningar kan, som redan nämnts, 
mycket väl ha tillkommit en tid efter det att kyrkan tagits i bruk. Ett 
någorlunda säkert svar på frågan om kyrkobyggnadens datering kan 
dock ges först efter en dendrokronologisk undersökning av de beva
rade resterna av den ursprungliga takstolen.

Hur såg då Kungs-Husby kyrka ut i sitt äldsta skick? Till en början 
får vi tänka bort det västligaste valvfacket i den nuvarande kyrkan — 
det har tillkommit först under 1700-talet. Vi får också tänka bort de 
nuvarande tegelvalven — från 1400-talet — och ersätta dem med ett 
högt trävalv med treklöverformad genomskärning, kanske försett 
med en enkel målad dekor av en typ som återfinns på sakristians 
valv (sakristian hör till det äldsta byggnadsskedet). Ingången fanns i 
långhusets södra vägg. Delar av den ursprungliga dörromfattningen i 
rent gotiska former ingår i den nuvarande sydportalen. I korets 
östvägg fanns ett högt fönster, i långhusets sydvägg ett brett spetsbå-
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Kungs-Husby kyrka. Tvä 
fragment av den glasmål
ning som skänktes till 
kyrkan enligt ett testa
mente från 1343. Förva
ras i Statens historiska 
museum, Stockholm.
Foto ATA.

gigt fönster, nu synligt i exteriören som en grund nisch. Ytterligare ett 
fönster kan ha funnits i sydväggen medan nordväggen varit helt 
fönsterlös.

Inredningen var delvis övertagen från den äldsta kyrkan, så bl a 
dopfunten. Två krucifix, av sådan storlek att de bör ha haft sin plats i 
triumfbågen, dvs bågen mellan långhus och kor, har bevarats. Det 
ena, som nu har sin plats över altaruppsatsen, inom den nisch som 
bildas av det igenmurade östfönstret, kan dateras till 1200-talets slut 
men har något förändrats, troligen mot slutet av medeltiden. Det 
andra, av hög konstnärlig kvalitet, hör hemma i 1300-talets förra 
hälft och hänger nu på långhusets sydvägg. Det är svårt att finna en 
förklaring till att kyrkan äger två triumfkrucifix som är så pass nära
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samtida — möjligen kan ett av dem vara övertaget från någon annan 
kyrka. Det dyrbaraste föremålet var den Maria-bild av sten, som nu 
har sin plats i kyrkans kor, i en särskild monter. Den är ett nordöst- 
franskt eller rhenländskt arbete från c:a 1320—1340 och saknar 
motsvarigheter i Sverige. Det är frestande att tänka sig att den är en 
gåva av kung Magnus Eriksson och hans drottning Blanche. Drott
ningen kom från Namur, dvs den del av Västeuropa varifrån bilden 
importerats. Kyrkobesökarnas blickar drogs säkert också till det föns
ter med glasmålningar som tillkommit i enlighet med testamentet 
från 1343. Vid kyrkans restaurering 1959 påträffades skärvor av 
dessa målningar, som visar att fönstret varit försett med såväl figur
scener som rik ornamentik. Testator, prästen Lars i Börje, hade varit 
domkyrkosyssloman i Uppsala, vilket innebar bl a att han hade att 
svara för domkyrkans byggnadshyttas ekonomi och personal. Det är 
därför inte särskilt djärvt att anta att såväl fönstrets kalkstensdelar 
som själva glasmålningen tillverkats av stenhuggare respektive måla
re som varit verksamma vid domkyrkan i Uppsala. Glasmålnings- 
fragmenten från Kungs-Husby kan därför ge en antydan om hur de 
helt förlorade medeltida glasmålningarna i domkyrkan sett ut. Unge
fär samtida med herr Lars var dekanen Lars i Vaksala, den ende 
författaren till arbeten om kanonisk rätt under svensk medeltid. Han 
slutade sitt liv i dominikanklostret i Sigtuna. Om Lars i Vaksala vet vi 
att han var född i Östersta i Kungs-Husby. Kanske hade också Lars i 
Börje en personlig anknytning till Kungs-Husby.

Senmedeltidens kyrkorum
1300-talets senare hälft inleddes med den svåra pestepedemi som 
efter sina förhärjande verkningar gavs namnet Digerdöden, den 
stora döden. Härtill kom politisk oro, som ledde till att kungen, 
Magnus Eriksson, förjagades och ersattes med sin systerson Albrekt 
av Mecklenburg. De svenska stormän, under ledning av den mäktige 
Bo Jonsson (Grip), som avsatt Magnus och inkallat Albrekt, kom 
snart i motsatsförhållande också till Albrekt, I hans ställe kom 1389 
drottning Margareta av Norge och Danmark, änka efter Magnus 
Erikssons son Håkan Magnusson. Den union mellan de tre nordiska 
rikena, som härigenom bildades, kom att formellt bestå till 1521, 
med åtskilliga orosperioder dessförinnan, t ex Engelbrektsupproret 
1434—1436. En av unionstidens drottningar, Filippa, dotter till Hen
rik IV av England, skall enligt samma tradition som anger Magnus 
Eriksson som Kungs-Husbys kyrkas byggherre, ha sett till att kyrkan
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försågs med tegelvalv. Filippa giftes 1406 med Erik av Pommern, 
regent i Sverige från 1396 till 1436, då han avsattes efter det av 
Engelbrekt anförda upproret, som bl a riktade sig mot Eriks danska 
fogdar. Filippa dog 1430 och begrovs i Vadstena klosterkyrka. I detta 
fall råder ingen tvekan om att traditionen inte har någon verklighets
grund. Valven kan nämligen utan minsta tvekan dateras till 1400- 
talets sista fjärdedel, dvs bortåt 50 år efter Filippas död.

De många Upplands-kyrkor, som från början haft innertak av trä, 
kom alla innan medeltiden var till ända att förses med valv av tegel. 
De äldsta av dessa valv, enkla kryssvalv med ribbor med rätvinklig 
genomskärning, introduceras under 1400-talets andra fjärdedel och 
efterföljs under århundradets andra hälft av allt rikare utformade 
valv, där ribborna bildar en mer eller mindre komplicerad stjärna: 
stjärnvalv. Ett enkelt kryssvalv, som i sitt formspråk nära ansluter till 
valven från 1400-talets förra del och mitt finns också i Kungs- 
Husby, nämligen i tillbyggnaden från 1750-talet, som behandlas 
nedan.

De tre medeltida valven, som bärs upp av kraftiga, avtrappade 
väggpelare (den i sydväst extra kraftig då den innehåller en trappa 
till kyrkans vind), är av olika typ. Mest komplicerat i sin utformning 
är valvet över koret. Det mellersta valvet är något enklare, det västra 
ett stjärnvalv av den enklaste typen. Denna sammanställning av tre 
olika valvtyper i en och samma kyrka återfinns i ytterligare några 
kyrkor i trakten av Enköping, nämligen Boglösa, Löt och Vittinge, 
vilket kan betyda att en och samme murmästare varit verksam i de 
fyra kyrkorna.

I Kungs-Husby har väggpelarna givits en sådan höjd att kyrko
rummet efter valvslagningen fått behålla en stor del av den resning 
det hade när det var avtäckt med det ursprungliga trävalvet. Det 
ursprungliga östfönstret kunde bibehållas medan det stora fönstret i 
sydväggen delvis kom att döljas av en av väggpelama. Först på 1700- 
talet murades det igen och ersattes med två fönster.

Till arbetena med valvslagningen och vapenhusbygget åtgick en 
stor mängd tegel, som tillverkades av en särskilt avlönad tegelslaga- 
re, som kan ha byggt sin ugn inte alltför långt från kyrkan. Liksom 
tidigare fick sockenboma säkerligen bidraga med dagsverken för 
transport av material — t ex marksten till vapenhusets väggar, kalk 
och virke. Tegelslagaren liksom murmästaren och deras hantlangare 
fick sin lön, i pengar eller i naturaprodukter eller, allra troligast, 
genom en kombination av båda betalningssätten. Om denna gång 
bidrag utgått från kungen vet vi inte. Som redan nämnts saknar 
traditionen om drottning Filippa som bidragsgivare till valvbygget
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grund. Kungsgården hade i slutet av 1400-talet förlorat sin betydelse 
som rastplats för kungen under hans resor i landet. De arkeologiska 
undersökningarna 1959 visade att koret och långhuset skiljts åt med 
ett skrank av trä, placerat ett stycke in i koret. Rester av detta skrank 
kom till ny användning när kyrkan efter reformationen försågs med 
bänkar. Ovanför skranket har triumkrucifixet haft sin plats.

Ungefär samtidigt med valvslagningen torde också en ny altar- 
prydnad för korets altare ha anskaffats, nämligen ett altarskåp med 
skulpterade, målade och förgyllda skulpturer, säkerligen också med 
målningar på yttersidorna av skåpets dörrar. Av detta skåp har till 
våra dagar bevarats fyra skulpturer, använda som kröndekoration på 
1700-talets altaruppsats. De föreställer apostlarna Petrus och Johan
nes samt S:t Laurentius och S:ta Birgitta. Bland altarskåpets skulptu
rer bör också ha funnits en bild av kyrkans skyddspatron, ärkeängeln 
Mikael. Troligen har det också funnits en särskild bild av honom.

Kalkmålningarna
De tre medeltida valven över kor och långhus, vapenhusets valv och 
kyrkans och vapenhusets väggar försågs ganska snart efter valvslag
ningen — troligen omkring 1500 — med kalkmålningar. Målningarna 
är utförda av en konstnär, som i likhet med den kände Albert målare 
i Stockholm, med förkärlek utnyttjat det senmedeltida träsnittsverk 
som brukar kallas "Biblia pauperum" som förlaga. Konstnären, vars 
namn och hemort vi icke känner, skiljer sig dock i många avseenden 
från sin yrkesbröder Albert, även om han bör ha varit i stort sett 
samtida med denne och kanske rentav någon tid varit medhjälpare 
till honom. Av väggarnas målningar återstår nu endast obetydliga 
rester i den västra delen av det medeltida långhuset och i vapenhu
set, vilket bl a innebär att det är svårt att bilda sig en uppfattning om 
det program som legat till grund för urvalet av motiv. Huvudlinjerna 
i bildprogrammet går dock att rekonstruera om man tar själva kyrko
rummet, dess medeltida indelning och inredning till hjälp.

I vapenhuset samlades kyrkobesökarna före och efter mässan och 
här inleddes också flera gudstjänsthandlingar, t ex dopet. I valvets 
södra kappa, över ingången till vapenhuset, ser vi två kvinnor i 
intensivt samtal med en djävul som åhörare. Två andra djävlar 
försöker förstora ett pergamentskinn. En av dem biter och drar, den 
andra trampar med den ena foten och drar med båda händerna. 
Skinnet är fullt av skrivtecken — den ena djävulen håller också ett 
bläckhorn, en penna och en raderkniv. Vad som skildras är hur 
skvaller i kyrkan upptecknas av djävlarna för att användas mot de

22



Kungs-Husby kyrka. Kalkmålning i vapenhusvalvets östra kappa föreställande 
aposteln Paulus martyrium. Foto Gabriel Hildebrand.

23



Kungs-Husby kyrka. En av de lovsjungande änglarna i korvalvets målningar. 
Foto Nils Lagergren, ATA.

skvallrande på domens dag. Scenen varnar således för följderna av 
att inte koncentrera sin uppmärksamhet på gudstjänsten och är 
lämplig att fästa uppmärksamheten på både när man går in och ut ur 
kyrkan. I västra valvkappan påminner en bild om livets ändlighet. En 
ung, elegant klädd man sitter i ett träd — livsträdet — vars stam sågas 
av av Döden. I samma kappa finns också en scen som påminner om 
att även den otrogne genom Guds ingripande kan förvandlas till en 
Guds tjänare: scenen föreställer Pauli omvändelse på vägen till Da
maskus. Det vill synas som om åtminstone en del av scenerna i de 
norra och östra valvkapporna återger händelser ur aposteln Paulus 
historia. I öster ser vi ett helgon som halshuggs med en kvinna och en 
krigare som åskådare. Den angränsande scenen föreställer en be-

24



gravningsprocession. Även i den norra kappan ser vi ett helgon som 
halshuggits. Enligt en tolkning skall scenerna i den östra kappan 
föreställa S:t Eriks död och begravning, ett bildval som skulle vara väl 
motiverat såväl av att Kungs-Husby ligger i ärkestiftet som hade 
S:tErik som en av sina främsta skyddspatroner som av det förhållan
det att kyrkan ligger på en av de kungsgårdar som hört till Uppsala 
öd. Helgonet i östkappan bör i sådant fall ha varit krönt, vilket han 
icke är. Han har dessutom sina ögon förbundna, vilket stämmer med 
vad som berättas om Paulus martyrium, som också talar om att en 
kvinna lånat ut sin huvudduk för att användas som ögonbindel. En 
kvinna förekommer ju också som åskådare till Pauli martyrium. 
Martyriescenernas syfte är dels att mana till fasthet i tron, dels att 
påminna åskådarna om helgonen som förespråkare inför Kristus.

Av väggmålningarna återstår en enda scen, på östväggen, förestäl
lande Job som sitter på askhögen omgiven av sina vänner. Av intres
se är att Job, som under senmedeltiden nästan fick karaktären av 
helgon, nämns som en gammaltestamentlig förebild till Paulus i 
Jacobus de Voragines legendsamling "Legenda aurea", en av medel
tidens mest spridda och lästa uppbyggelseskrifter. "Vad Job led 
lekamligen led Paulus andligen" skriver Jacobus bla. Att scenen med 
Job skall tolkas som en maning att hålla fast vid Gud även under 
svåra prövningar behöver knappast betvivlas.

I den norra valvkappan finns inte bara den scen som tolkats som 
den halshuggne Paulus utan också en bild av en välsignande Kristus, 
med ett språkband vars text "Venite omnes qui laboratis" (= kom till 
mig alla som arbetar) hälsar alla som genom sydportalen stiger in i 
själva kyrkorummet.

Det första föremål som mötte den inträdande var dopfunten. 
Troligen i samband med valvslagningen hade man i Kungs-Husby 
ersatt 1100-talsfunten med en ny, den som ännu är i bruk men nu är 
placerad framme i koret. Den är gjord omkring 1500 av det slags 
kalksten, som kallas Singö-marmor efter stenbrottet i norra Roslagen 
och försedd med en inskrift på latin, hämtad ur Psaltaren 36:10, som 
på svenska lyder: "Ty hos dig är livets källa och i ditt ljus ser vi ljus". 
En stor del av de målningar som finns i det västra valvfacket — i 
valvet och på murpelaren med vindstrappan — har också enligt 
medeltida tolkningar anknytning till dopet. Man utgick, då liksom 
nu, från Paulus brev till romarna (6:3—4): "Vet ni då inte att vi som 
har döpts in i Kristus Jesus, också har blivit döpta in i hans död. 
Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för 
att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de 
döda genom Faderns härlighet". Vi möter även den sammanställning
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Kungs-Husby kyrka. Kalkmälning i långhusets västra valv föreställande profeten 
Jona som utspys av valfisken. Det träsnitt ur Biblia pauperum som tjänat som 
förlaga ses pä nästa sida. Foto Nils Lagergren, ATA.

av scener ur Gamla och Nya testamentena som återfinns t ex i Biblia 
pauperum och som syftar till att visa hur händelser och personer i 
Gamla testamentet förebådar vad som skulle fullbordas genom Kris
tus. Kristi uppståndelse har således som förebilder Simson som bry
ter sig ut ur sitt fängelse i Gaza (Domareboken 16:1—3) och profeten 
Jona som spys ut av den valfisk som slukat honom (Jona 1:15—2:11). 
Den sistnämnda parallellen använder f ö Jesus själv när han antyder 
sin uppståndelse genom att hänvisa till "Jona tecken" (Matteus 
12:39, Lukas 11:29—32). En framställning av Kristi uppståndelse har 
säkerligen funnits bland de förlorade väggmålningarna.

Kristi lidande och död torde ha skildrats i väggmålningarna, där de 
var lättast att se för kyrkobesökarna. En del av de gammaltestament-
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Profeten Jona som utspys 
av valfisken. Träsnitt ur 
Biblia pauperum.

liga förebilderna, som placerats i valvet, är däremot bevarade. Före
bilden till Kristi begabbelse återfinns i den södra kappan och visar 
den druckne Noa och hans tre söner av vilka Sem överhöljer sin fars 
delvis nakna kropp, Jafet håller för ögonen och Ham pekar finger och 
skrattar. Enligt medeltida utläggningar var Sem Kristi anfader medan 
Ham fick representera hedningarna och heretikerna. Den druckne 
Noa och den lidande Kristus ställdes också samman under hänvis
ning till Jeremia 23:9: "Mitt hjärta vill brista i mitt bröst, alla ben i 
min kropp är vanmäktiga. Jag är såsom en drucken man, en man 
överväldigad av vin, inför Herren och inför hans heliga ord". Kristus 
som bär sitt kors på vägen till Golgata har sin förebild i Isak som 
följer sin fader Abraham för att offras och som bär offereldens ved
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Kungs-Husby kyrka. Kalkmälning i långhusets västra valv föreställande Syndfal
let. Förlagan ur Biblia pauperum ses pä nästa sida. Foto Nils Lagergren, ATA.

(Första Moseboken 22:4—18) i den norra kappan. Den angränsande 
scenen med Isaks offrande härstammar i sitt nuvarande skick från 
1860 men torde åtminstone delvis återgå på bevarade rester av 
originalmålningen. Mindre vanlig som förebild är framställningen av 
Delila som klipper av Simson hans hår och därmed berövar honom 
hans kraft. Den förekommer inte i Biblia pauperum men används bl a 
i "Själens tröst" som förebild till inkarnationen men används också 
som en gammaltestamentlig motvarighet till Kristus som låter sig 
förnedras. I Kungs- Husby är den sist nämnda tolkningen säkert den 
aktuella. Hur den sjöjungfru med spegel och kam och som förekom
mer i söder skall kunna fogas in i ett meningsfullt samband med 
övriga scener är svårt att bestämt avgöra. I medeltida konst symboli -
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Syndafallet. Träsnitt ur 
Biblia pauperum.

serar en figur som denna oftast dödssynden Luxuria (okyskheten) 
eller Vanitas (fåfängligeten).
. Den västra valvkappans scener liksom huvudparten av scenerna 

på trapp-pelaren i sydväst handlar om synd och förlåtelse. Adam och 
Eva som låter sig frestas av ormen att äta av den förbjudna frukten 
på kunskapens träd har i Kungs-Husby — liksom i Biblia pauperum 
— som parallellbild Kristus som frestas av djävulen att göra stenar till 
bröd (Markus 4:1—11). Kristus står emot djävulens frestelse och 
tillbakavisar honom: "Det är skrivet: människan skall leva icke alle
nast av bröd utan av allt det som utgår av Guds mun". Kristus som 
tillbakavisar frestaren och övervinner honom är den nye Adam, som 
gör den gamle Adams synd om intet. Den stiliserade stad som finns
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Kungs-Husby kyrka. Kalkmälning i långhusets västra valv föreställande Kristus 
som frestas av djävulen. Foto Nils Lagergren, ATA.

målad i samma kappa återfinns i bakgrunden till Biblia pauperums 
framställning av Kristi frestelse men har i Kungs-Husby placerats i en 
molnkrans och därmed förvandlats till en bild av den heliga staden, 
det himmelska Jerusalem (Matteus 4:5).

Kristus som livets vatten framställs på trapp-pelaren med hjälp av 
en bild av Kristus och den samaritiska kvinnan vid Sykars brunn 
(Johannes 4:5—30). En annan scen visar Kristus som gäst hos fariséen 
Simon och hur en kvinna, som var en synderska (av traditionen 
identifierad med Maria Magdalena) tvär Kristi fotter, torkar dem med 
sitt hår och smörjer dem med olja (Lukas 7:36—50). Kristus förlåter, 
till de närvarandes förvåning, hennes synder: "hon har ju ock visat 
mycken kärlek. Men den som får litet förlåtet, han älskar ock litet". 
Han avslutar med att säga: "Din tro har frälst dig. Gå i frid". En av
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Biblia pauperums gammaltestamentliga "antetyper" (förebilder) till 
denna scen har målats på trapp-pelaren, nämligen profeten Nathans 
strafftal till konung David (Andra Samuelsboken 12:1—13). David 
bekänner "jag har syndat mot Herren" och Nathan svarar "Så har 
och Herren tillgivit dig din synd; du skall icke dö". De två scenerna, 
som påminner om bikten som ett av den katolska kyrkans sju sakra
ment, återgår nästan i varje detalj på träsnittet i Biblia pauperum.

Den sista bibliska scenen på trapp-pelaren föreställer David med 
Goliaths huvud, i Biblia pauperum förebild till Kristi intåg i Jerusa
lem, en scen som troligen funnits målad i närheten, kanske på den på 
1700-talet bortbrutna västväggen. De profeter, som finns i valvsvick- 
larna i norr och söder, har också sina förebilder i Biblia pauperum, 
där varje blad förutom den nytestamentliga scenen med sina två 
förebilder också har fyra bröstbilder av profeter med texter som 
syftar på de tre berättande scenerna.

På trapp-pelaren finns också ett par groteska figurer, som vi har 
svårt att tolka men som för senmedeltidens människor säkert hade 
en bestämd betydelse samt en scen i en serie på tre (de andra två 
finns på kapitälbanden i sydöst och nordväst) med en räv och en 
skara gäss som agerande. Vi ser räven som predikant, stående i en 
talarstol (ambo) vars framsida pryds med en textil med granatäpple
mönster. Runt omkring honom finns hans åhörare, gässen. I nästa 
scen har gässen avslöjat räven som en bedragare och angriper ho
nom, i den sista scenen hänger gässen räven. Räven, som i folktron 
alltid skildras som listig och slug och vars röda päls gjorde honom till 
ett ondskans djur, får här föreställa predikanten som sprider falsk 
lära, men som avslöjas och till sist får sitt straff.

I långhusets östra valv finns huvudsakligen ornamentik. De enda 
figurscenerna har placerats i norr och söder och föreställer Kristi 
himmelsfärd och Pingstundret och återgår, liksom profetbilder i 
svicklarna, på Biblia pauperum. På kapitälbandet på valvpelaren i 
sydöst avbildas Kains offer. Som motstycke i nordöst borde ha fun
nits en bild av Abels offer. Scenen där, som delvis utplånats vid 
uppsättandet av predikstolens baldakin, är dock svår att tyda. Bro
dermordet, dvs Kain som dräper Abel, återfinns på kapitälbandet på 
pelaren i söder mellan de två medeltida långhusvalven liksom en 
scen ur "den bakvända världen": en hare snarar en jägare.

I korvalvet slutligen upptas själva valvstjärnan av åtta änglar i 
liturgisk skrud som sjunger Guds lov. Ett citat ur Johannes Chrysos- 
tomus "De sacerdotio" (Om prästerskapet) kan hjälpa till att förklara 
deras närvaro på just denna plats, över altaret, där prästen läste 
mässan: "Prästen är omgiven av änglar. Altarrummet och hela helge-
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Kungs-Husby kyrka. Långhusets östra valv, högra hälften av en framställning av 
Kristi himmelsfärd. Foto Nils Lagergren, ATA.

domen är fylld av de himmelska makterna, som hyllar den som är 
närvarande på altaret" (dvs Kristus i brödets och vinets gestalt). I 
övrigt finns i valvet de fyra evangelisternas symboler, i öster Johan
nes örn, i söder Lukas oxe, i väster Matteus ängel och i norr Markus 
lejon. De fyra stora latinska kyrkofäderna återfinns också i korvalvet, 
Ambrosius och Hieronymus i söder, Augustinus och Gregorius i 
norr. De inskrifter som finns på deras språkband är nu fragmentari
ska och tyvärr svårtolkade.

Det världsliga har fått utrymme även i korvalvet, nämligen på 
kapitälbanden, där det målats mansfigurer, som intar olika ställning
ar. En knäböjer och håller en klubba på ryggen, en sitter med 
korslagda ben osv. Hur de tolkades av senmedeltidens präster och
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kyrkobesökare är nu svårt för att inte säga omöjligt att avgöra. Vad 
som en gång funnits på väggarna i koret vet vi inte — kanske som i 
många av Albert målares målningssviter bilder som skildrat inkarna
tionen och Jesu barndom, kanske också scener ur Marias liv. Kyrkans 
skyddspatron, ärkeängeln Mikael, har säkert också beretts en plats i 
koret.

Genom sin storlek, sitt byggnadsmaterial, sin flödande rika och 
färgstarka dekor av målningar och skulpturer utgjorde kyrkan en 
överväldigande kontrast till sockenbornas vardagsmiljö med låga, 
grå timmerhus, mörka och färglösa även i det inre, där många 
familjemedlemmar och en del av husdjuren måste samsas om de 
trånga utrymmena. De gudstjänster och olika ceremonier som kyrko
rummet utgjorde ramen kring präglade dessutom sockenbornas liv i 
en omfattning som vi i våra dagar har svårt att föreställa oss.

Möda och uppoffringar 
till kyrkobyggnadens bästa
Reformationen i Sverige kom för kyrkobyggnadernas del icke att 
medföra några mera genomgripande förändringar. De ledande refor
matorerna var inga fanatiker och kungen, Gustav I , var angelägen 
om att hans politiska planer för landet skulle kunna förverkligas utan 
att han fick hela folket emot sig. Även om protesterna var många — 
Dacke-upproret är väl det för eftervärlden mest bekanta, liksom 
upproren i Dalarna, det landskap som spelat en viktig roll vid Gustav 
Erikssons upphöjelse till Sveriges konung — lyckades Gustav be
mästra dem, med metoder som inte var särskilt ömsinta. Vad som 
inte minst upprörde känslorna var att mässan skulle läsas på svens
ka, medan de nya teologiska aspekterna på t ex nattvarden inte 
förmådde väcka någon folkstorm. De för menigheten påtagligaste 
förändringarna utöver att svenska i stället för latin skulle användas i 
gudstjänstens alla delar, inte vara i predikan, skulle vara främst att de 
vid nattvarden fick ta del av såväl brödet som vinet, att upphöjelsen 
(dvs visandet) av det förvandlade brödet och vinet efter läsandet av 
instiftelseorden, försvann, likaså användandet av rökelse. Troligen 
vande man sig ganska snart vid dessa förändringar. I själva kyrko
rummet vidtogs inga större förändringar. Fanns kalkmålningar fick 
de vara kvar. Det medeltida högaltarskåpet fick fortfara att göra 
tjänst också i de fall där centralfiguren var jungfru Maria. Korskran- 
ket fick stå kvar med obetydliga förändringar. Helgonbilderna fick
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också de vara kvar även om de inte längre fick vördas som under 
medeltiden. Maria-altaret, som normalt hade sin plats på långhusets 
nordsida, vid gränsen mellan kor och långhus, kom att användas 
som det bord där kvinnorna vid sin kyrkotagning efter barnafödande 
lämnade sina offergåvor, bl a bröd. "Kakaltaret" blev oftast beteck
ningen på denna kvarleva från medeltiden.

För Kungs-Husbys del vet vi att det skulle dröja till 1700-talet 
innan valvens och väggarnas målningar kalkades över och innan det 
medeltida högaltaret med sitt altarskåp från 1400-talets slut fick vika 
för ett nytt altarbord och en ny altartavla, de som nu är i bruk. Det 
vill också synas som om skranket mellan kor och långhus fått stå 
kvar ett gott stycke in på 1600-talet.

En omständighet som bidrog till att bibehålla kyrkorummet i dess 
förreformatoriska skick var kyrkornas sämre finanser. Vid de reduk
tioner av kyrklig egendom och kyrkliga inventarier som Gustav 
genomförde förlorade kyrkorna nästan all jord som de hade ägt — 
normalt fick man behålla vad som fordrades för prästens bostad och 
uppehälle. Det tionde av säd som utgick under medeltiden hade 
delats i tre delar, av vilka en tredjedel tillföll prästen (som också fick 
tionde, s k kvicktionden av husdjur) medan återstoden delades mel
lan socknens fattiga, sockenkyrkan samt biskop och domkapitel. 
Gustav I lät sockenprästen behålla sin del av tiondet medan resten, 
frånsett en mindre del, den sk vin- och byggnadssäden, togs om 
hand av kronan. Sockenkyrkans enda fasta inkomst efter reformatio
nen var denna lilla rest av det medeltida tiondet. Även i många andra 
avseenden försämrades kyrkornas finanser; t ex upphörde alla intäk
ter från besökare som givit sina offer till en kyrka, dit de sökt sig för 
att få del av avlat. Konfiskationen av silverföremål — i Kungs-Husby 
bl a en kalk med patén, två oljekar och en monstrans som tillsam
mans vägde drygt ett kilo — var smärtsam för sockenborna men 
påverkade knappast landsförsamlingarnas ekonomi. Att Kungs-Hus- 
by ännu ett stycke in på 1700-talet hade endast en klocka, av äldre 
beskrivningar att döma möjligen samtida med kyrkobyggnaden, kan 
tyda på att man fått lämna ifrån sig också en klocka.

Efter reformationen upphörde också socknen att vara ett eget 
pastorat med egen kyrkoherde och sammanlades med Veckholm och 
Tors vi till ett pastorat med kyrkoherden i Veckholm och en kommi
nister i Kungs-Husby.

De knappa medel som man kunde disponera förslog, sedan man 
köpt nattvardsvin och oblater, endast till ofrånkomliga underhållsar
beten, t ex lagning och tjärning av kyrkans spåntak, lagning av 
sönderslagna fönsterrutor osv. I Kungs-Husbys äldsta bevarade rä-
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kenskapsbok, påbörjad 1642, kan man t ex under 1668 läsa att kyr
kans inkomster disponerades så att 36 daler 8 rundstycken användes 
till inköp av 7 1/4 kannor vin, 2 daler 8 rundstycken för inköp av 
900 oblater samt 3 daler till fönsterreparation.

Av betydelse för möjligheterna att genomföra större arbeten på 
kyrkan och dess inredning och för anskaffande av nya inventarier' 
var om man hade någon eller några sätesgårdar med givmilda ägare 
inom socknen. När Grönsö 1544 fördes över till Bond-Arnö socken 
för att 1795 återföras till Kungs-Husby, innebar detta att man i nära 
tvåhundra år saknade denna kategori av sockenbor. Greve Magnus 
Gabriel de la Gardie på Ekholmen i Veckholms socken hade dock 
vissa intressen också i Kungs-Husby och han är den ende adlige 
donatorn till Kungs-Husby kyrka före 1800-talets början. Han 
skänkte således under åren efter 1600-talets mitt ett antependium av 
vitt blommönstrat tyg, prytt med hans och hans hustrus vapen i 
silver, samt ett litet orgelverk, kanske hemfört från kontinenten, som 
placerades på en läktare vid korets nordvägg. Om denna läktare 
byggdes för det donerade orgelverket eller om den funnits tidigare 
går ej att fastställa. I de fall där en landsortskyrka redan under 
medeltiden haft en orgel var denna normalt placerad just vid korets 
nordvägg.

Förmodligen skulle man ha kunnat fortsätta åtskilliga år med detta 
försiktiga lappande på kyrkan och dess inredning om inte kyrkan 
den 28 oktober 1676, när gudstjänsten nästan var till ända, drabbats 
av ett våldsamt oväder "med mycken dunder och blixt samt eld och 
svavelrök, som uppfyllt hela kyrkan och försatte det dit församlade 
folket i största häpenhet och förfärelse". Inga människor skadades 
men kyrkan for illa: en del av taket blåste av och särskilt västgaveln 
fick svåra sprickor. Reparationsarbetena efter ovädret gjordes så 
grundliga som församlingens ekonomi medgav men inte så omsorgs
fullt att skadorna verkligen botades.

1700-talets reparationer och tillbyggnader 
Prosten Anders Leufstadius engagerade sig under sin ämbetstid i 
början av 1700-talet på att rusta upp inredningen. 1709 byggdes 
således tjogosex nya bänkar som "funnos nödiga i de gamlas ställe, 
som orimliga och krubbaktiga måste förstoras efter församlingens 
gottfinnande". Sittplatser för alla kyrkobesökare hade inte varit en 
nödvändighet under den medeltida gudstjänsten men blev det i den 
protestantiska med dess framhävande av ordet och utläggningen av
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detta. Om de bänkar som utbyttes 1709 hade tillkommit redan under 
1500-talet går ej att fastställa. Rester av 1709 års bänkinredning ingår 
i den nuvarande bänkinredningen.

Prosten var inte heller nöjd med korets inredning. Det medeltida 
högaltaret av sten, som tycks ha stått på något avstånd från 
östväggen, tog för mycket plats och ersattes 1723 med ett nytt av trä 
med tillhörande altarring. Den av Magnus Gabriel de la Gardie 
skänkta orgeln befanns vara i så dåligt skick att den , efter hörande 
av donatorns arvingar, revs, likaså den läktare på vilken den stod. Ett 
syneprotokoll från 1723 av organisten A Nohrborg i Veckholm talar 
om "ett gammalt förfallet orgelverk... alldeles odugligt, piporna 
mestadels borta och de som är kvar söndriga och avbrutna". Väder
lådan var helt förfallen, allt läder avtärt, allt järn rostat, träet mask- 
ätet, det övriga snickararbetet gammalt och söndrigt. Läktaren var 
också den förfallen. Av oskadat trävirke från orgel och orgelläktare 
byggdes det nya altaret och altarskranket medan blypipoma smältes 
ned och återanvändes till blyspröjsarna i två helt nya fönster, som 
1723 och 1724 bröts upp i långhusets nordvägg som intill dess på 
medeltida manér varit fönsterlös. Blyet räckte också till några fönster 
i Veckholms kyrka.

Ett par decennier senare började skadorna på kyrkan efter ovädret 
1676 på allvar göra sig gällande och en period inleddes med inten
siva försök att skapa de ekonomiska resurser som erfordrades för att 
rå på skadorna. Man inriktade sig på att först och främst försöka 
utverka kollekter. Kyrkan hade också visat sig vara för trång för en 
växande menighet och man räknade därför både med en reparation 
och en tillbyggnad.

Efter en besiktning av kyrkan av murmästaren Daniel Forsberg 
från Stockholm i augusti 1749 skrev prosten Johan Wiman på för
samlingens vägnar till domkapitlet i Uppsala. Forsberg hade konsta
terat skriver Wiman "l:o Kyrko-valvens många och stora sprickor 2:o 
sakristians till en del nog förfallna valv och murar 3:o är ett fönster i 
kyrkan emot predikstolen, varemot står en pelare, som förtager ljuset 
i kyrkan, vilken kommer att flyttas bättre tillbakers åt kyrkdörren 4:o 
på norra sidan för ljusets skull utbrytes muren för ett nytt fönster 5:o 
västra gaveln kunde ej repareras utan att nedtagas, varför man i 
samband härmed vill förlänga kyrkan samt låta kalkslå kyrkan över 
allt med gott bruk, samt sedan avstryka med en god färg eller 
vitlimmas". I en något senare skrivelse till domkapitlet konstateras 
"att med denna kyrkoreparation ej allenast kommer att skyndas, så 
framt denna kyrka ifrån total ödeläggelse skall kunna befrias, utan 
ock att denna församlings invånare är utfattiga, var ibland dem den

36



ansenligaste delen är torpare, backstuge- och inhysesfok, för vilkas 
skull dock denna kyrkas tillökning och nybyggnad kommer att ske, 
emedan de alla vilja hava rum i kyrkan men äro jämte de övriga 
invånarna ur stånd att något sammanskott uti penningar till denna 
ansenliga kyrkobyggnad bidraga". Med yttranden av domkapitlet 
och landshövdingen i Uppsala översändes församlingens ansökan 
med tillstyrkan till Kungl Maj:t, som också beviljade församlingen 
två ovillkorliga kollekter inom ärkestiftet.

Kollekterna, som inbringade drygt 1000 daler kopparmynt, mot
svarade ungefär hälften av de beräknade kostnaderna, kom försam
lingen tillhanda 1754. Hösten året därpå upptar räkenskaperna utgif
ter bl a för murgesällerna Erik Fröberg och Silfström från Uppsala 
som lagt grunden till kyrkans förlängning. På våren 1756 kom Frö
berg och hans medarbetare åter för att ta ner den medeltida väst- 
gaveln och påbörja uppmurandet av tillbyggnaden. Han fick hjälp 
också av folk från socknen, bl a av soldaten Bergnander som fick 
betalt för 30 dagars arbete. 5 läster kalk köptes från Barva (på andra 
sidan Mälaren). 3500 murtegel anskaffades från närmare håll, nämli
gen från Ekholmen i Veckholm, medan ett nytt fönster köptes i 
Stockholm. Arbetena fortsatte året därpå, då man köpte 2000 tegel 
från Älby i Ytterselö och 109 tunnor kalk från Huddunge. Vitkalken 
för avfärgning av väggar och valv köptes från Stockholm. Till mål
ning i interiören köptes också kimrök, som blandades bl a med 3 1/2 
kanna öl "till blåfärgen på muren i kyrkan". En målare från Biskops- 
kulla målade fönstren medan Anders Eklund (hans hemort anges 
inte) målade den nya dörren i väster. Spåntaket tjärades 1758 med 
tjära som köptes från Södermanland och därmed var arbetena i 
huvudsak avslutade. Helt färdiga blev de 1761 när en "spira" med 
fem förtennta knappar och en flagga sattes upp på den nya väst- 
gaveln.

Ett bygge av denna storleksordning innebar inte bara utgifter i 
reda pengar till hantverkare av olika slag och till material utan också 
personliga insatser av en stor del av socknens invånare. Det fanns 
inga transportfirmor som fraktade byggnadsmaterial som t ex kalk 
från framställningsplatsen till bygget — frakten fick i de flesta fall 
ombesörjas av sockenborna, som också fick svara för hantlangning 
och för kost och logi åt de hantverkare som inte var hemma i 
socknen. I en ny ansökan till domkapitlet om ytterligare ekonomiskt 
stöd i mars 1767 konstaterades att stiftskollekterna täckt ungefär 
hälften av kostnaderna för 1755—1758 års arbeten, "en dryg börda 
för en församling om 24 mantal" vars åbor "måste kännas vid alla 
erforderliga gångled, som blevo till antalet flera och mödosammare
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dymedelst att grunden till denna nybyggnad genom den lösa sanden 
på 6 ä 7 alnars djup ned intill hälleberget sökas måste".

Från och med 1764 finns protokollen från sockenstämmans sam
manträden i behåll och det blir därmed möjligt att mera i detalj följa 
inte bara arbetena på kyrka och kyrkogård utan också viktiga delar 
av sockenbornas liv och verksamhet. Sockenstämman var socknens 
beslutande myndighet, reglerna för dess verksamhet återfanns i 
prästerskapets privilegier, de tidigaste från 1650 och de som gällde 
när vi kan börja följa stämmans verksamhet i Kungs-Husby från 
1723. Det första protokollet, från den 5 augusti 1764, handlar i 
huvudsak om kyrkans och fattigvårdens ekonomi. Bl a beslutades 
att man skulle följa grannförsamlingarnas bruk att i samband med 
tacksägelsen efter kyrkotagning offergåvor skulle ges, till kyrkan och 
de fattiga. Man skulle också under de gillen som hölls i samband 
med dop, bröllop och begravning samla pengar till "vår rätt myc
ket bristfälliga kyrka, som dagligen fordrar nödvändig reparation 
samt ny predikstol och altartavla och kyrkans utbyggande på västra 
sidan". En tredje insamling beslutades i december samma år. 
Den hade som mål att skaffa pengar till bogårdsmurens och stigluc
kornas reparation. Varje helt hemman skulle bidraga med 3 daler 
kmt och "alla torpare som utsäde hava, skola ävenledes efter sina 
torps storlek förena sig i detta sammanskott". Vid ett möte i april 
nästa år nedsattes dock avgiften till 2 daler. Kungl maj:t hade i ett 
cirkulär den 28 augusti 1764 angivit att sammanskott av detta slag 
var en förutsättning för att man skulle ha rätt att söka stöd av 
kollekter.

Frågor som ej berörde ekonomin behandlades vid nästan varje 
möte. I december 1764 konstaterades således att ej namngivna soc
kenbor tagit sig för att hämta sand på kyrkogården (troligen den sand 
som grävts upp i samband med grundläggningen för kyrkans utvidg
ning), något som givetvis förbjöds med kommentaren: "sådan djärv
het och dristig gärning skall ej förbli ostraffad". På samma möte 
bestämdes också att alla torp och backstugor som hittills ej fått namn 
skulle namnges, detta för att kunna hålla bättre ordning på socken
bornas hemvist.

I april 1765 diskuterades bl a ringningarna i samband med begrav
ningar. Först konstaterades att det långsamma ringandet skulle upp
höra då denna "kunde snarligen tillskynda olycka på klockorna, och 
i synnerhet på den stora som nog gammal och tillika förnött är". För 
att spara på klockorna bestämdes också när man fick börja att ringa 
då begravningsföljet nalkades kyrkan. Man utgick från de olika 
vägar som ledde till kyrkan och bestämde från och med vilken plats
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man fick börja att ringa, längre från kyrkan för "hederliga lik", 
närmare kyrkan för "ringare lik".

Åter dock till arbetena på kyrkan. I juli 1765 diskuterades kyrkans 
skröpliga tillstånd — arbetena på 1750-talet hade koncentrerats på 
utvidgningen av kyrkan, medan skadorna på den stående kyrkan till 
stor del lämnats utan åtgärd. Man diskuterade om kyrkans exteriör 
skulle rappas, om valven "som genom mångfaldiga uppkomna spric
kor är vordna mycket bristfälliga" eller om stigluckorna — portarna 
— till kyrkogården skulle rivas och ersättas med nya och enklare. 
Man beslutade sig för att låta bygga nya stigluckor, ett beslut som 
också verkställdes följande år. Murmästaren Erik Fröberg från Ekhol
men i Veckholm skulle ta ned de befintliga stigluckorna och uppmu
ra de nya efter "antagna och gillade modeller". Varje hemman skulle 
bidraga med en tunna kalk och fyra lass mursand medan 1300 tegel 
hade köpts från Arnöbergs tegelbruk. Det tegel man kunde åter
använda från de gamla stigluckorna hade inte räckt "emedan en stor 
del därav blivit 1723 och 1724 borttaget och nyttjat vid fönstrens 
upphuggande på norra sidan, likaledes till Veckholms norra kyrko- 
fönster". Denna notis visar att de rivna stigluckorna med största 
sannolikhet helt varit uppförda av tegel och således troligen tillkom
mit under medeltiden.

De nya stigluckorna avfärgades i gult och försågs med vita lister på 
knutarna, en färgsättning som ännu finns i behåll. Erforderligt tak- 
stolsvirke hade anskaffats genom sammanskott inom socknen, me
dan spik och takbräder hade köpts. De dubbla dörrarna i den östra 
porten tillverkades av bonden Jan Mattsson i Nibble. Den östra 
porten försågs med en inskrift, författad av kyrkoherdens adjunkt 
Anders Hillgren, och målades på en för ändamålet inköpt järnplåt 
medan en utrangerad nummertavla användes för inskriften över den 
västra porten. Den östra stigluckan är bevarad i oförändrat skick till 
våra dagar. Inskriftstavlan finns också kvar och dess text lyder:

"Här öppnas dig en port, en väg till Herrens Kyrka;
Så öppna hjärtat ditt, för Gud att honom dyrka!
Göm väl det dyra ord, du hör i detta huset!
Betänk, att du en gång, skall bäddas ner i gruset."

I januari 1767 tog man åter upp frågan om själva kyrkans reparation. 
Prosten talade om de nog bofälliga valven "så i gamla kyrkan som i 
sakristian och vapenhuset, vilka hava i äldre tider genom en orkan 
blivit skämda och nu dageligen mer och mer bliva bristfälliga, så att 
om de ej snarligen få hjälp kunna nederfalla och göra skada". Han
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föreslog att muraren Fröberg från Ekholmen skulle tillfrågas men 
sockenborna ansåg sig ej ha råd och gav prosten i uppdrag att ställa 
samman en böneskrift till domkapitlet om ännu en stiftskollekt och 
tillstånd att under några år få behålla villkorliga kollekter.

Kyrkans tillstånd hade ytterligare förvärrats vid ett åskväder 1764 
"så att hela den gamla kyrkan syntes snarligen falla omkull". Prosten 
skrev också till domkapitlet och citerade därvid några ord av ärkebis
kopen Samuel Troilius vid en visitation 1763 om sockenbornas enga
gement i kyrkan: "Deras åhåga och beredvillighet att bygga Herrens 
hus, vilket länder deras efterkommande till vacker eftersyn samt 
deras barn och dem själva till hugnad och glädje". Syn hölls på 
domkapitlets begäran pä kyrkan den 1 september 1767 och i syne- 
protokollet räknas först upp vad som gjorts på kyrkan och dess 
inredning. 1750-talets bygge hade kostat 3 850 daler kmt förutom 
matskott, körslor och dagsverken. Därefter hade man byggt nya 
bänkar i kyrkan (1760), gjort två nya fönsterlufter i sydväggen, 
istället för det stora medeltida fönster som delvis var dolt av en av 
valvpilastrarna, lagat sakristivalvet, förbättrat taken och klockstapeln 
och byggt nya stigluckor, arbeten som orsakat kyrkan skulder "dem 
hon nu först hunnit sig avbörda". Sammanskott till ny altartavla och 
ny predikstol hade resulterat i 96 daler, i kyrkokassan fanns 548 
daler kmt. Den anlitade besiktningsmannen, murmästaren Anders 
Dahlbeck i Enköping, som lärt i Uppsala och arbetat i Stockholm, 
hade gjort ett förslag till åtgärder som skulle kosta 9 849 daler kmt att 
genomföra. I syneprotokollet konstaterades också att kyrkans altar
tavla och predikstol var förfallna, att man hade "en gammal, försli
ten och snart sagt obrukbar skrud" samt slutligen att socknens 24 
hemman "i anseende till brist på äng, skog och mulbete äro ... nog 
svaga och innehas av medellösa åboer, varandes ej heller i socknen 
något säteri beläget". Den här gången lät sig domkapitlet ej överty
gas och inte heller en begäran om stöd till riksdagarna 1770 och 1772 
genom riksdagsmannen i bondeståndet Jonas Jansson, en bygdens 
egen son, gav något resultat.

I överkant tilltagna anslagsäskanden och dystra siffror om den 
egna ekonomin har förekommit i alla tider. Det visade sig också att 
församlingen mäktade med de nödvändiga upprustningsarbetena 
men hade vissa bekymmer med att skaffa sig en kompetent murmäs
tare. Anders Dahlbeck i Enköping fick uppdraget men avsade sig då 
han hade stora arbeten på kyrkan i Enköping. I stället engagerade 
man Erik Fröberg från Ekholmen som emellertid visade sig vara "så 
genom sjukdom av sig kommen" att inte heller han kunde göra 
arbetena. Slutligen vände man sig till murmästaren Josef Spångberg
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Kungs-Husby kyrka. Interiör mot öster med altaruppsatsen frän 1772. Foto CG 
von Ehrenheim.
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från Åker i Södermanland, som åtog sig arbetet mot ett arvode på 
250 daler kmt (att jämföra med Dahlbecks kostnadsberäkning på 
9 849 daler) och materialsammanskott inom socknen. I juli 1770 var 
arbetena avslutade och vad som då återstod att göra var att köra bort 
en myckenhet gråsten som låg kvar på kyrkogården.

Själva kyrkobyggnaden befann sig efter dessa arbeten i så gott 
skick att det skulle dröja till 1800-talets mitt innan några mera 
omfattande reparationer erfordrades. Inredningen behövde dock för
nyas och man började med altarprydnaden. 1771 träffade man avtal 
med snickaren Erik Broman att han skulle göra en ny altartavla mot 
ett arvode på 180 daler kmt och 5 tunnor råg (byttes mot hälften råg 
ch hälften korn) samt 36 daler till lim mm. Samtidigt skulle korgolvet 
höjas och nya, mindre bänkar göras i koret. På våren 1772 var 
Bromans "vackra byggnad på altaret till tavla, bord och disk" färdig. 
Målaren Johan Hesselberg från Strängnäs, som då arbetade på Grön- 
sö, skulle utföra måleriarbetet. Om Hesselberg också utfört den 
målning som utgör centrum i altaruppsatsen och föreställer Nattvar
den eller om den på andra vägar kommit till kyrkan framgår inte 
klart av kyrkans arkivalier. Bromans och Hasselbergs altaruppsats 
gör fortfarande tjänst, kompletterad med fyra skulpturer från det 
senmedeltida altarskåp som den ersatte.

En ny predikstol blev nästa nytillskott till inredningen. När detta 
arbete blev aktuellt gällde att ritningar till nya kyrkor, större om
byggnadsarbeten och ny inredning skulle granskas av Overinten- 
dentsämbetet, innan de godkändes av Kungl Maj:t. Församlingen lät 
snickaren Abraham Norman göra ett förslag till den tilltänkta pre
dikstolen jämte kostnadsberäkning och en enkel planskiss över kyr
kan med predikstolens plats markerad. Tillsammans med en ansökan 
om godkännande sändes ritningarna till landshövdingen i Uppsala, 
som vidarebefordrade dem till Överintendentsämbetet som sin tur 
med eget yttrande skickade handlingarna till Kungl Maj:t. Då hade 
dock församligens förslag, som Överintendentsämbetet funnit alltför 
gammalmodigt, ersatts med ett nytt "lämpat efter det uppgjorda 
kostnadsförslaget". Denna nya ritning, efter vilken också prediksto
len byggdes, godkändes av kungen den 7 januari 1789. Kyrkan fick 
därmed ett gott exempel på sengustaviansk inredningskonst.

I Överintendentsämbetets arkiv finns också en ritning från 1796 
till altarprydnad i stram nyantik stil med ett kors med en svepeduk 
placerad mot östfönstret, möjligen uppgjord av arkitekten Thure G 
Wennberg, som visar att man vid den tiden diskuterat att byta ut den 
då endast drygt tjugo år gamla altaruppsatsen. Detta utbyte blev 
dock icke av utan man inriktade sig på att återigen förse kyrkan med
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en orgel. Häradsbokhållaren Pehr O Gullbergsson i grannsocknen 
Lillkyrka hade omkring 1830 etablerat sig som orgelbyggare och 
uppdraget att bygga Kungs-Husbys nya orgel lämnades till denne. 
En sockenbo överklagade beslutet, då han ansåg att man borde anlita 
en examinerad orgelbyggare, vilket Gullbergsson inte var. Försam
lingens beslut fastställdes dock och Gullbergsson byggde orgeln åren 
1832—33. Ritning till orgelfasaden och orgelläktaren levererades av 
Överintendentsämbetet och är signerad av C G Blom Carlsson. Or
gelverket, som avsynades med goda betyg i februari 1834, har sedan 
dess genomgått endast måttliga förändringar. Fasaden och läktaren, 
som är helt oförändrade, blev det sista stora nytillskottet till kyrkans 
interiör.

Avsikten med detta avsnitt har i första hand varit att ge en antydan 
om vad det innebar för en församling att ha ansvaret för sin socken
kyrka, vilka insatser i reda pengar men kanske främst genom arbets
insatser av en stor del av socknens invånare som erfordrades för att 
hålla byggnaden i stånd och anpassa den efter ändrade förhållanden 
i gudstjänstlivet och se till att den gav rum åt en from 1700-talet allt 
snabbare växande befolkning. Med tacksamhet kan man konstatera 
att man i Kungs-Husby, liksom i majoriteten av Sveriges landsbygds- 
församlingar, trots dyrtid, nödår och andra svårigheter, på ett beund
ransvärt sätt i generation efter generation tagit hand om sin socken
kyrka.

Medeltiden återuppväckes
Under de två första åren av 1860-talet gjorde den engelske godsäga
ren Horace Marryat en resa genom stora delar av Sverige som resul
terade i en resebeskrivning, "One Year in Sweden", tryckt 1862 i 
London och illustrerad med åtskilliga träsnitt. En svensk översätt
ning, något bearbetad av översättaren, trycktes i Stockholm 1863. 
Marryat var intresserad av arkitektur, av konst, av sägner, av histo
ria, dvs i stort sett allt det som vi nu samlar under beteckningen 
kulturhistoria. Han måste ha varit en mycket nyfiken och frågvis 
man, som icke minst tack vare sin sociala position kom i kontakt med 
nästan alla personer av betydelse i Sverige. Under en resa runt 
Mälaren kom han också till Veckholm, närmast för att bese gravmo
numentet över Ebba Brahe och hennes man Jakob De la Gardie. På 
kyrkogården mötte han en ung dam, kyrkoherdens dotter, som 
hjälpte honom till rätta och inbjöd honom till prästgården. Marryat 
beskriver först gravmonumentet och återberättar en legend om en 
kyrkoherde och dennes dräng. Samma sägen finns också att läsa i
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Salvius beskrivning över Uppland från 1741. Han erbjöds av kyrko
herden, "in good English", att övernatta i prästgården så att de 
dagen därpå gemensamt kunde åka till "a chapel built by your own 
English princess, our Queen Philippa, where we have discovered 
some curious frescoes". Tyvärr tackade Marryat nej till denna invita
tion och fortsatte, efter te och smörgås, sin resa. Det "kapell" som 
kyrkoherden talade om var Veckholms annexkyrka Kungs- Husby 
och vi gick således miste om en ögonvittnesskildring av den just då 
pågående framtagning av kyrkans senmedeltida kalkmålningar som 
kommit till stånd på kyrkoherdens initiativ. Vem var då kyrkoher
den, som också får beröm av Marryat för att han förhindrat en 
vanställande restaurering av Veckholms kyrka?

Kyrkoherdens namn var Johan Börjesson och han var född 1790 i 
Tanum i Bohuslän. Han studerade vid Uppsala universitet där han 
blev fil mag 1815. Han prästvigdes året därpå och utnämndes 1820 
till domkyrkosyssloman i Uppsala och till hovpredikant 1821. Han 
upptogs i kretsen kring skalden PDA Atterbom och började 1815 
medarbeta i den av denna grupp utgivna "Poetisk kalender". Om 
hans dikter där skriver Sven Stolpe att de "sakna all originalitet och 
tyda icke på någon poetisk begåvning". 1820 gav han ut diktverket 
"Skapelsen", som fick ett mycket ogynnsamt mottagande, även av 
hans diktarvänner. Enligt Stolpe hör det dock inte till "den svenska 
romantikens sämsta alster". Bättre lycka hade han som andlig välta
lare — hans utnämning till hovpredikant är ett bevis på detta. Under 
sin tid som domkyrkosyssloman tog han initiativet till en upprust
ning av Vasa-koret i Uppsala domkyrka, som försågs med fresker 
med motiv ur Gustav I:s historia, målade av J G Sandberg. 1828 
utsågs han till kyrkoherde i Veckholm med tillträde 1829. Han blev 
prost 1840, teol dr 1845 och invaldes i Svenska akdemien 1859. Han 
hade upphört med diktandet efter fiaskot med "Skapelsen" 1820, 
därtill styrkt av sin hustru Fredrika Fock, dotter av landshövdingen i 
Uppsala. En olyckshändelse som medförde att han en tid förlorade 
talförmågan och således inte kunde predika, ledde till att han åter
upptog författandet. Hans drama "Erik XIV" var färdigt 1842 och 
uppfördes på Kungl teatern fyra år senare. Det mottogs mycket väl 
av både kritiker och publik, och Stolpe, som konstaterar att det är 
"det första moderna historiedramat i Sverige" finner att det "har ett 
betydande dramatiskt liv och är förvånande välbyggt". Nästa drama, 
"Erik XIV:s son" fick däremot dålig kritik. Om Börjessons senare 
dikter skriver Stolpe att det är "en oharmonisk blandning av hög 
lyrisk stil och vulgärt samtalsspråk". När Börjesson dog i Uppsala 
1866 hade, för att en sista gång citera Stolpe, "familjesorger och
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Kungs-Husby kyrka. Kalkmälning pä trapp-pelaren i långhuset föreställande 
David med Goliaths huvud. I denna scen har ZBlackstadius gjort åtskilliga 
"förbättringar" pä originalmålningen. Foto C G von Ehrenheim.

bristande uppskattning ... gjort honom till en svag och blödig åld
ring". Riktigt kände han sig aldrig hemma i Veckholm utan klagade 
över den grymma upplandsleran, som fjättrade honom.

Marryats besök var för Börjesson säkert en stimulans men han blev 
nog djupt besviken över sin gästs nej till ett besök i Kungs-Husby. 
Börjessons engagement i arbetet med att frilägga och restaurera 
målningarna hade säkert sin rot i hans intresse för svensk historia, 
som tidigare dokumenterat sig i hans arbete med att ge Vasa-koret i 
Uppsala ett värdigt utseende och hans val av ämnen för sina dramer.

Målningarna hade upptäckts när man påbörjat en renovering av 
kyrkan under våren 1859, arbeten som bl a omfattade förstoring av 
fönstren och omputsning av interiören. Det upptäcktes då att väggar 
och valv var försedda med målningar och Börjesson stoppade arbete-
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na och tillkallade arkitekten F W Scholander från Stockholm, verk
sam vid Överintendentsämbetet. Byggmästaren Hans Enbom, som 
svarade för arbetena, skriver den 31 juli 1859 en "förklaring över 
avslutat och tillökt arbete vid Kungs-Husby kyrka", där han först 
nämner att han enligt entreprenadkontraktet skulle ha "överstrukit" 
hela interiören "men som vid gamla brukets avknackande befanns 
åtskilliga gamla målningar så förvägrades byggmäster av Hr Doktor 
Börjesson såsom pastor samt av Hr Professor Chölander [= Scholan
der] från Stockholm, från Kungliga Hovintendentsämbetet, att få 
överstryka de förberörda målningarna". Byggmästaren borde således 
avstå från en del av entreprenadsumman, men Enbom påpekade att 
fönsterförstoringen gjorts på ett annat och dyrare sätt än avtalat, 
"alltså synes förklarligt det entreprenadsumman hellre borde förökas 
än att förminskas". Slutet blev att Enbom, då han slutfört arbetet 
med fönstren och med den nya väggputsen, fick ut sitt arvode.

På våren 1860 skrev så Börjesson till Kungl Maj:t och begärde ett 
särskilt bidrag till restaureringen av målningarna. Börjesson skriver 
bl a: "Vid en reparation sistlidne sommar av Kungs-Husby annexkyr
ka ... framkommo i dagen under ett mer än hundraårigt kalkbruk 
vägg- och valvmålningar av hög ålder och stort konstvärde. På några 
få ställen utplånade vid reparation i valven, på andra något bleknade 
under skrapan kunna de dock med lätt hand till betydlig del återstäl
las, och har jag av kännare, däribland Överintendentsämbetets om
bud Herr professor Scholander blivit uppmuntrad att företaga en 
sådan reparation. Herr Artisten Blackstadius har även lovat utföra 
densamma för 750 riksdaler rmt, en summa mera vittnande om hans 
nit för saken än för egen vinst. Men även denna lilla summa kan jag 
icke åstadkomma. Den lilla och till stor del av tryckta landbönder och 
boställsarrendatorer bestående församlingen har redan i och för den 
betydliga kyrkoreparationen ansträngt sig till det yttersta, den vet ej 
heller att uppskatta värdet av det gamla konstverket, utan önskade 
fastmer att det åter skulle översmetas. Jag har icke samvete, att träda i 
dessa fotspår av en vandalism som mångestädes i våra kyrkor, och 
synnerligen den delen av de gamla Folklanden, till vilken Kungs- 
Husby hörer, framgått med förstörelsen, helst denna, i arkitektoniskt 
avseende utmärkta kyrka, enligt traditionen skall vara byggd av 
konung Magnus Ladulås och sedan försedd med de vackra valven av 
drottning Philippa. Jag vågar i detta bryderi i underdånighet ställa 
min bönfallan till Eders Kungl Maj:t, som älskar, övar och beskyddar 
konsten, om ett så stort anslag som nämnda behov, i vilket lyckliga 
fall av bönhörelse det lilla templet bleve ett trefalt minne av ko
nungslig frikostighet".
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Överintendentsämbetet och Kungl Vitterhets-, Historie- och An
tikvitetsakademien fick ärendet på remiss. Det förstnämnda lät Scho- 
lander sammanfatta sina synpunkter i ett särskilt yttrande, som 
komplettering till ett memorial som han sammanställt efter sitt första 
besök i kyrkan 1859. I memorialet föreslog Scholander att Överin
tendentsämbetet skulle skriva till Kungl Maj:t och kräva ökat skydd 
åt Sveriges gamla kyrkor "vilka årligen genom underlåtenhet hos 
medlemmar av värdiga prästerskapet att efterleva de kungl förord
ningarna, som röra detta ämne och djup okunnighet hos försam- 
lingsborna, som löpa fara att blottas på allt som giver dem intresse 
och påminner om deras ålder". I sitt yttrande konstaterar han bl a att 
"murskrapan, som förstört så många av våra gamla kyrkor, denna 
gången borttagit endast den yttersta, lösa kalkslamningen å valv och 
väggar och bragt i dagen målningar från en avlägsen tid, mattade av 
den omilda skrapningen, men väl förtjänta att göras fullständiga, där 
sådant erfordras, och framgent vårdas. De sträcka sig över de båda 
[bör vara tre] äldsta valven och vapenhuset. Även väggarna hava 
varit överallt prydda med färger, men, genom den i sammanhang 
med nu pågående reparation redan verkställda ändringen och försto
ringen av fönstren, om vars nödvändighet numera icke kan dömas, 
äro dessa orneringar till större delen redan överputsade och vattriv- 
na.

Vid jämförelse med de målade kyrkor, dem jag förut haft tillfälle 
att i Uppland studera, befinnes denna dekorering härleda sig från 
Sten Stures tid, i sista decennierna av 1400-talet, då ärkebiskopen 
Jakob Ulfsson utgav en saliggörande bulla för alla församlingar, vilka 
genom templens prydande ville ådagalägga gudsfruktan och katolskt 
nit, en åtgärd varmed han frammanade en numera föga känd, ehuru 
i både artistiskt och konsthistoriskt hänseende, för fäderneslandet 
högst intressant generation av målare och bildhuggare.

De ifrågavarande målningarna är al fresco avmålade, med starka 
svarta konturer, färglagda från en tarvlig palett av mineralblått och 
grönt, järnrött, svart och något gulocker, allt på vit botten, utan 
blandningar och skuggor". Scholander kalkerade också av två figurer 
och dessa kalkeringar finns ännu i behåll i Riksarkivet.

Börjessons ansökan och Överintendentsämbetets yttrande sändes 
därefter till Vitterhetsakademien, som behandlade ärendet en första 
gång i maj 1860 och då beslutade att sekreteraren, riksantikvarien 
Bror Emil Hildebrand skulle besiktiga kyrkan. Hildebrands beskriv
ning av målningarna, ett aktstycke om tolv foliosidor, presenterades 
vid akademiens junisammanträde, och bilades akademiens yttrande 
med tillstyrkan om bidrag. Ärendet föredrogs slutligen i konselj för
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Karl XV den 22 juni 1860 varvid det begärda anslaget på 750 rdr rmt 
beviljades.

Johan Zacharias Blackstadius, sjökaptensson från Falkenberg, 
hade som tonåring rest till Stockholm för att av en släkting till sin 
mor lära sig konsten att framställa litografier. Han studerade också 
vid Konstakademien. Som litograf framställde han bl a en serie port
rätt av riksdagsmän. Åren 1844—49 var han bosatt och verksam i 
Finland. 1850—54 gjorde han en längre studieresa till Tyskland, 
Schweiz, Italien och Frankrike. I Paris arbetade han liksom flera 
andra svenskar i Th Coutures ateljé där han fick god undervisning i 
måleriets teknik. Om han under sin studieresa också prövat på att 
konservera kalkmålningar är osäkert. Hemkommen till Stockholm 
blev han 1858 agree vid Konstakademien och knöts 1860 som lärare i 
figurteckning och målning till slöjdföreningens skola. Han tillhörde 
den konstnärsgrupp som Karl XV samlade omkring sig men hade 
också kontakter och gemensamma intressen med tecknaren och kul
turforskaren Nils Månsson Mandelgren. Blackstadius utförde efter 
sin hemkomst från Paris bl a porträtt, altartavlor, historiemålningar 
och målningar med folksagemotiv. Han dog 1898 i Stockolm.

Vem som föreslagit att Blackstadius skulle få uppdraget att restau
rera Kungs-Husbys målningar är ännu inte klarlagt. Scholander 
framhåller i sitt yttrande att Blackstadius "vilken åtagit sig arbetets 
utförande, är detsamma vuxen" medan Hildebrand skriver om ho
nom att han "enligt kännares intyg, äger förmåga och genom sitt 
anbud visat sig därtill äga god vilja". Att Scholander spelat den 
avgörande rollen vid valet av Blackstadius, som dessförinnan såvitt 
nu bekant aldrig arbetat med kalkmålningskonservering, förefaller 
mer än sannolikt.

Fredrik Wilhelm Scholander var jämnårig med Blackstadius, dvs 
född 1816, och hade utbildats till arkitekt vid Konstakademien i 
Stockholm. 1834 började han tjänstgöra vid Överintendentsämbetet 
där han 1864 blev intendent. 1848 utnämndes han till ordinarie 
professor i byggnadskonst vid Konstakademien i Stockholm. Scho
lander var flitigt verksam som arkitekt, ritade nya byggnader för 
såväl kyrkligt som profant bruk men arbetade också som restaure
ringsarkitekt, bla på Kungl slottet i Stockholm och Kalmar slott 
liksom på privata byggnader, t ex Viks slott i Uppland. I detta sam
manhang av största intresse är att han 1857 svarade för ritningarna 
till en ombyggnad av huvudbyggnaden på Ekholmen i Veckholm. 
Scholander var således bekant med bygden när han 1859 kallades till 
Kungs-Husby för att besiktiga de nyfunna målningarna.

Scholander hade ett stort intresse för svensk medeltida arkitektur
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och konst, inte minst för muralmåleri, något som framgår inte bara 
av den uppmärksamhet han visade målningarna i Kungs-Husby. 
Han hade således redan 1851 på Vitterhetsakademiens uppdrag och 
församlingens begäran i akvareller dokumenterat de aldrig överkal
kade målningarna i Häverö kyrka i Roslagen inför en förestående 
restaurering av kyrkan. Kungs-Husby gav honom, som ovan nämnts, 
anledning att i ett särskilt memorial till Överintendentsämbetet, date
rat den 6 juli 1859, dvs strax efter hans första besök i kyrkan föreslå 
att ämbetsverket hos Kungl Maj:t skulle kräva ökat skydd åt Sveriges 
gamla kyrkor. I samma memorial lämnade han också detaljerade 
anvisningar om hur man borde gå till väga vid omhändertagandet av 
de frilagda målningarna. Först skulle alla sprickor i valven lagas och 
därefter en målare utväljas som hade tillräckligt gott omdöme "för 
att restaurera endast där detta är nödvändigt, och tillräcklig skicklig
het att göra det nya lika med det gamla". Med lackfärg (vad Scholan- 
der menade därmed är oklart), tunn som vid vanlig husmålning 
skulle man "fylla i de felande konturerna och ornera några fält som 
genom reparationen blivit alldeles förstörda". Han förordade också 
att de odekorerade väggytorna skulle strykas med kalkfärg "men 
därvid må under inga villkor den av landets byggmästare företrädes
vis begagnade tjocka vitslamningen få ifrågakomma utan en tunn 
gulgrå ton anbringas i två högst tre omgångar". Säkerligen hade 
Scholander dessutom både med Blackstadius och Börjesson diskute
rat hur arbetet med restaureringen skulle gå till.

Arbetade Blackstadius, när han sommaren 1860 restaurerade mål
ningarna, enligt de principer som Scholander tecknat ner i sitt memo
rial från 1859? Svaret på denna fråga måste bli både ja och nej. När 
det i samband med en rengöring av målningarna 1959 var möjligt att 
studera dem på närmare håll visade det sig att Blackstadius varit 
betydligt respektfullare mot originalmåleriet än vad Scholander troli
gen tänkt sig. Spåren efter den skrapning som friläde målningarna 
har således inte retuscherats och konturerna har, i motsats till vad 
Scholander tänkt sig, även de i stor utsträckning lämnats orörda. 
Även när det gäller komplettering av Ornamentiken har Blackstadius 
varit förvånansvärt varsam. De mest omfattande tilläggen av Black
stadius hand finns i den västligaste av medeltidskyrkans tre valvfack. 
Vi vet genom uppgifter om följderna av ovädret 1676 och om de 
reparationsarbeten som därefter fortlöpande gjordes under nära 
hundra år, att denna del av kyrkan var den svårast skadade. Väst- 
gaveln revs således helt vid 1750-talets utvidgning av kyrkan. En 
enda scen är helt nymålad, nämligen framställningen av Isaks off
rande i den norra kappan. Den avviker också stilmässigt helt från de
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medeltida scenerna. Om detta var avsiktligt från Blackstadius sida 
eller om han, när han saknade förebild, inte kunde undgå att sätta 
sin tids prägel på scenen, är svårt att avgöra. Det sistnämnda alterna
tivet förefaller dock vara det troligaste. "Bättrade" är också en del av 
profetfigurerna i valvsvicklarna, medan de latinska texterna på 
språkbanden lämnats i det skick de befann sig efter friläggningen.

Om man jämför andra restaureringsarbeten av Blackstadius, t ex i 
Västeråker från 1870 och Husby-Sjutolft från 1877, kan man konsta
tera att hans arbete i Kungs-Husby är utfört med en respekt för 
originalet som icke karaktäriserar dessa senare arbeten, där hans 
tillägg helt dominerar över originalen. Det ligger därför nära till 
hands att anta, att det är prosten Börjesson som övervakat arbetena 
på platsen och sett till att Blackstadius inte låtit sina penslar löpa. Vi 
har således med stor sannolikhet Börjesson att tacka för inte bara att 
målningarna undgick total förstörelse vid 1859 års ombyggnadsarbe
ten utan också att de undgick den omfattande påmålning som karak
täriserar huvudparten av de kalkmålningsrestaureringar som utför
des i Sverige under 1800-talets senare hälft och ett gott stycke in på 
1900-talet. Att en varsam behandling av frilagda medeltida kalkmål
ningar långt ifrån var en självklarhet under denna period, vilket den 
lyckligtvis senare blivit, framgår bl a av vad riksantikvarien Hilde
brand skriver i slutet av sin redogörelse för målningarna: "Ehuru här 
och där skadade genom murskrapan, äro dessa målningar så bibe
hållna, att deras återställande med full trohet, så väl i avseende på 
konturer som färger, bör kunna av en skicklig artist verkställas".

Avslutning
Under de drygt 130 år som gått sedan 1859—60 års restaurering har 
inga större förändringar av kyrkan skett. Fasadputsen har bättrats 
och avfärgats vid flera tillfällen, spåntaket har omlagts (senast 1966), 
interiören har rengjorts (bl a 1925), inventarier konserverats osv. En 
mera omfattande översyn av kyrkan slutfördes 1959 och innebar en 
varsam rengöring av kalkmålningarna (genom konservator Nils Kal
le), en ombyggnad av bänkarna, nybyggnad av förvaringsskåp bl a 
för textilier i 1700-talstillbyggnaden samt installation av golvvärme 
med pannrummet förlagt i en träbyggnad vid kyrkogården som 
tidigare tjänstgjort som stall. Förslaget till dessa arbeten var upprättat 
av professor Erik Lundberg.

Det omdöme, som ärkebiskopen Samuel Troilius gav om 1700- 
talets sockenbor gäller i lika hög grad även 1800- och 1900-talens:
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"deras åhåga och beredvillighet att bygga Herrens hus ... länder 
deras efterkommande till vacker eftersyn samt deras barn och dem 
själva till hugnad och glädje".

Källor och litteratur
En koncentrerad sammanfattning av påvarnas historia under 1200-talets 
slut och 1300-talets början ges i J N D Kelly, The Oxford Dictionary of Popes 
(Oxford 1990). En populär och många gånger omtryckt Romhistoria är F 
Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, Bd V, (Stuttgart 1922, 
6:e upplagan). Se också t ex D Waley, The papal state in the thirteenth Century 
(London 1961). Svenskt biografiskt lexikon innehåller biografier över Magnus 
Birgersson (ladulås) (av Herman Schück) och ärkebiskoparna Johanne s (av J 
Gallén) och Nils Allesson (av S E Pernler). P A Muncks Avskrifter ur Vatikan- 
arkivet med uppgift om avlatsbreven från 1292 förvaras i Riksarkivet. 
Kungs-Husby kyrka har beskrivits i serien Upplands kyrkor av M Åmark 
(band IV, nr 47) och av Å Nisbeth, (Uppsala 1966). Lars i Börjes testamente 
finns tryckt i Svenskt diplomatarium under nr 3691. Resultatet av E Gustafs
sons undersökningar 1959 av byggnadslämninggar mm under kyrkans golv 
har publicerats i Tornvännen 1959 (s 286 ff). I Anna Nilséns Program och 
funktion i senmedeltida kalkmåleri (Sthlm 1986) finns en kortfattad katalog 
över målningarna samt åtskilliga uppgifter om en del av scenerna. En 
utförligare katalog finns i H Cornell — S Wallin, Uppsvenska målarskolor på 
1400-talet (Sthlm 1933). Där diskuteras också målarens förhållande till 
Albertus pictor. Folkunga-tidens kyrkor i Uppland har utförligt behandlats 
av Ann Catherine Bonnier i Kyrkorna berättar. Upplands kyrkor 1250—1350. 
Upplands fornminnesförenings tidskrift 51 (Uppsala 1987). För ytterligare 
uppgifter om senmedeltidens valvslagning, se Ann Mari Karlsson, Stjärn
valv i det medeltida Sverige (Katrineholm 1986). Den höggotiska Maria
bilden har behandlats av bl a C R af Ugglas i "Tre västeuropeiska madonnor 
i gotikens Sverige" (Efterlämnade konsthistoriska studier, Kungl Vitterhets-, 
Historie- och Antikvitets- Akademiens handlingar 75, Stockholm 1951), s 
116 f. Uppgifter till det tredje avsnittet har i första hand hämtats ur kyrkans 
äldre arkivalier och ur Uppsala domkapitels arkiv i Landsarkivet (Uppsala). I 
citaten har stavningen moderniserats. Handlingar i Antikvariskt-topografiska 
arkivet (ATA), Riksantikvarieämbetet (Stockholm), har också utnyttjats. I 
Riksarkivet finns handlingarna om predikstolen, orgeln och den aldrig utför
da altaruppsatsen (i Överintendentsämbetets arkiv och i serien Överinten- 
dentsämbetets skrivelser till Kungl Maj:t). Handlingarna om 1754 års kollekt 
återfinns i serien Uppsala läns landshövding till Kungl Maj:t 1749, även denna 
i Riksarkivet.

För det fjärde avsnittet har data om Johan Börjesson hämtats ur Svenskt 
biografiskt lexikon (artikel av Sven Stolpe). Börjessons ansökan om bidrag 
jämte remissyttranden återfinns i Riksarkivet som Konseljakt 186022/6 Eckle
siastikdepartementet. Denna handling har tidigare utnyttjats av B Thorde- 
man för en understreckare i Svenska Dagbladet den 26 februari 1963 med 
titeln "En bildstrid?". I Bo Grandiens, Drömmen om renässansen. Fredrik 
Wilhelm Scholander som arkitekt och mångfrestare, Nordiska Museets handling
ar nr 93, (Uddevalla 1979), behandlas Scholanders insatser för Kungs-Husby 
s 100 f.
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Ornerad häll av sandsten, tidigare inmurad som tröskelsten i sydportalen. Foto 
Gabriel Hildebrand.
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Sandstensmonumentet i 
Kungs-Husby kyrka
Ann Catherine Bonnier

I Kungs-Husby kyrkas vapenhus förvaras en stor ornerad "runsten" 
av röd sandsten.1 Det rör sig dock om en tunn häll, som dessutom 
saknar inskrift. Ända in på 1950-talet var hällen inlagd som tröskel i 
långhusets sydportal, där den sannolikt legat sedan kyrkan byggdes. 
Stenen är märklig av flera skäl och värd en närmare presentation.

Hällen är 4—5,5 cm tjock och har på grund av skador nu en något 
oregelbundet rektangulär form med en höjd av 145—148 cm och en 
bredd av 101 cm. Över större delen av stenens yta utbreder sig ett 
ristat bildfält av runstenskaraktär, som innehåller ett i slingor inflätat 
stort djur med bandformad kropp. Fältet omges av en ofylld ram, 
som ursprungligen kan ha löpt runt alla stenens kanter. På grund av 
skadorna finns ramen nu kvar endast i den vänstra kanten samt 
nedtill. Längst ned på stenen finns ett oornerat parti, vilket tyder på 
att den varit avsedd att resas med denna kortända nedgrävd i mar
ken.

Ristningen är djup och tydlig och i dess botten anas ristarens 
verktyg, som lämnat punkterade spår.1 2 Ornamentiken visar att häl
len ursprungligen varit en bra bit högre — hur mycket är svårt att 
uppskatta. Även den högra sidan har kapats, men här har den 
ursprungliga bredden av allt att döma varit cirka 120 cm. Eftersom 
den omgivande ramen bildar en rät vinkel i det enda bevarade 
hörnet, är det möjligt att hällen en gång varit rektangulär eller haft en 
symmetriskt utformad övre del.

Av Upplands över tusen runstenar har endast en bråkdel tillver
kats av sandsten. Närmast bör man jämföra stenen i Kungs-Husby

1 Stenen är upptagen som U 709 i Elias Wessen & Sven B F Jansson, Upplands runinskrifter III: 1. 
(Sthlm 1949).

2 A a, s 235.
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med de andra fragment av tunna och ornerade sandstenshällar — 
med eller utan runinskrift — som bevarats i landskapet. Inte någon 
annanstans finns det kvar en så stor sammanhängande del av den 
ursprungliga hällen som i Kungs-Husby, vilket är märkligt med tanke 
på dess ringa tjocklek — endast 4 cm där stenen är som tunnast. De 
andra uppländska fragmenten av sandstenshällar är övervägande 
påträffade i eller vid kyrkor, vilket inte alls är lika påtagligt när det 
gäller ristade stenar av annat material.

En intressant jämförelse kan göras med ett antal tunna, ornerade 
och runristade sandstensfragment i Husby-Lyhundra kyrka (även 
kallad Husby-Sjuhundra). En del av dessa har kunnat sättas samman 
och visar sig liksom stenen i Kungs-Husby ha tillhört resta hällar.3 De 
har varit symmetriskt utformade, och minst två av dem har haft en 
spetsigt avrundad topp, medan två eller fler varit försedda med en 
triangulär övre avslutning.4 Dessa och andra intressanta fragment i 
kyrkan visar släktskap med de tidigmedeltida kristna gravmonument 
av sten, som första gången identifierades i Eskilstuna och som däref
ter vanligen kallas eskilstunakistor.

1912 påträffades nämligen i Eskilstuna ett antal fragment av orne- 
rade kalkstenshällar, som Sune Lindqvist mycket övertygande kunde 
rekonstruera som en löst sammanfogad gravkista, ursprungligen av
sedd att stå ovan jord. Kistan bildades av två langsgående sidohällar 
samt av en större och en mindre gavelhäll med spetsigt avrundad 
avslutning, dvs samma form som i några av stenarna i Husby- 
Lyhundra. På sidohällarna vilade en rektangulär och mot fotändan 
något avsmalnande häll som kistlock. Hällarna var försedda med 
runstensornamentik av 1000-talskaraktär, utförd i relief och ur
sprungligen bemålad, och två av dem hade rester av en inskrift i 
runor.5

Lindqvist sökte systematiskt efter andra exempel på gravkistor 
från 1000-talet och fann likartade kalkstensfragment i kyrkor i bl a 
Södermanland, Närke, Öland samt Väster- och Östergötland.6 Sedan 
man fått upp ögonen för denna tidiga typ av kristna gravvårdar, har 
ytterligare ett stort antal fragment påträffats, framför allt i Götaland,

3 Den senaste rekonstruktionen och tolkningen har publicerats av Helmer Gustavson & Thor- 
gunn Snædal Brink i "Runfynd 1978", Fornvännen 1979.

4 Den spetsigt avrundade avslutningen finns i U 545 och U 546, den triangulära i U 549 och U 
555. Se Gustavson & Snædal Brink samt Wessen & Jansson.

5 Sune Lindqvist, "Den helige Eskils biskopsdöme". Antikvarisk Tidskrift 22:1. (Sthlm 1915), s 
16-32.

6 Lindqvist, a a, s 33—47.
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bl a elegant ornerade exemplar i Vreta kloster.7 Sigurd Curman ansåg 
dessa vara prototypen för övriga gravkistor i Östergötland, och han 
fäste också uppmärksamheten på att de östgötska gravmonumenten 
av detta slag tydligen rests vid kungsgårdar eller husaby-gårdar.8

I en analys på 1950-talet av Västergötlands tidigkristna gravmonu
ment hävdade Harald Wideen, att flera skilda typer av tidiga 
gravvårdar funnits, både kistor ovan mark — som i Eskilstuna eller 
Vreta och Husaby — och på marken liggande hällar med en eller två 
resta hällar som gavelmarkering.9 Utvecklingen tycks ha gått såväl 
via kistor eller gravhus av trä som via liggande gravhällar.10 11 Wideen 
anför som utgångspunkt för utvecklingen av stenkistorna en häll 
från Kärnbo i Södermanland. Denna anses härröra från 900-talet och 
dess inskrift förutsätter att gravmonumentet bestått av flera delar, 
sannolikt något slags kista." Wideen påpekar också sambandet mel
lan gravmonument i sten och förekomsten av lätt brytbar sten i 
kambro-silurområdena.12

Att några uppländska eskilstunakistor inte är kända beror sanno
likt på att man väntat sig att hitta reliefhuggna hällar av kalksten, det 
material som gravkistorna i Södermanland och Götalandskapen till
verkats av. Det är dock sannolikt att gravmonument av liknande typ 
funnits också i Uppland.13 De fragment av sandstenshällar som man 
påträffat vid så många kyrkor i Uppland är svårförklarliga om de inte 
tillhört kristna gravar. Sandstenshällarna i Husby-Lyhundra har 
dessutom samma form som majoriteten av eskilstunakistornas gavel
hällar och bör rimligtvis också ha fungerat som sådana. Eftersom 
kalksten inte bröts i Uppland under den äldre medeltiden, är det 
naturligt att vänta sig ett annat stenmaterial i landskapets tidiga

7 Sigurd Curman omtalar fragment i 19 socknar i Östergötland, bl a i Alvastra, Linköping och 
Skänninge. Se Sigurd Curman, "Kristna gravmonument från 1000-talet funna i Vreta kloster". 
Arkeologiska studier tillägnade h.k.h. kronprins Gustaf Adolf. (Sthlm 1932), s 150. — Senare har 
nya fynd gjorts i bl a Hov och Rogslösa, också de i Östergötland. Vid restaureringen av Köpings 
kyrka på Öland på 1950-talet gjordes talrika fynd. Se Helmer Gustavson, "Runmonument". 
Köpings kyrkor, Sveriges Kyrkor vol 170. (Sthlm 1977). — Även från Södermanland är nu fler 
exempel kända. Se Ivar Schnell, Kyrkorna i Södermanland. (Nyköping 1965), s 13, samt Robert 
Bennett & Ralph Edenheim, Fors kyrka. Sveriges Kyrkor vol 168, s 82 f.

8 Curman, a a, s 150 f.
9 Harald Wideen, Västsvenska vikingatidsstudier. Skrifter utgivna av Göteborgs arkeologiska museum 

2. (Göteborg 1955), s 174—190. — En närmare uppdelning av de rena gravkistorna görs i Solve 
Gardell, Gravmonument frän Sveriges medeltid 1. (Sthlm 1945), s 85 ff.

10 Wideen, a a, s 174 f samt 241 f.
11 Kämbohällen är publicerad i Södermanlands runinskrifter (Sö 176).
12 Wideen, a a, s 241.
13 Ann Catherine Bonnier, Kyrkorna berättar. Upplands fornminnesförenings tidskrift 51. (Uppsala 

1987), s 19. — Två reliefornerade och runristade sandstenhällar finns i Löts kyrka, U 721 och U 
722. Den senare skulle kunna vara en täckhäll till en stenkista.
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gravvårdar, dvs sandsten eller granit.14 I Husby-Lyhundra finns 
också rester av en kvadratisk oornerad häll av granit, som mycket 
liknar en del av Lindqvists jämförelsematerial.15

Åter till sandstenshällen i Kungs-Husby kyrka! Med tanke på 
orneringens placering bör stenen, som ovan påpekats, ha varit rest. 
Den har dock inte fungerat som en vanlig runsten, då den inte har 
någon inskrift. Ingen känd runsten har heller en så ringa tjocklek. 
Om hällen ingått i en eskilstunakista, måste den rimligtvis ha funge
rat som gavel. Med en förmodad ursprunglig bredd på cirka 120 cm 
(och en höjd av kanske 2 meter) skulle den i så fall ha varit en av de 
största hittills påträffade.16

Även om det är lockande att tolka hällen i Kungs-Husby som en 
rest av en eskilstunakista, är det viktigt att påpeka att det finns andra 
tolkningsmöjligheter. I Kalmar kyrka i Uppland förvaras två frag
mentariska sandstenshällar, som har ristningar på båda sidorna och 
troligen rests samtidigt.17 Åtminstone den ena stenen tycks ha rests 
över en grav under kyrkogårdens äldsta tid, och inskriften talar om 
resta stenar. De båda hällarna kan kanske ha ingått i en gravkista, 
men det är troligare att de tillhört någon av de mellanformer av 
gravar som omtalas av Wideen. I så fall har de varit resta vid fot- och 
huvudändan av en grav. Några stenar i Sigtuna, också de av sand
sten och utan säkert fastställd form, har förmodats tillhöra ett och 
samma gravmonument, vilket dock av stenarnas form att döma 
knappast kan ha varit en kista.18

Även om det inte går att fastställa vilken funktion som den ristade 
hällen i Kungs-Husby en gång haft, är den en intressant påminnelse 
om att mycket återstår att undersöka när det gäller det äldsta kristna 
gravskicket i Uppland. En systematisk genomgång av form, storlek, 
ornamentik och inskrifter på de stenar och fragment som finns i 
kyrkorna kan tänkas ge nya upplysningar om hur man begravde sina 
döda invid missionstidens träkyrkor.
14 För övrigt finns minst ett exempel i Götaland på en eskilstunakista av annat material, nämligen 

en sådan av skiffer i Lannaskede kyrka i Småland. Wideen, a a, s 241.
15 Stenen är oornerad så när som på en enkel ristad ram utan inskrift. Stenen, som inte är 

publicerad i Upplands runinskrifter, liknar till formen exemplen hos Wideen i fig 22, 38 och 39 
(från Tumbo i Södermanland, Tullstorp i Skåne och S Paul's kyrkogård i London) liksom en 
gavelhäll från Sundby i Södermanland.

16 Gavelhällama till Lindqvists eskilstunakista, vilken nu står i Statens historiska museum i 
Stockholm, var inte bevarade i sin helhet. Enligt hans rekonstruktion har den högsta av dem 
varit över manshöjd.

17 U 631 och U 632.
18 U 383 och U 395. — Den senare stenen har en inskrift, vars fragmentariska text omtalar att 

stenen rests av den som förde den döda kvinnan till Sigtuna, troligen för att begravas. Sven B F 
Jansson, Runinskrifter i Sverige. (Uppsala 1976), s 119. — Ytterligare en sigtunahäll, U 382, har 
snarast varit triangelformad och kan möjligen ha ingått i ett kistformat gravmonument. Se Erik 
Fl oderus, Sigtuna. Sveriges äldsta medeltidsstad. (Sthlm 1941), s 46 f.
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Den rekonstruerade gravkistan från Eskilstuna, nu i Historiska museet, Stock
holm. Efter S Lindqvist, Den helige Eskils biskopsdöme (1915).
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Kungs-Husby kyrka. Processionskrucifix frän 1400-talet. Foto Sören Hallgren. 
ATA.
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Kungs-Husby under medeltiden
Kungsgård, kyrka och socken 

Olle Ferm

Husby by är omtalad första gången 1264, socknen 1292.1 Byn hette 
under tidig medeltid Husby Trögd, vilket också blev socknens namn. 
Preciseringen av namnet till Husby Trögd var ett överhetens bidrag 
till namngivningen. För kungen var det angeläget att kunna skilja ut 
Husby i Trögd från Husby i andra härader. Det intresset hade inte 
innebyggarna i Trögd. För dem var det inte heller svårt att hålla isär 
Husby (Trögds) socken och Husby-Sjutolfts socken, som också låg i 
Trögd. Den socknen hette nämligen Husby-Sjutolft redan på medel
tiden.

På 1500-talet, under Gustav l:s regering, möter beteckningen 
Kungs-Husby. Även namnbytet tycks ha varit initierat av överheten. 
Det nya namnet kan beläggas i Gustav I:s registratur 1528 och 1531, 
medan byn och socknen i Upplands handlingar ännu på 1540-talet 
betecknas Husby. Först på 1550-talet slår Kungs-Husby igenom som 
beteckning på socknen även i landskapshandlingarna.1 2

Husby by och kungamakten
Husby by var verkligen en kungens by, en del av Uppsala öd, det 
gamla kungagodset med centrum i Gamla Uppsala. Flera brev vittnar 
också om kungens anknytning till Husby under medeltiden.

Det äldsta brevet är från 1264, då kung Valdemar och hans far

1 De äldsta beläggen på Husby by diskuteras nedan, där även diplomnummer anges. Det äldsta 
sockenbelägget är avlatsbrevet från 1292, som behandlas i Å Nisbeths bidrag i denna bok. 
Husby by är det officiella namnet i dag. 1 uppsatsen används ibland beteckningen Husby.

2 Beläggen 1528 och 1531 gäller en förläning av Kungs-Husby, varmed avses Husby by. Det var 
nämligen den och inte socknen som brukade förlänas. GR 5 s 203, 7 s 363 (Konung Gustaf I:s 
registratur. Utg genom V Granlund mfl 1—29. Stockholm 1861 — 1916). Första belägget i jorde- 
böckerna av Upplands handlingar är från 1554 (UH 1554:6).
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Birger jarl i Husby utfärdade ett skyddsbrev för Sko kloster.3 Sex år 
senare sammanträffade tre biskopar i Husby och utfärdade ett av- 
latsbrev för Uppsala domkyrka. Det var biskoparna Karl i Västerås, 
Finnvid i Strängnäs och Kettil i Åbo.4 Syftet med brevet var helt visst 
att stärka Uppsala-kyrkans finanser, en nödvändighet inför ärkesä- 
tets flyttning från (Gamla) Uppsala till Östra Aros (Nya Uppsala). 
Förberedelserna för en flyttning hade pågått sedan lång tid. Biskop 
Karl i Västerås hade 1258 fått påvligt tillstånd att medge flyttningen 
men behövde stöd från det övriga episkopatet och kungamakten för 
att praktiskt kunna genomföra den.5 Ett avgörande steg togs i sep
tember 1270 på ett möte i Söderköping. Där gav nämligen kung 
Valdemar den världsliga maktens tillstånd till flyttningen.6 Mötet i 
Husby ägde rum i slutet av juni. Biskoparna kan inte ha sammanträf
fat på kungsgården enbart för att utfärda avlatsbrevet. Det har i 
stället gällt att med kung Valdemar diskutera de åtgärder som nu 
måste vidtas inför flyttningen av ärkesätet. Herredagen i Söderkö
ping i början av hösten har sannolikt planerats och förberets vid 
mötet i Husby i juni.

Kung Valdemar drog inte jämnt med sina bröder Magnus och Erik. 
Misshälligheterna övergick 1275 i öppen konflikt, där Valdemar kom 
till korta och tvingades att avsäga sig kronan. År 1276 lät Magnus, 
för eftervärlden mera känd som Magnus ladulås, kröna sig i Gamla 
Uppsala kyrka, men hans ställning var omstridd. Valdemar gjorde 
alltjämt anspråk på kronan och fronderade mot kungen fram till 
1279, då han definitivt fick ge spelet förlorat. Året dessförinnan hade 
ett stormannauppror utbrutit. En förlikning kom till stånd 1279, som 
blev kortvarig. Ur den nya kraftmätningen gick kung Magnus seg
rande. Upproret krossades och kungen lät avrätta tre av revoltens 
ledare Johan och Birger Filipssöner och Johan Karlsson. Detta skedde 
i Stockholm i augusti 1280.7 I juni samma år hade kungen varit i 
Husby och gjort upp om godsbyte mellan kronan och Birger Peters
son (Finsta-ätten), sedermera lagman i Uppland och far till heliga 
Birgitta.8

3 DS 492 (Diplomatarium Suecanum. Utg af J G Liljegren m fl. Stockholm 1828—).
4 DS 545.
5 Flyttningen och biskop Karls roll i densamma diskuteras i Kj Kumliens bok Biskop Karl av 

Västerås och Uppsala ärkesätes flyttning (Kungl Vitt Hist Ant Akad, Hist Arkiv 14, Stockholm 1967).
6 DS 546.
7 R. Pipping, Kommentar till Erikskrönikan (Helsingfors 1926) s 349—52. S Carlsson diskuterar i 

uppsatsen Folkungarna — en släktkonfederation. Personhistorisk Tidskrift(PHT) 1953 s 73—105 de 
inblandades anknytning till folkungarna. Där finns även referenser till annan litterär om uppro
ret.

8 DS 701. Detta är det första omnämnandet av Birger Petersson. Uppgifter om honom finns 
sammanställda av ] Gallén och A F Liljeholm i Äldre svenska frälsesläkter I, s 35f.
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Under de följande inrikespolitiskt lugnare åren uppehöll sig kung 
Magnus i Husby på senhösten 1282, vilket två brev, daterade Husby 
Trögd, från november-december vittnar om.9 Bland brevsigillanterna 
återfinns några av rikets yppersta män: kungens bror Bengt, som 
1286 blev biskop i Linköping, den utvalde ärkebiskopen Johan 
Odulfsson i Uppsala, biskop Anund i Strängnäs, riddaren Magnus 
Johansson (Ängel), östgötalagmannen Bengt Magnusson (Folkunga- 
ättens lagmansgren), drotset Magnus Ragvaldsson, riddaren Anund 
Haraldsson (vingad lilja), senare lagman i Södermanland, och ridda
ren Karl Gustavsson (två korslagda liljor), 1278 omtalad som marsk. 
Ändå gällde ingetdera brevet en riksangelägehet. Det är fråga om två 
mindre gåvobrev, varav ett är av intresse i vårt sammanhang. Genom 
brevet tillkännager kungen att han till sin skräddare, mäster Elard 
och dennes arvingar, överlåter gården Ål i Veckholms socken, grann
socken till Kungs-Husby. Åtgärden vittnar inte bara om kungens 
uppskattning av skräddaren. Den säger även något om Husby. Ty 
om han placerar sin skräddare i kungsgårdens närhet, räknar han 
tydligen med att besöka den i framtiden. Husby i Trögd framstår 
därmed också som en kungsgård av viss betydelse. Fler besök är dock 
inte dokumenterade av vare sig Magnus ladulås eller någon annan 
kung.

Under återstoden av medeltiden omtalas Husby i andra samman
hang. När Magnus son Birger 1298 ingick äktenskap med den danska 
prinsessan Märta, gav han henne egendomen i morgongåva.10 11 Drott
ning Filippa, gemål till den danske unionsmonarken Erik av Pom
mern, fick 1420 Husby som en del av sitt livgeding.11 År 1506 
förlänade riksföreståndaren Svante Nilsson 'kungsbyn i Trögd till 
fogden Olof Jonsson i Västerås. Erik Trolle, som då bodde på Ekhol
men i Veckholms socken sökte förgäves förhindra Olof Jonsson att 
sätta sig i besittning av förläningen, uppenbarligen därför att han 
själv gjorde anspråk på samma förläning.12 Flera förläningar är sedan 
belagda under Gustav I:s tid: 1528 till Tord Persson i Karlösa (i 
Söderby-Karls socken), 1531 till Jakob Västgöte och 1548 till Klemet 
Hansson, kungens sekreterare.13

9 DS 757-8.
10 Ericus Olai, Chronica Regni Gothorum i Scriptores rerum Suecicarum medii aevi, Tomus II (Uppsa

la 1828) s 73.
11 SD 2792 (Svenskt diplomatarium frän och med 1401. Utg genom C Silfverstolpe och KH Karlsson, 

Stockholm 1875—1904).
12 Sturearkivet, Riksarkivet (RA) nr 1389.
13 GR 5 s 203, 7 s 363, UH 1548:5.
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Det är tydligt att kungsgårdens funktion förändrades under folk- 
ungatiden. Den upphörde att vara en återkommande uppehållsort 
för den kringresande kungen och blev i stället en ekonomisk resurs, 
som kung och riksföreståndare anslog till olika ändamål, först som en 
del av underhållet till åtminstone två drottningar och senare som 
belöning till fogdar och kungatjänare.

Förändringen i Husby kan sättas in i ett större sammanhang; den 
speglar något mera allmänt. Den gamla husbyorganisationen hade i 
stort spelat ut sin roll som maktbas för kungen i slutet av 1200-talet. 
Den politiska maktutövningens stödjepunkter blev i stället de befästa 
hus, borgar, som nu uppfördes i kronans regi och under vilka stora 
underhållslän lades.14 Husbyn i Trögd, liksom andra husbyar, sjönk 
undan i relativ obemärkthet men kom lokalt att spela en viss roll allt 
framgent.

Husby kan beläggas som kungligt hemvist under en kort tid period i 
slutet av 1200-talet. Under samma tid höll kungen då och då till på 
kungsgården ute på Adelsö, som under hela medeltiden var en del av 
Trögds härad. Där daterade Magnus ladulås brev 1279—81, 1284 och 
1288, kung Birger 1297 och 1304 och marsken Tyrgils Knutsson 1297 
och 1304. Men som kronogods med kunglig nyttjanderätt var egen
domen betydligt äldre. I skriftligt källmaterial är den omtalad redan 
år 1200.15

Som del av kronodomänen Uppsala öd måste även Husbys histo
ria gå längre tillbaka än den andra hälften av 1200-talet. Hur långt 
tillbaka i tiden egendomen också varit ett hemvist för kungen låter 
sig inte avgöra. Att utgå ifrån att det första dokumenterade kungabe- 
söket, kung Valdemars och Birger jarls visit 1264, faktiskt var det 
första är från metodisk synpunkt vanskligt, när så få brev är bevara
de från 1100- och 1200-talen. Att personer med en viss dignitet och 
social status tidigt haft anknytning till platsen vittnar en bevarad häll 
av sandsten, unik i Uppland, från 1000-talet om. Den står nu i 
kyrkans vapenhus.16

Adelsö var i slutet av 1200-talet ett sommarresidens. Det palats, 
Alsnö hus, som sannolikt börjat byggas av Valdemar och slutförts på

14 Samhällsförändringarna, statsmaktens framväxt och det nya förvaltningssystemet diskuteras 
med olika utgångspunkter i E Lönnroths Statsmakt och statsfinans i det medeltida Sverige 
(Göteborgs högskolas årsskrift 1940:3), B Fritz Hus, land och län. Förvaltningen i Sverige 1250- 
1434, del 1 (Stockholm 1972) och T Lindkvists Plundring, skatter och den feodala statens framväxt 
(Opuscula Historica upsaliensia 1, 1988).

15 Se avsnittet om Adelsö i Det medeltida Sverige (DMS) 1:7 (Stockholm 1992).
16 Se Ann Catherine Bonniers bidrag i denna bok.
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1270-talet, var inte rustat för vinterviste, vilket tydligen kungsgården 
i Husby var. Kung Magnus besök 1282 ägde ju rum i slutet av 
november och början av december, varpå han for till Östergötland 
för att fira jul och nyår på kungaättens stamgods i Bjälbo.17 De andra 
tidfästa besöken i Husby skedde båda i juni.

Vid besöket 1282 var några av rikets främsta män på plats, 1270 
var tre biskopar där, men säkert deltog även världsliga stormän i 
mötet. Sådana uppgifter finns inte alls om vistelserna 1264 och 1280. 
Som det politiskt mest betydelsefulla mötet framstår otvetydigt besö
ket 1270, då den viktiga frågan om ärkesätets flyttning från Gamla 
Uppsala till Östra Aros stod på dagordningen.

Husby by var en stor egendom. På 1500-talet fanns 14 gårdar i byn. 
En var prästgården, de övriga var kronogårdar, brukade av landbor. 
(Tabell 1) På 1200-talet var strukturen säkert en annan. En del av 
byn, kanske hela, torde ha legat i direkt drift under kungsgården, där 
jordbruket, aveln, bedrevs med hjälp av ofri arbetskraft, dvs trålar, 
under överinseende av en bryte, som ansvarade för gårdsdriften.18

Tabell 1: Hemmantal1 ca 1540 i Kungs-Husby socken
sk kr ky pb aoe fr summa %

Börsta _ _ 2 2 4,2
Ektorp - - - - - 1 1 2,0
Grönsö — — — — — 5 5 10,3
Hacksta — 1 — - - - 1 2,0
Husby by - 13 1 - - - 14 28,6
Nibble — — 2 — i — 3 6,1
Norrhammar — — - - - 3 3 6,1
Ryssvi - - 2 - i — 3 6,1
Ryttersta i - - — — — 1 2,0
Skeberga i — — — — — 1 2,0
Solkesta 3 — 1 — — — 4 8,2
Staxhammar 2 - 1 - - - 3 6,1
Ullboda — — - — — 1 1 2,0
Vålhammar — — 1 2 — — 3 6,1
Östersta - - - 1 2 1 4 8,2

Summa 7 14 8 3 4 13 49
% 14,3 28,6 16,3 6,1 8,2 26,5 100,0

1 Kamerala hela och halva gårdar (torp).
Förkortningar: sk = skatt, kr = krono, ky = kyrko, pb = prebende, aoe = arv och eget (Gustav I:s 
'privata'), fr = frälse.

Källa: O Ferm, Trögds härad 1540—70 (opubl manus i DMS arkiv).

171 Bjälbo daterade kungen ett brev nyårsdagen 1283 enligt DS 759.
18 De högmedeltida storgårdarna behandlas i bl a C G Andrae, Kyrka och frälse i Sverige under äldre 

medeltid (Stud Hist Ups IV, Uppsala 1960).
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Kungsgården i Husby torde i likhet med andra storgårdar ha 
upplösts under 1300-talet, sannolikt som en följd av träldomens 
avskaffande och den arbetskraftsbrist som uppstod efter diger döden. 
En kungsgård med eget jordbruk omtalas varken under senmedelti
den eller 1500-talet. Först mot slutet av 1600-talet finner vi en 
kungsgård med eget jordbruk i Husby.19

Det finns annat än de bevarade breven som vittnar om att kungen 
styrt och ställt i Husby. Sockenkyrkan är uppförd på Husbys gamla 
bytomt, vilket framgår av den geometriska avritningen från 1600- 
talets slut (se färgbild). Upplands handlingar från 1540-talet anger 
att prästbordet låg i Husby och att där även fanns en kyrkoutjord, 
som klockaren disponerade.20

Kungen har alltså upplåtit mark till kyrka, prästbord och klockare. 
Han bör också ha bidragit med medel till kyrkans uppförande. Den 
nuvarande kyrkan är från folkungatid — den brukar dateras till sent 
1200-tal eller tidigt 1300-tal21 — men har haft en föregångare, som 
hyst bl a den äldre dopfunten från slutet av 1100-talet eller början av 
1200-talet och de två krucifixen från 1200-talets förra del. Sannolikt 
låg också den äldre kyrkan på Husbys mark. Det kan vara den 
kyrkan som i avlatsbrevet från 1292 omtalas som S:t Mikaels kyrka i 
Husby Trögd. När socknen i dess helhet kan dokumenteras i Upp
lands handlingar på 1540-talet, visar det sig också att Husby var 
socknens naturliga medelpunkt. Sockenbildningen har alltså utgått 
från en kyrka i Husby. Hur långt tillbaka det funnits en kyrka i 
anslutningen till kungsgården vet vi inte. Runstenar vittnar i varje 
fall om att det fanns kristna innebyggare på 1000-talet.

Kungs-Husby socken
Hur såg den socken ut som fått sin namn av Husby? En samlad bild 
av socknens omfattning och struktur får man först på 1500-talet 
genom de jordeböcker kronan omkring 1540 började lägga upp som 
underlag för beskattningen. För Kungs-Husbys del är de inordnade i 
Kammararkivets serie Upplands handlingar under Trögds härad.22

19 J A Almquist, Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden 1:2 (Stockholm 1931) s 674f.
20 O Ferm, Trögds härad 1540-70 (Opubl manus i DMS arkiv).
21 Se Å Nisbeths bidrag i denna bok.
22 Upplands handlingar (UH) är för Trögd bearbetade av O Ferm i ovan anfört arbete.
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Trögds härad omfattade under större delen av medeltiden 14 
socknar. Men 1527 var Adelsö socken inordnad i Öarnas prosteri och 
i slutet av 1530-talet lades socknen administrativt och judiciellt till 
Färingö tingslag. Adelsö socken bestod av två öar, Adelsö och Björkö, 
och låg avskild från det övriga häradet.23 Den tas därför inte med, 
när Kungs-Husby nedan jämförs med de andra socknarna i Trögd. 
Men först något om häradet.

Trögd var Upplands största härad. Med sina 14 socknar omfattade 
Trögd tre gånger fler socknar än ett vanligt härad. Den exceptionella 
omfattningen avspeglas i en kameral indelning av häradet i treding- 
ar: Hammersta treding i norr, Mellersta treding och Yttersta treding i 
söder. Tredingarna sönderföll i sin tur i drygt 30 hamnor, som på 
1530-och början av 1540-talet omfattade häradets skattejord. Ham- 
neindelningen leder sitt ursprung till tidig medeltid, då den var 
förknippad med den gamla ledungsorganistionen.24

Trögd bildade en helhet, judiciellt, administrativt och kyrkligt. 
Som tingslag hade Trögd sina egna häradshövdingar. Den överord
nade judiciella instansen var under tidig medeltid Fjärdhundralands 
folklandsting. Genom Upplandslagens tillkomst 1296 sammanfördes 
de tre gamla folklanden Attundaland, Tiundaland och Fjärdhundra- 
land till den gemensamma lagsagan Uppland.25

Kyrkligt utgjorde Trögd enligt kyrkliga taxeringar från början av 
1300-talet en prouincia.26 När senmedeltidens prosteriindelning 
framträder i en skattelängd från 1527 var Trögd eget prosteri, medan 
andra prosterier i Uppland kunde bestå av två eller tre härader.27

Administrativt ingick häradet i början av 1300-talet i Fjärdhundra
lands fögderi, som från år 1300 var anslaget till morgongåva åt 
drottning Märta, Birger Magnussons gemål. Efter Nyköpings gästa
bud och kung Birgers flykt till Danmark drogs häradet in. På 1330- 
talet var det pantsatt och 1357 lades det till Svartsjö fögderi. Senast 
1409 bildade Trögd ett eget fögderi, vilket det sannolikt var också i 
slutet av 1400-talet. Under Gustav l:s tid var Trögd och Åsunda

23 Se inledningen till DMS 1:7.
24 B Lundberg, Trögbolag. Skogshållning, territoriell indelning och skatt i Trögd under medeltiden 

(Uppsala 1952) s 112-27, 164-79, 185-90.
25 Häradshövdingarna redovisas i J E Almquist, Lagsagor och domsagor i Sverige (Stockholm 1954) 

del 1, s 57ff. I övrigt hänvisas till artiklarna Folkland och Folklandsting av J Liedgren i Kulturhisto
riskt lexikon för nordisk medeltid (KL) IV.

26 DS 1946, 3754.
27 Se S Kjöllerström, Prosterier, pastorat och kyrkoherdar i Uppsala stift är 1527. PHT 1960 s 97—110.
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Tabell 2: Hemmantal1 i Trögd ca 1540
Socken sk kr ky fr aoe summa %

Arno 7 14 21 3,4
33,3 66,7 100,0

Boglösa 25 — 19 8 16 68 11,1
36,8 27,9 11,8 23,5 100,0

Hacks ta 13 — 3 8 3 27 4,4
48,2 11,1 29,6 11,1 100,0

Husby-Sjutolft 22 — 8 11 1 42 6,8
52,4 19,0 26,2 2,4 100,0

Härkeberga 16 — 6 3 — 25 4,1
64,0 24,0 12,0 100,0

Kungs-Husby 7 14 11 13 4 49 8,0
14,3 28,6 22,4 26,5 8,2 100,0

Ullkyrka 7 — 1 7 7 22 3,6
31,8 4,6 31,8 31,8 100,0

Litslena 50 — 15 8 1 74 12,0
67,6 20,3 10,8 1,3 100,0

Löt 8 — 11 27 5 51 8,3
15,7 21,5 52,9 3,9 100,0

Torsvi 5 — 4 9 2 20 3,3
25,0 20,0 45,0 10,0 100,0

Vallby 14 — 10 30 6 60 9,8
23,3 16,7 50,0 10,0 100,0

Veckholm 18 — 12 9 50 89 14,5
20,2 13,5 10,1 56,2 100,0

Villberga 25 — 18 20 3 66 10,7
37,9 27,3 30,3 4,5 100,0

Summa 210
34,2

14
2,3

118
19,2

160
26,1

112
18,2

614
100,0

1 Kamerala hela och halva gårdar (torp).
Förkortningar: ky = allt kyrkligt frälse; i övrigt som tabell 1.

Källa: se tabell 1.

härad i väster administrativt samordnade till ett fögderi. En tid ingick 
i fögderiet även Lagunda härad i norr.28

Socknarna i Trögd var olika stora. Räknat på antal hemman var 
Tors vi minst med 20 hemman och Veckholm störst med 89. Utgår

28 Se Fritz a a, s 27f, G T Westin, De sk länsregistren från medeltidens slut. Scandia XXI s 139, J A 
Almquist, Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523—1630, del 1 (Stockholm 1917) s 1731.
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man från jordetalet var Torsvi alltjämt minst, medan Litslena var 
störst, följd av Boglösa och Veckholm. Kungs Husby med dess 49 
hemman och jordetal på 41 markland representerade medianen, dvs 
det värde som låg mitt emellan Torvsi och Veckholm respektive 
Litslena. (Tabell 2, 4) Också i ett uppländskt perspektiv var Kungs- 
Husby en normalstor uppländsk socken. En sammanställning avse
ende socknar i norra, mellersta Uppland och Trögd i söder ger ett 
medianvärde på 54 hemman.29

Flertalet hemman var inordande i byar. Vanligast var en by med 
tre hemman, något som gällde för både Kungs-Husby socken och 
Trögd som helhet. (Tabell 1,3) Störst i Kungs-Husby socken och i 
hela Trögd var Husby. Byn bestod av 14 hemman och hade ett 
jordetal på drygt 10 1/2 markland, 1/4-del av hela Kungs-Husby 
socken. Den låg mitt i socknen och dominerade den öppna slättbygd 
som under medeltiden hyste större delen av bebyggelsen i Kungs- 
Husby. Också i ett uppländsk perspektiv framstår Husby som en 
mycket stor by.30

Upplands handlingar ger en bild av förhållandena vid medeltidens 
slut. Fråga är om det inte går att komma längre tillbaka i tiden. Från 
början 1300-talet finns två kyrkliga taxeringar bevarade. Den ena är 
den sk sexårsgärden från 1310-talet; den andra gäller pallieavgiften 
från 1343 för ärkebiskop Hemming Nilsson (1342—51). Socknarna i

Tabell 3: Bystorlek i Trögd omkr 1540

Antal hemman/by Antal byar

2 39
3 43
4 23
5 16
6 6
7 4
8 6

10 2
11 1
12 1
13 1
14 2

Källa: se tabell 1.

29 O Ferm, "Kalk, missale och mänga andra ting, som är nödvändiga i Herrens hus", i Frän Östra Aros 
till Uppsala, Uppsala stads historia VII (Uppsala 1986) s 229, tabell 21.

30 En sammanställning av bystorlek i centrala Uppland finns i O Perms uppsats Frän Östra Aros 
till Uppsala i boken med samma namn i serien Uppsala stads historia VII (Uppsala 1986) s 57, 
tabell 3.
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Tabell 4: Hemmantal, jordetal och taxering av socknar i Trögd

Socken Hemman1
1540

Jordetal2
1540

Taxering3
1314

Taxering3
1343

Veckholm 89 66 3:0 6:0
Litslena 74 116 3:0 6:0
Boglösa 68 80 3:0 6:0
Villberga 66 61 2:0 4:4
Vallby 60 58 2:4 4:4
Löt 51 37 2:0 3:6
Kungs-Husby 49 41 2:0 3:0
Lillkyrka m annex 43 37 2:4 4:4
Husby-Sjutolft 42 60 2:4 4:4
Hacksta 27 26 1:4 3:0
Härkeberga 25 30 2:0 3:6
Torsvi 20 18 1:2 2:2

1 Kamerala hela och halva gårdar (torp). Frälsejorden är skattad.
2 Avrundning till hela markland.
3 Mark: öre.

Källor: DS 1946, 3754, O Ferm, Trögds härad 1540—70 (Opubl manus i DMS arkiv).

Trögd är vid båda tillfällena inordnade i fem olika taxeringsgrupper, 
som generellt sett är högre i den senare taxeringen. Det finns stora 
likheter vad gäller socknarnas inbördes placering. De högst taxerade 
på 1310-talet är också de högst taxerade 1343. Likaså återfinns de 
lägst taxerade vid första tillfället också bland de lägst taxerade vid det 
andra. Från mittengruppen på 1310-talet har två socknar fallit bort. 
Villberga har fått en högre taxering och Kungs-Husby en lägre, 
relativt sett. Notabelt är att de lägst taxerade — Hacksta och Torsvi 
vid båda taxeringarna, 1343 även Kungs-Husby — alla ligger i den 
södra delen av Trögd, utmed Mälaren. (Tabell 4)

Taxeringarna borde ha ett samband med en skattning av socknar
nas ekonomiska bärkraft. Fråga är vad man därvid utgått ifrån. Det 
kan ha varit mantalet, dvs antalet vuxna personer med ansvar för ett 
eget hushåll. I stort torde detta mantal ha svarat mot hemmantalet. 
Detta är inte känt för 1300-talet, men det kan vara av ett visst 
intresse att utgå ifrån hemmantalet i Upplands handlingar från om
kring 1540. Ställs detta mot taxeringen för pallieavgiften 1343 — den 
äldre taxeringen måste i detta sammanhang lämnas därhän — fram
träder otvetydigt vissa överensstämmelser. De tre största socknarna 
vad gäller hemmantal omkring 1540 är också de högst taxerade 1343. 
Två av de tre minsta omkring 1540 tillhörde de lägst taxerade 1343. 
(Tabell 4)

Diskrepanser framträder framför allt i mellangrupperna. Utgår
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man från hemmantalet 1540 skulle Löt och Kungs-Husby ha fått en 
högre taxering 1343, så att de båda hamnat i samma grupp som 
Husby-Sjutolft och Lillkyrka med annex. Dessa två socknar hade 
faktiskt något färre hemman omkring 1540 än Löt och Kungs-Husby. 
Vidare framstår Härkeberga socken som något för högt taxerad 1343; 
den borde vid ett beaktande av hemmantalet 1540 ha flyttats ned ett 
steg.

Ett problem i sammanhanget är att socknarnas omfattning kan ha 
förändrats genom att hemman förts från en socken till en annan. 
Några stora omläggningar kan det inte vara fråga om; i varje fall 
saknas belägg för större överföringar. Ett tänkbart fall gäller Kungs- 
Husby. Börsta låg på 1500-talet i Kungs-Husby, inte så långt från 
gränsen till Veckholm. I två med varandra sammanhängande brev 
från 1400-talet sägs dock Börsta ligga i Veckholms socken.31

Ett annat problem är att hemmanen var olika stora omkring 1540. 
Det kan därför vara skäl att jämföra jordetalen från omkring 1540 
med taxeringen 1343. Det visar sig att jordetalsvärderingen ca 1540 
överensstämmer något bättre än hemmantalet med taxeringen 1343: 
Löt behöver inte omtaxeras; Kungs-Husby bör alltjämt taxeras upp, 
fast bara ett steg, och Lillkyrka, liksom Härkeberga, skall taxeras ned 
ett steg. (Tabell 4)

Det kunde vara intressant att väga in ytterligare en faktor, nämli
gen värderingen av marklandet. En sådan fanns vid uträkningen av 
skatten på 1500-talet genom det sk gällertalet, men det skulle föra 
för långt att ta hänsyn till det i detta sammanhang. För övrigt är det 
inte alls säkert att överensstämmelsen mellan jordetalen omkring 
1540 och taxeringen 1343 skulle bli bättre. Det finns nämligen skäl 
förmoda att taxeringen 1343 var relativt grov. Den kan mycket väl ha 
missgynnat några socknar, som t ex Härkeberga, och gynnat andra, 
som t ex Kungs-Husby.

Ändå tyder jämförelsen på vissa likheter mellan 1300-talet och 
1500-talet när det gäller socknarnas relativa storlek. Stora och små 
socknar på 1540-talet, mätta i hemman- och jordetal, var stora och 
småsocknar också i början på 1300-talet. Överfört till Kungs-Husby 
skulle det innebära att socknen också på 1300-talet var en medelstor 
socken i Trögd.

Det må vara att det fanns en sådan likhet mellan högmedeltid och 
senmedeltid. Olikheterna är likväl det som är mer påfallande, när de 
enskilda socknarna uppmärksammas. Det medeltida samhället var

31 UUBp (Uppsala Universitetsbiblioteks pergamentsbrev) 1432 12/10, 1458 1/1.

71



Kungs-Husby socken
Antal hemman omkr 1540

■ skatte 
A krono 
0 sockenkyrko 

O prebende 

B arv och eget 
D frälse 
$ prästgård

2 km 
I

72



långt ifrån statiskt. Förändringarna var av både konjunktureilt och 
institutionellt slag.

Den långsiktiga ekonomiska konjunkturen kan uppdelas i två 
perioder med skilda karaktäristika. Tidig medeltid och högmedeltid 
kännetecknades av expansion, senmedeltid av tillbakagång och en 
viss återhämtning, som på 1500-talet följdes av en ny dynamisk fas. 
Konjunkturen, som i sina huvuddrag var likartad i Norden och i 
Västeuropa, förknippas med befolkningstillväxt och bebyggelseex
pansion i den uppåtgående konjunkturen, befolkningsminskning 
och ödeläggelse av bebyggelse i den nedåtgående konjunkturen. 
Normalt krävs för svensk medeltid, som efterlämnat ett begränsat 
skriftligt källmaterial jämfört med Västeuropa, ett större undersök
ningsområde än en socken för att ge belägg på förändringar i den 
samhällsekonomiska konjunkturen. För Kungs-Husbys del finns t ex 
bara ett direkt omnämnande av ödebebyggelse under senmedeltiden. 
Det är från 1432. Då uppges fyra torp ligga under Börsta, två bebygg
da och två öde.32

Av stor betydelse för den senmedeltida befolkningminskningen 
var digerdöden, som härjade åren omkring 1350, och de många 
pester som följde i dess spår. Befolkningsminskningen ledde till 
ekonomiska försämringar för jordägarna och förbättringar för bon
dekollektivet. Ränteintäkterna, som jordägarna levde av, minskade 
nämligen genom ödeläggelse av gårdar och genom räntesänkning på 
de gårdar som förblev hävdade. Räntesänkningen och den goda 
tillgången på odlingsbar jord gav bönderna bättre materiella villkor.

De för bondekollektivet gynnsamma tiderna kan ännu avläsas i de 
medeltida sockenkyrkorna. En rad förändringar i kyrkorna är nämli
gen att hänföra till senmedeltiden. Kungs-Husby är i detta avseende 
mycket typisk. Där slog man tegelvalv som även bemålades, byggde 
vapenhus, uppförde korskrank, införskaffade ett altarskåp, liksom 
dopfunt, nattvardskalk och processionskrucifix.33

Den viktigaste institutionella förändringen var frälsets införande un
der 1200-talet, vilket i grunden ändrade villkoren för ägande och 
brukande av jord.34 Jord, som fick frälsestatus, kom att åtnjuta befri
else från ordinarie skatter till kronan. Frälset var förbehållet kyrkan 
(det andliga frälset) och stormännen (det världsliga frälset) och kan

32 UUBp 1432 12/10.
33 Se Å Nisbeths bidrag i denna bok och hans beskrivning av Kungs-Husby i serien Upplands 

kyrkor.
34 Se artikeln Frälse av J Rosén i KL IV och Andrae a a, kap 8.
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betraktas som en kompensation från kronans sida för de särskilda 
tjänster kyrkans folk, klerkerna, och stormännen utförde i samhället. 
Klerkerna svarade för kult och undervisning, stormännen fullgjorde 
rusttjänst, dvs krigstjänst; de var ett kronans värn mot inre och yttre 
fiender.

Frälsets införande påverkade kronans finanser negativt, eftersom 
skatteintäkterna minskade i takt med att jord övergick till frälse. För 
att dämpa de negativa effekterna sökte kronan på olika sätt reglera 
och begränsa frälsejordens tillväxt. I ett första skede gällde olika 
villkor för kyrkans och stormännens jordinnehav. För kyrkan fixera
des frälset tidigt till att omfatta den jord kyrkan förvärvat före ett 
visst år. Först gällde 1282 som gränsår. Efter påtryckningar från 
kyrkan flyttades sedan gränsåret först till 1302 och slutligen till 1341. 
Från jord förvärvad efter de vid olika tidpunkter gällande gränsåren 
skulle ordinarie skatt utgå, förutsatt att jorden tidigare dragit skatt 
och kungen inte gav särskild befielse.

För stormännen var skattefriheten personlig under en första peri
od. Den som fullgjorde rusttjänst fick frihet för all sin jord, både den 
han för tillfället ägde och den han i framtiden kom att förvärva. På 
1330-talet förändrades bestämmelserna så att de kom att överens
stämma med dem som gällde för kyrkan. Den jord stormännen 
hädanefter förvärvade skulle alltså draga skatt, om den tidigare gjort 
det. Helt upphörde inte tillväxten av frälsejord, ty nyrekryteringen 
av det världsliga frälset ledde till att skatte jord fick frälses ta tus. Men 
kronan reglerade nyrekryteringen genom att utställa sköldebrev för 
den som ville fullgöra rusttjänst och inte tillhörde en frälseätt. Samti
digt sökte kronan upprätthålla en tydlig gräns mellan skatte- och 
frälsejorden genom olika räfster.

Det är lätt att se vilka konsekvenser frälsets införande så småning
om fick för jordfördelningen i Kungs-Husby socken. Vid medeltidens 
slut var mer än hälften av hemmanen frälse — 22 % tillhörde olika 
kyrkliga institutioner, 36 % adeln och Gustav I personligen — 29 % 
var kronohemman och bara 14% skattehemmanen. (Tabell 1)

Det stora inslaget av frälsejord var inte unikt för Kungs-Husby 
utan ett drag typiskt för alla socknar i södra Trögd, medan skattejor
den dominerade den norra delen av häradet. I t ex Härkeberga och 
Litslena socknar var 2/3 delar av hemmanen av skattenatur. Men det 
som gav Kungs-Husby en särprägel i förhållande till övriga socknar i 
området var den stora andelen kronojord, nästan helt koncentrerad 
till Husby by. Ingen annan socken i Trögd hade någon kronojord. 
(Tabell 2)
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Fyra kyrkliga institutioner ägde jord i Kungs-Husby, två sockenkyr
kor och två domkyrkoprebendor.35 Det största jordinnehavet var 
sockenkyrkans i Kungs-Husby; den ägde kyr ko jorden i Husby, Nibb
le, Ryssvi och Staxhammar. Dessutom hade den jord utanför hem
socknen, i Boglösa, Husby-Sjutolfts och Vallby socknar. Jordinne
havet uppgick till 34 öresland utan, 42 öresland med prästbordet 
Husby. Det var något mer än sockenkyrkorna i Uppland normalt 
hade.36 I övrigt gällde för kyr ko jorden att sockenkyrkan i Boglösa 
hade en gård i Vålhammar, där två andra gårdar hörde till en 
prebenda i Västerås domkyrka. Slutligen låg en gård i Östersta till en 
prebenda i Uppsala domkyrka.37 (Tabell 1)

Ursprung och förvärv är för kyrkojorden bara undantagsvis doku
menterade. Avstyckningen av jord från Husby till prästbordet torde 
ha skett relativt tidigt, sannolikt redan under högmedeltiden. För 
överlåtelsen bör kungen ha svarat. Jorden i Nibble och Vålhammar 
förvärvade sockenkyrkan någon gång under senmedeltiden. De var i 
världslig ägo ännu 1415 respektive 1432.38 Gården i Östersta blev 
prebendegård 1447. Då instiftade nämligen Nils Krok (ginbalk be
lagd med sparrar) och hans hustru Kristina Nilsdotter (tre vädur
horn) en prebenda vid S:ta Annas altare i Uppsala domkyrka av 
nämnda gård i Östersta och jord på olika platser i Uppland, främst i 
Hagunda härad. Instiftarna, som tillhörde det lokalt inflytelserika 
lågfrälset, uppger sig i donationsbrevet vara barnlösa. De bodde inte 
i Trögd. Deras sätesgård var Tuna i Dalby socken, Hagunda härad, 
där Nils Krok varit häradshövding.39

Frälsejorden i Kungs-Husby var, bortsett från Gustav T.s arv och 
eget, åren omkring 1540 fördelad på sju adliga jordägare. Johan 
Pedersson (Bååt), Jöran Åkesson (Tott), Gabriel Kristersson (Oxen
stierna) och Karin Eriksdotter (Gyllenstierna) tillhörde högadeln, me
dan Nils Gjordsson (Schack av Skylvalla), Johan Olsson (Gyllen- 
horn) och Johan Kyle är att räkna till lågadeln. Deras jordinnehav i 
Kungs-Husby var inte stort: en, två eller tre hemman för var och en 
av dem. Ingen av dem bodde i socknen, men i grannsocknen Bond- 
Arnö hade Nils Gjordsson sin sätesgård Utö.40

35 Uppgifterna om socknen omkring 1540 ur O Perms manus om Trögd 1540—70.
36 Medianvärdet var 25 öresland för hela Uppland enligt O Perms uppsats De uppländska socken

kyrkornas jordinnehav i Kyrka och socken i medeltidens Sverige (red O Ferm, Studier till Det 
medeltida Sverige 5, Stockholm 1992).

37 Uppgifterna om prebendoma i Perms redan nämnda manus.
38 SD 2090, RAp (Riksarkivets pergamentsbrev) 1432 1/11.
39 RAp 1447 14/4. Om Nils Krok, se DMS 1:6 s 67.
40 J E Almquist, Herrgårdarna i Sverige under reformationstiden(1523—1611) (Stockholm 1960), s 53.
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Under medeltiden fanns flera sätesgårdar i Kungs-Husby. De var 
alla hemvist för personer ur lågfrälset. På 1380-talet bodde Nils 
Bengtsson (balk belagd med två sparrar) i Börs ta.41 Troligen är det en 
dotter till Nils Bengtsson, som omtalas på 1410-talet. Hon hette 
Ingeborg Nilsdotter (belagd balk) och var gift med Peter Witter. Peter 
stadfäste 1417 sin morgongåva till hustrun på 300 mark, för vilka 
pengar han återlöst hustruns mödernarv i Borsta. Jordetalet anges till 
över tre markland. Det är ett stort gods; troligen inräknas i jordetalet 
även fyra torp, som låg under Börsta. De omtalas 1432, då Peter 
sålde en gård i Börsta till sin 'svåger' Hans Kröpelin, hövitsman på 
Stockholms slott. Makarna bodde sannolikt i Trögd 1409, då Peter 
var nämndeman vid ett häradsting. Deras sätesgård kan ha legat i 
Börsta eller i Torsvi, där Ingeborg hade ett gods, stort som det i 
Börsta. År 1417 skaffade de sig bostad i Vadstena. Klostret upplät en 
gård i staden och två åkrar för makarnas livstid, samtidigt som de till 
klostret överlät egendomar i Småland, vilka tillhört Ingeborgs far 
Nils Bengtsson.42

Också i Östersta fanns en tid sätesgårdar tillhöriga lågfrälset. På 
1380-talet omtalas de med varandra befryndade Nils (Holmvastsson) 
Djäkn och Sven Djäkn som bofasta där. Nils fick 1380 av kung 
Albrekt frälsebrev för sina och ett av sin hustrus gods. Sven Djäkn 
var i Karl Ulfssons (Sparre av Tofta) och dennes son Knuts tjänst; vid 
ett tillfälle omtalas han som syssloman. Av Karl Ulfsson fick han 
1390 tre markland i Norrhammar som ersättning för en skuld.43

På 1410-talet omtalas en Sven Jönsson (eget sigill) i Östersta. Han 
kan vara son till den Jöns, som 1392 var faste vid Trögds häradsting, 
och möjligen sonson till Sven Djäkn.44

Anknytning till Östersta hade 100 år tidigare Lars Olofsson haft. 
Han är mer känd som dekanen Lars av Vaksala, författare till kano- 
nisk-rättsliga arbeten. Lars hade studerat utomlands, där han avlagt 
magisterexamen, troligen i Paris, och var under många år ledamot av 
domkapitlet i Uppsala. Vid domkyrkan instiftade han 1310 en pre- 
benda, till vilken han donerade sin gård i Östersta. Domkyrkan 
avyttrade sedan gården. Mot slutet av sitt liv lämnade Lars domkyr
kan och inträdde i dominikankonventet i Sigtuna, till vilket han 
testamenterade sina böcker.45

41 SRP (Svenska riksarkivets pergamentsbrev) nr 1657, 1711, 1997.
42 SD 1059, 2400, 2389, 2400, UUBp 1432 12/10.
43 SRP nr 1502, 1711, 1904, 1983, 2309, 2364, 2376, 2459-60, 2539.
44 SD 1337, SRP 2622.
45 O Ferm, Varifrån var Lars av Vaksala, PHT 1987 s 99f.
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Ingen ur högfrälset bodde i Kungs-Husby, men flera gårdar ingick 
i högfrälse godskomplex under 1400-talet. Flertalet hade sannolikt 
sitt ursprung i Karl Ulfssons (Sparre av Tofta) godsinnehav i Trögd.

Karl Ulfsson var en prominent företrädare för 1300-talets högfräl
se, riddare, riksråd och lagman i Uppland. I sin ungdom hade han 
studerat i Paris, något mycket ovanligt bland rikets världsliga stor
män. Han blev dessutom ovanligt gammal. Han dog först 1407 och 
torde då ha varit närmare 90 år. Geografiskt hade han sin förankring 
i framför allt Trögd, där han hade Tofta ute på Adelsö och Ekholmen 
i Veckholms socken som sina sätesgårdar och där han också var 
häradshövding.46

Ingen jordebok är bevarad över Karl Ulfssons stora jordinnehav 
och av de bevarade breven gäller bara ett fåtal Kungs-Husby socken. 
Det äldsta är från 1352, då han i morgongåva till sin första hustru 
Ingrid Eriksdotter gav jord (sannolikt en gård) på Grönsö och jord i 
Bond-Arnö socken. År 1386 köpte han 6 öresland i Norrhammar, en 
jord, som han redan hade i pant. Fyra år senare avyttrade han hela 
tre markland i Norrhammar till Sven Djäkn i Östersta som ersättning 
för en skuld. Sven Djäkn var, som redan nämnts, i Karl Ulfssons och 
hans sons tjänst.47

Gården på Grönsö upptas i kung Karls (Knutsson, Bonde) jordebok 
1457. Sannolikt hade han ärvt gården av sin mor Margareta, dotter 
till Karl Ulvsson. Margareta var gift två gånger. Hennes förste make 
var Knut Bonde med vilken hon hade sonen Karl. Denne efterlämna
de döttrarna Kristina och Magdalena. Efter dem hölls arvskifte år 
1500 i Skara. Då tillföll gården på Grönsö Sigrid Eskilsdotter (Banér), 
änka efter Nils Eriksson (Gyllenstierna), som var son till Erik Eriks
son och Kristina Karlsdotter (Bonde). Sigrid sålde 1514 gården till 
Nils Gjordsson (Schack av Skylvalla), som anges som ägare i Upp
lands handlingar omkring 1540.48 Se släkttabell.

Sannolikt var ytterligare fyra gårdar i Kungs-Husby i Karl Ulfssons 
ägo på 1300-talet. Det gäller bl a två gårdar i Östersta och en i Ryssvi. 
Karl Ulfssons dotter Margareta och hennes andre make Sten Tures- 
son (Bielke) bytte 1414 bort en ängsteg av de 12 öresland de hade i 
Östersta. Det bör ha varit Margaretas gods, eftersom hon står uppta
gen i brevet, och Margareta har rimligen ärvt det efter sin far. Vid 
arvskiftet efter Margareta 1453 tillföll jorden i Östersta, som nu

46 Personuppgifter om Karl Ulfsson finns sammanställda av H Gillingstam och F Liljeholm i Äldre 
svenska frälsesläkter 1, s 87f.

47 DS 4812, SRP 2203, 2459.
48 C 7 (RA), Diplomatarium Norvegicum 16 s 370.
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uppges vara två gårdar och ett örtugland, dottern Birgitta Stensdotter 
(Bielke). Birgitta var första gången gift med Gustav Sture med vilken 
hon fick sonen Sten, för eftervärlden känd som Sten Sture den äldre. 
Sitt arvegods i Östersta bytte han som riksföreståndare bort till 
kronan 1472. Därmed ändrades även jordnaturen på de två gårdarna 
och ängstegen jordenatur; de övergick från frälse till krono. Så små
ningom lade Gustav 1 beslag på godset; det upptas i hans jordebok 
1531 och var då åter frälsejord.49 Se släkttabell.

I arvet efter Karl Ulfssons dotter Margareta ingick även en gård i 
Ryssvi i Kungs-Husby, som 1453 tillföll Birgitta Stensdotter (Bielke). 
I sitt andra gifte var hon förmäld med Gustav Karlsson (Gumse- 
huvud), i vars efterlämnade jordebok från 1486 Ryssvi finns uppta
get. Inga barn överlevde föräldrarna. Gården tillföll hans systerdot
ter Magdalena och ingick i arvskiftet år 1500 efter Magdalena och 
hennes syster Kristina, Karl Knutssons döttrar. Den föll då på Sigrid 
Eskilsdotters (Baner) lott och ärvdes i slutet på 1520-talet av Gustav 
l.50 Se släkttabell.

Till Karl Ulfsson jordinnehav vill jag alltså räkna inte bara jorden i 
Grönsö och Norrhammar utan också ovannämnda gods i Östersta 
och Ryssvi, som återfinns hos hans arvingar på 1400-talet. Troligen 
lämnade Karl Ulfsson i arv också en skattegård i Solkesta, som skall 
omtalas nedan.

Skattejorden i Kungs-Husby var i början av 1540-talet inordnad i två 
hamnor. Solkesta hamna omfattade skattejorden i den norra delen 
av socknen samt i Västra Väppeby i Veckholms socken; skattejorden 
i den södra delen av socknen bildade tillsammans med skattejord i 
Tjulsta i Veckholms socken Staxhammars hamna. Några år in på 
1540-talet upphörde hamneindelningen; den kunde inte infogas i det 
skattesystem Gustav 1 införde.51

Om skattejorden finns få uppgifter från medeltiden. Detta gäller 
inte bara Kungs-Husby utan mer allmänt. Flest upplysningar ges i 
räfstetingsbreven från 1409, då jord som olagligt överförts till frälse 
åter dömdes till skatt. För Trögd är inget räfstetingsbrev bevarat, men 
ett samband med räfsten kan ett brev om byte från 1414 ha. Sten 
Turesson (Bielke) och hans hustru Margareta Karlsdotter bytte 1414 
bort nio öresland och ett örtugland i Solkesta till Nils Eriksson i

49 SD 1865, RAp 1453 7/6, 1472 1/9, Kungi arkiv, vol 1 (RA).
50 RAp 1453 7/6 i vid 1488 29/1, C 39 12v (RA), RAp 1528 6/8, Kungl arkiv, vol 1 (RA). Uppgifter

om Ekholmen finns i C G Styffe, Skandinavien under unionstiden (Stockholm 1911), s 353.
51 Lundberg a a, s 177. Skattesystemet behandlas i F Dovring, De stående skatterna pä jord 1400—

1600 (Skr utg av Kungl Hum Vet samf i Lund XLIX, Lund 1951).
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Solkesta. På 1500-talet fanns tre skattehemman i Solkesta, varav ett 
var nio öresland och ett örtugland. Det bör alltså vara det hemmanet 
som avyttrades 1414, ett arv troligen från Karl Ulfsson. Hemmanet 
kan ha dömts åter till skatt 1409. Det bör då ha varit angeläget för 
innehavaren, om han var fräleman, att avyttra jorden, eftersom han 
knappast kunde få ut mycket ränta sedan bonden betalat skatt till 
kronan. Förutsättningen var dock att bytesjorden inte var skatte; 
bytesjordens status är dock inte känd i det aktuella fallet.52

Sockenborna
Det bevarade källmaterialet upplyser oss inte mycket om enskilda 
sockenbor. Något vet vi likväl om dem som kollektiv. Det är uppen
bart att nästan alla innebyggare var bönder, skattebönder eller land- 
bor. De senare utgjorde flertalet. De var bönder som inte ägde den 
jord de brukade. Skattebönderna, som ägde den jord de brukade, 
torde ha varit i mindretal redan i början av 1300-talet. Ingen av 
grupperna är särskilt väl representerad i källorna, men både skatte
bönder och landbor omtalas då och då som fastar (vittnen) och 
nämndemän vid härads- och lagmansting i Trögd.

Vid sidan av bönderna fanns i slutet av 1300-talet och början av 
1400-talet några lågfrälsepersoner med sätesgårdar i Börsta och Ös
ters ta. Avståndet, socialt och ekonomiskt, mellan detta lågfrälse och 
de förmögnare bönderna i socknen kan inte ha varit stort. Ock även 
lågfrälset var bönder, ty de bedrev jordbruk i egen regi, avel som det 
hette på tidens språk, vid sina sätesgårdar.

I socknen bodde ytterligare en ståndsperson: sockenprästen eller 
kyrkoherren som beteckningen var under medeltiden. Inte många 
kyrkoherrar är omnämnda. Bäst belagd är den som först är omtalad. 
Han hette Gerhard och förekommer i diplom mellan 1313 och 1323. 
Han fick två gånger i uppdrag att uppsöka biskop Styrbjörn i Sträng
näs. Ena gången gällde det den peterspenning som insamlats i

52 SD 1865, O Ferm a a om Trögd. Att Karl Ulfsson innehaft skattejord vittnar tex räfstetingbrevet
SD 1130 om. 

Geometrisk avritning av Husby by frän 1685 av Peter Gedda (All fol 34, 
Lantmäteriverket). Till höger om kyrkan ses Kungsgården, ursprungligen ladu
gård under Ekholmen och bildad av Magnus Gabriel de la Gardie pä 1650-talet, 

som då ägde hela byn. ladugården blev krono genom reduktion på 1680-talet och 

kom då att kallas Kungsgården. (Foto Lantmäteriverket, Gävle.)
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Strängnäs stift och som inte sänts vidare. Andra gången skulle bisko
pen förklara varför han bannlyst jordägare, som inte betalt biskops- 
tionde. Uppdragsgivare var ärkebiskoparna Nils Kettilsson (1308— 
14) och Olof Björnsson (1315—32). År 1323 fick Gerhard slutligen på 
biskop Bengts i Åbo vägnar avlägga det besök hos ärkebiskopen som 
det tillkom biskopen själv att göra. Av uppdragen att döma var 
kyrkoherre Gerhard en av sina kyrkliga överordnade betrodd person. 
År 1319 fick han för övrigt besök av ärkebiskop Olof, som då 
visiterade kyrkan i Kungs-Husby och de andra kyrkorna i Trögd. 
Detta är dock inte den första kända ärkebiskopsvisitationen i Kungs- 
Husby; den inträffade 1303, då ärkebiskop Nils Allesson besökte 
Trögd.53

Avslutning
Kungs-Husby hade många drag gemensamma med andra upplands
socknar, särskilt med socknarna i södra Uppland. Det som var speci
ellt med Kungs-Husby var förknippat med Husby by, en stor krono- 
egendom, som hade en rikspolitisk betydelse under högmedeltid, då 
kungen ibland höll till på kungsgården.

Lokalt spelade Husby en viktig roll som sockencentrum under hela 
medeltiden. På Husby bytomt uppfördes under folkungatid den 
nuvarande sockenkyrkan. Men folkungatidens kyrka hade en före
gångare, som säkert också låg på Husby mark i anslutning till kungs
gården. Socknen är nämligen bildad utifrån en kyrka i Husby; byn 
ligger i socknens geografiska mittpunkt. När den första kyrkan bygg
des i Kungs-Husby vet vi inte. Men bygden hade kristna innebyggare 
redan på 1000-talet. Det vet vi av bevarade runstenar.

53 DS 1918, 2111, 2414, 2218.
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Kungs-Husby kyrka 1748. Avritning av Olof Grau. Västerås bibliotek. Foto 
ATA.
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Kungs-Husby kyrka. Triumfkrucifix av trä frän 1300-talets förra hälft. Foto 
Gabriel Hildebrand.
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Avlatsbrevens innebörd
Carl-Gustaf Andrén

År 1292 utfärdade påven Nicolaus IV avlatsbrev för ett flertal kyrkor 
i Norden, bl a för Kungs-Husby kyrka i Trögd. Avlatsbrevet har 
möjligen haft till syfte att ge församlingen hjälp vid uppförande av 
en ny kyrka. Bruket att utfärda avlatsbrev hade då funnits i ett par 
hundra år. Deras betydelse för kyrkolivet utvecklades starkt under 
medeltidens båda sista århundraden. Därför är det viktigt och ange
läget att försöka förstå deras innebörd och varför de fick sådan 
spridning.

Sedan 1000-talet finns avlatsbreven i den romersk-katolska kyr
kan. De har sina rötter i kyrkans lära att människan genom synden 
ådrar sig skuld mot Gud och mot medmänniskor och därmed också 
ådrar sig ett rättvist straff. Den som ångrar sig och gör bot kan få 
förlåtelse av Gud. Botsakramentets förlåtelse, avlösningen i bikten, 
innebar en eftergift av syndens eviga straff men befriade inte full
ständigt från de timliga straffen. Dessa måsta sonas antingen genom 
syndarens botgöring i livstiden eller genom lidande i skärselden. 
Genom nyckelmakten, ämbetets rätt att binda eller lösa synden, 
kunde kyrkan genom biskopen och präster ge lättnader i eller helt 
efterskänka botgöringen, dvs byta eller överföra gottgörelser. Det är i 
detta sammanhang som avlatsbreven hör hemma. Avlaten, befriel
sen från av kyrkan ålagd offentlig botgöring, är dock verksam endast 
i förening med bikt och uppriktig ånger över synden.

I de teologiska diskussionerna om avlaten under medeltiden anförs 
som bibelgrund dels Kol 1:24, där Paulus skriver: "nu gläder jag mig 
över att få lida för er", dels Gal 6:2: "bär varandras bördor, så 
uppfyller ni Kristi lag". I båda fallen tas orden som intäkt för att 
kyrkans medlemmar kan göra bot för varandra. Avlaten motiveras 
nämligen utifrån läran om kyrkans skatt av överskjutande förtjäns
ter, överloppsgämingar, som är förvärvade av Kristus och helgonen. 
Behövande syndare kan få del av denna kyrkans skatt genom avlaten 
och därmed få lindring i sina timliga straff.
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På 1000-talet möter uppgifter om att biskopar i Spanien och 
Frankrike lovat eftergift i botgöringen åt personer som besökte och 
förrättade bön i vissa kyrkor och dessutom gav allmosor. I samband 
med korstågen i slutet av 1000-talet gav påvarna fullständig avlat åt 
den som deltog. Endast påven kunde för kyrkan i dess helhet utfärda 
avlatsförmåner. Biskoparna hade också rätt att i kraft av sin från 
påven delegerade makt utfärda avlatsbrev med giltighet inom deras 
stift. Vid Laterankonciliet 1215 reglerades biskoparnas rätt till att 
omfatta ett års avlat utfärdad i samband med kyrkoinvigning och 40 
dagar vid andra tillfällen. Innebörden av 40 dagars avlat var att detta 
motsvarade den bot som kan genomföras under 40 dagar i överens
stämmelse med de uppställda kraven för boten.

Avlatsbreven var i många fall knutna till vissa bestämda dagar 
som särskilt angavs i brevet, såsom kyrkmässodagen, kyrkoårets 
högtidsdagar och vissa helgondagar. Breven inleddes normalt med 
formuleringen "för alla som gjort sann bot och bikt". Därefter an
gavs i brevet övriga villkor. Dessa varierar under tidens lopp och har 
inte sällan lokal anknytning. Att deltaga i korståg var, som ovan 
påpekats, en möjlighet. Under den period då kyrkor byggdes möter 
inte sällan orden "manibus adiuvantibus", med hjälpande händer, 
dvs att man mycket konkret skulle hjälpa till att bygga kyrkan. Som 
villkor gällde också att man skulle besöka den kyrka som innehade 
avlatsförmånerna på en bestämd dag och förrätta sin bön i kyrkan. I 
vissa fall specificerades också bönekraven genom att brevet direkt 
angav att den besökande skulle bedja A ve Maria och/eller Fader vår 
ett bestämt antal gånger. Senare tillkom såsom villkor också läsning 
av trosbekännelsen eller andra angivna bönetexter. Det är uppenbart 
att breven därmed ställts i den kristna undervisningens tjänst för att 
bidra till att öka troskunskapen hos kyrkans folk.

För de enskilda kyrkorna var innehavet av avlatsbrev av stor 
betydelse, också ekonomiskt. Vissa kyrkor kunde "samla på sig" 
mycket stora avlatsförmåner. Det är också vanligt att en nytill- 
trädande biskop ger en kyrka samma avlatsförmåner som företräda
ren utdelat. Det finns alltså en mycket påtaglig kontinuitet i utdelan
det.

Under den senare medeltiden utvecklades avlatsväsendet i mar
kant kommersiell riktning. Både påvar och koncilier försökte vid 
skilda tillfällen att komma till rätta med avarterna, dock med endast 
temporär verkan. Missbruken kulminerade mot medeltidens slut ge
nom den s k penningavlaten, dvs möjligheten att i stället för botgö
ring och fromma övningar lämna penningbidrag till mer eller mindre 
fromma ändamål. Det var detta missbruk med avlatsbreven som blev
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den konkreta orsaken till Martin Luthers välbekanta 95 teser mot 
avlaten år 1517 och därmed incitamentet till reformationen.

Trots all kritik mot avlaten och avlatsbreven kan man dock konsta
tera att de haft en stimulerande betydelse för den enskilde kyrko
medlemmens andaktsövningar, för kristen välgörenhet, vallfärder 
och kyrkobyggande. Kanske kan de också för den enskilde ha upp
levts som en lättnad i den stränga och obevekliga botdisciplinen och 
därmed hjälpt människor i deras prestationsångest under kyrkans 
pålagor.

Avlatsbrevet för Kungs-Husby kyrka från 1292 är alltså insatt i ett 
teologiskt sammanhang. Kanske kan man bättre förstå ett sådant 
brev, om man får klarhet om dess roll i kyrkans verksamhet. Av den 
anledningen görs här ett omtryck av en artikel om "De medeltida 
avlatsbreven — instrument för kyrkans verksamhet", tidigare publi
cerad i Investigate memoriæ patrum. Libellus in honorem Kauko Pirinen 
(Helsingfors 1975).
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Kungs-Husby kyrka. Madonna-bild av sten frän ca 1320—1340. Foto Gabriel 
Hildebrand.
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De medeltida avlatsbreven
— instrument för kyrkans verksamhet

Carl-Gustaf Andrén

De medeltida avlatsbreven från den svenska kyrkoprovinsen utgör 
ett intressant men föga bearbetat aktmaterial. Redan det bevarade 
antalet av dem är ganska omfattande — ca 300 — och ger en antydan 
om den ursprungliga storleksordningen. Säkerligen har varje kyrka 
sökt förvärva avlatsprivilegier, vilkas förmåner kunde utöva en drag
ningskraft på människor från skilda håll och som kunde medföra 
icke obetydliga ekonomiska vinster för kyrkan. I sitt arbete Svensk 
kyrka, kungadöme och påvemakt 1363—1414 har Yngve Brilioth 
beträffande detta material påpekat att det "med större fördel (kunde) 
behandlas geografiskt än kronologiskt" och att det kanske rentav 
skulle "vara möjligt att kartografiskt framställa den lokalisering av 
det heliga, som däri tar sig uttryck".1

Uppenbarligen inrymmer avlatsbreven emellertid inte bara upp
lysningar om exempelvis helgonkultens geografi och vissa nationella 
strävanden därvidlag utan ger också belägg såväl för kapaciteten hos 
människor, när det gällde det dåtida utövandet av den kristna tron, 
som för kyrkans uppfattning om hur avlatsbreven kunde användas i 
kyrkans liv och verksamhet. De prestationskrav som uppställes i 
avlatsbreven måste ha haft en medveten anknytning till människors 
förmåga. Avlatsbrevens krav och villkor återspeglar således med all 
sannolikhet det aktuella läget bland de människor man vände sig till. 
De utgör därmed — trots sin i en del fall stereotypa utformning — en 
spegling av vissa delar av det kyrkliga livet på lokalplanet eller 
åtminstone av hur detta uppfattades.

1 Y Brilioth Svensk kyrka, kungadöme och påvemakt 1363—1414, UUÄ 1925:1, s. 329.
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Teologisk och kyrkorättslig bakgrund
Sina rötter har avlatssystemet i botpraxis i kyrkans äldre historia.2 
Alltifrån 500- och 600-talen växte inom botdisciplinen den ordning
en fram att de i botböckerna fastställda botövningarna — de ofta 
hårda och långa botfastorna — kunde omvandlas till andra förpliktel
ser av lindrigare art, sk redemptio. De kunde således ersättas med 
förkortad och hårdare fasta, plågande av kroppen genom gisselslag, 
örfilar eller liknande, knäböjande i förening med läsande av botpsal
mer, vakande vid dödsbädd eller tom penningbetalning, ibland i 
form av betalning till annan person som i vederbörandes ställe 
utförde botgöringen. Till att börja med avsågs dessa lindringar vara 
undantag som endast kunde komma sjuka eller hårt arbetande till 
del. Snart blev de emellertid tillgängliga för var och en.

I senare allmänt vedertagen form har avlaten vuxit fram i Frankri
ke på 1000-talet och varit förbunden med praxis och utveckling där. 
Den utgjordes då av den förbön som kyrkan genom påvar eller 
biskopar tillförsäkrade den troende i en högtidlig och allmän form 
och som medförde ett efterskänkande av timliga straff. Detta efter
skänkande skedde utanför botsakramentet men verkan av förbönen 
såsom syndautplånande uppfattades såsom likvärdig med vad som 
skulle ha skett i boten.

Den ämbetsanknutna förbönen och redemptionens möjligheter att 
omvandla botövningarna är således de båda grundläggande be
ståndsdelarna vid tillkomsten av avlaten. Denna betraktades och fick 
sin ställning som en verksam utomsakramental funktion i kyrkans 
liv. Avlaten synes ha vuxit fram som praxis och först därefter blivit 
förmål för mer reflekterat teologiskt tänkande.

Teologiskt är avlaten inordnad i det totala frälsningssamman- 
hanget som ett medel i kampen mot synden och dess följder. Genom 
sitt avfall från Gud var människan belastad av synden och ådrog sig 
genom att inte leva i överensstämmelse med Guds vilja ständigt 
skuld, som i sin tur medförde straff både här i tiden och i den 
tillkommande. Genom bekännelse och ånger kunde människan få 
förlåtelse av Gud. Botsakramentet gav syndaförlåtelsen som samti
digt innebär befrielse från skulden och de eviga straffen. Gottgörel- 
sen, satisfactio, dvs botgöringen befriades människan däremot icke 
från. I detta sammanhang är det som avlaten kommer in. Den utgör

2 Om avlaten, dess utveckling, teologi och praxis se framför allt N Paulus Geschichte des Ablasses 
im Mittelalter 1—3 (1922—23), samt artiklarna av J Galléti Indulgens, och J Liedgren Indulgens- 
brev, i Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid 7 (1962) sp 387—396, samt där anförd 
litteratur.
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kyrkans möjlighet att förändra och på så sätt efterskänka stipulerad 
tidsangiven botgöring. Kraften härtill fanns i den "kyrkans skatt", 
dvs Kristi och helgonens samlade och outtömliga överskjutande 
förtjänster, varav människan kunde delaktiggöras.3 Läran härom 
möter i mer profilerad form from 1230-talet men fick sin slutliga 
teologiska utformning av påven Clemens VI 1343 i jubileumsbullan 
"Unigenitus".

I realiteten innebar avlaten att botgöringen ersattes med andra 
prestationer som direkt angavs i avlatsbreven och som avsåg att 
erbjuda olika alternativ, anpassade till människans kapacitet i olika 
kategorier, varvid man tillvaratagit möjligheterna för såväl dem som 
ägde praktiskt handlag som dem vilka ägde speciella intellektuella 
förutsättningar.

Redan innan läran om den teologiska grunden för avlatsväsendet 
fixerades hade man sökt att sanera de yttre formerna för avlatsverk- 
samheten. Vid IV. Laterankonciliet 1215 reglerades således den tids
mässiga räckvidden av avlaten med hänsyn till de utfärdande äm- 
betsinnehavarna.4 Biskoparnas rätt begränsades därvid till att utfär
da avlatsförmåner om högst 40 dagar, dock upp till ett år i samband 
med kyrkoinvigning. Sedvanerättsligt kunde kardinaler utdela upp 
till 100 dagars avlat.

Teologiskt och kyrkorättsligt är avlatssystemet i den medeltida Upp- 
sala-provinsen helt inordnat i allmänkyrkligt tänkande och praxis. 
Avlatsbreven från provinsen ger en bild inte bara av systemets 
funktion utan också av kyrkolivet. Man torde kunna förutsätta — 
såsom redan påpekats — att varje kyrka i praktiken haft vissa avlats
förmåner, som man noga slagit vakt om. För Uppsala domkyrka har 
man 1344 upprättat en förteckning på avlatsförmåner, indulgenser, 
som anger den tidsmässiga omfattningen av avlaten per angiven 
högtidsdag.5 Den visar vilka stora förmåner det här rörde sig om. 
Arboga kyrkomötes beslut 1412 innehåller av ärkebiskop Johannes

3 Paulus 2 (1923) s 184 ff.
4 "Quia per indiscretas et superfluas indulgentias, quas quidam ecclesiarum praelati facere non 

verentur, et claves ecclesiae contemnuntur et poenitentialis satisfactio enervatur, decernimus ut, 
cum dedicator basilica, non extendatur indulgentia ultra annum, sive ab uno solo, sive a pluribus 
episcopis dedicetur, ac deinde in anniversario dedications tempore 40 dies de iniunctis poeni- 
tentiis indulta remissio non excedat". Mansi 22 sp 1050; Paulus 1 (1922) s 175 ff. Texten ingår i 
dekretalema C 14. X de poenitentiis et remissionbus V 38.

5 DS 3840.1 denna förteckning upptages under varje angiven sön- och helgdag den sammanlagda 
tid som indulgentiema kunde omfatta. Högsta utdelning gav ett besök på S:t Laurentius' dag — 
kyrkans skyddshelgons dag: "sex anni quingenti et octoginta dies . Dess oktav gav också 
betydande avlat: "quatuor anni sexcenti et octoginta dies".
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utfärdade avlatsförmåner som gäller alla kyrkoprovinsens kyrkor.6 
Den ställning indulgensbreven ägt framgår också av att detta kortfat
tade avlatsbrev utgör den första punkten i kyrkomötets beslut. Av- 
latsförmånerna har intagits i beslutet uppenbarligen för att utgöra en 
pådrivande faktor när det gällde genomförandet av vissa gudstjänst
bruk inom hela provinsen.

Den meritoriska möjlighet som avlaten erbjöd den enskilde inne
bar samtidigt att det ur kyrkans, församlingskyrkans synpunkt fram
stod som attraktivt att äga vissa avlatsförmåner. Vissa sviter av 
avlatsbrev knutna till en och samma församlingskyrka synes ge vid 
handen att man erhållit — eller kanske snarare skaffat sig — sådana 
brev till kyrkan med viss regelbundenhet, troligen i samband med 
biskopens visitationsresor i stiften. Utfärdandet av avlatsbrev för 
kyrkan kan i så fall ha hört till rutinerna, även om detta varit 
avgiftsbelagt. Några exempel från ett par församlingar visar periodi
citeten, även om man måste vara på det klara med att man inte med 
säkerhet känner till alla brev som utfärdats. I några fall, såsom Kumla 
1431 och Ösmo 1434, hänvisas direkt till tidigare utfärdade brev, 
som alltså nu är okända.

Hög7 Kräklinge8 Kumla9 Risinge10 * Ösmo
1324 1396 1407 1377 1434
1425 1424 1431 1428 1466
1440 1438 1450 1435 1470
1450 1458 1468 1462 1480
1462 1477 1480 1489
1471 1488 1513 1503
1515 1503

6 SD 1616.
7 Hög-breven finns angivna och i två fall återgivna i / Liedgren Avlatsbreven från Högs kyrka, i 
Julhälsning 1973 till Forsa och Högs församlingar (1973) s 4 E.

8 Breven från Kråklinge är bevarade i avskrift i B 15, RA, fol 358v (1396), 362r (1424), 365r och v 
(1438) och 369v (1458).

’Kumla kyrkas avlatsbrev är avtryckta i / Samzelius Kumla kyrkas räkenskapsbok 1421—1590, 
Närke. Studier över landskapets natur och odling 4 (1946) s 155 E.

10 Risinge-breven återfinns i Risinge kyrkoarkiv, Vadstena landsarkiv och £ G Arnell Bidrag till 
biskop Hans Brasks lefnadsteckning (1904) s 51 (1513).

" Avlatsbreven från Ösmo är avtryckta i R Bennet Ösmo kyrka, vol 152 av Sveriges kyrkor (1973) 
s 246 E. Uppgifter om att kyrkor innehaft avlatsbrev, som nu gått förlorade, finns på olika håll. 
Om Undenäs socken i Västergötland lämnas således i prästerskapets rannsakningar 1667—72 
den upplysningen att Undenäs då hade "4 aflatz breef som fordom biskopar i Schara hafua 
skrifuet, såsom Vincentius, Sueno, Johannes, Bryngnolphus". Rannsakningar efter antikviteter, 
utg a v C I Stähle 2 (1969) s 228. Samlingar av avskrifter av avlatsbrev för en eller flera kyrkor 
finns också i flera fall. B 15, RA, innehåller således ett betydande antal avskrifter av avlatsbrev 
för ett flertal kyrkor. Aschaneus' samling, KB, Fb6 innehåller också flera avlatsbrev liksom 
Örnhiälmska samlingen, RA, och Nordinska samlingen, UUB. För diskussioner i detta samman
hang tackar jag teol dr och fil lic Jan Liedgren.
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Som framgår av uppställningen är de flesta breven från 1400-talet. I 
vilken utsträckning det funnits brev för berörda kyrkor jämväl tidiga
re är omöjligt att få klarhet om, men det förefaller som om 1400-talet 
medförde en påtaglig ökning av avlatsgivandet. Det första kända 
avlatsbrevet med sikte på Norden är utfärdat av påven Alexander III 
under perioden 1165—1181 och är riktat till kungar, furstar och 
andra kristna i de nordiska rikena med löfte om avlat för dem som 
kämpar mot hedningarna eller besöker Kristi grav.12 Det första av
latsbrevet med anknytning till en församlingskyrka i Uppsala- 
provinsen härrör från 1232. Då meddelade påven Gregorius IX 40 
dagars avlat åt de botfärdiga som besökte S:t Lars kyrka i Uppsala.13 
Största delen av de från 1200-talet bevarade avlatsbreven har utfär
dats av påvar, påvliga legater eller kardinaler och en mindre men 
ökande del av biskopar tillhöriga den uppsaliensiska provinsen. År 
1257 utfärdade ärkebiskop Lars ett avlatsbrev för dem som lämnade 
understöd till uppbyggnaden av Uppsala domkyrka.14 Detta är det 
första avlatsbrev utfärdat av en svensk biskop som bevarats från 
provinsen. Det stora inslaget av avlatsbrev från påvar, kardinaler och 
utländska ärkebiskopar och biskopar bestod ända fram på 1400- 
talet. De flesta avlatsbreven kom därefter att härröra från biskopar 
inom den uppsaliensiska provinsen.

Gåva och villkor
Genom att förfoga över Kristi och helgonens förtjänster och över
skjutande goda gärningar kunde kyrkan mildra, förkorta eller helt 
efterskänka straffen både här i tiden och i skärselden. Den enskilda 
människan kunde få del härav under förutsättning att hon uppfyllde 
vissa bestämda krav och villkor. Dessa prestanda, som var av många 
olika slag och av olika karaktär för att söka tillgodose vars och ens 
möjligheter, innebar i sig ersättning för den vanliga botgöringen men 
de upprätthöll likväl krav på viss aktivitet och prestation som ett 
tecken på att människan själv ville få tillgodogöra sig avlatens gåva.

Botsakramentet var en nödvändig förutsättning för avlaten. Detta 
återspeglas klart i det grundläggande villkor som praktiskt taget alltid 
stipuleras, nämlign att förmånerna endast kan gälla den "som upp
riktigt ångrat och bekänt (biktat) sina synder". Som inledande ståen-

12 DS 55.
13 DS 275.
14 DS 444.
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de formulering till beskrivningen av villkor och krav användes from 
de första brev som gäller den svenska provinsen på 1200-talet till de 
sista på 1520-talet nästan helt genomgående "omnibus (et singulis) 
vere penitentibus et confessis". Avvikelserna härifrån gäller smärre 
textutvidgningar, såsom att man riktar sig till "omnibus et singulis 
christifidelibus utriusque sexus vere penitentibus et confessis",15 och 
främst ordval och ordkombinationer för att beskriva ångern och 
bikten. Varierande formuleringar förekommer såsom "penitentibus 
et contritis",16 "penitentibus, confessis et contritis"17 eller "contritis 
et confessis".18 I sak föreligger inte några skillnader och materialet 
ger inte heller någon antydan om att de olikartade formuleringarna 
skulle tyda på någon skillnad i uppfattning eller utveckling. I ett 
mindre antal fall saknas dock helt något uttalat krav på föregående 
ånger och bikt.19 Efterskänkandet av det angivna antalet botgörings- 
dagar göres där enbart beroende av uppfyllandet av angivna villkor. 
Man torde emellertid även här kunna förutsätta att man räknat med 
gängse grundläggande villkor.

Den andliga status en människa måste ha för att kunna tillgodogö
ra sig avlaten kan alltså beskrivas såsom uppriktig ånger och bikt. 
Också hennes attityd, som gav uttryck åt hennes inställning och 
intention tillhörde grundförutsättningarna. Ordvalet för att beskriva 
denna varierar en del. Breven talar således om att människan måste 
komma "causa devotionis", "cum devotione et reverencia", "devo
te", "devotionis grada".20 Enstämmigheten i innebörd är lätt iakt- 
tagbar. Attityden och sinnesstämningen hos den som ville komma i 
åtnjutande av avlaten var den ödmjuka, vördnadsfulla och fromma.

Utöver andlig status och attityd har breven som självklar utgångs
punkt också en bestämning till tid och rum. I de flesta fall är avlats-

15 SD 1955, utfärdat 1414 av ärkebiskopen i Uppsala jämte hans suffraganer för Götlunda kyrka i 
Strängnäs stift.

16 DS 545, utfärdat 1270 av biskoparna i Strängnäs, Västerås och Åbo för Uppsala domkyrka.
17 Brevet är utfärdat 1513 av biskop Brask i Linköping för Risinge kyrka i Linköpings stift, Arnell 

1904 s 51. Likalydande formulering i ett annat brev av Brask samma år för Risinge. Arnell 1904 s 
52. I ett avlatsbrev av Brask för Asby kyrka 1514 möter emellertid den gängse formuleringen 
"omnibus et singulis vere penitentibus et confessis". Arnell 1904 s 53.

18 DS 444, utfärdat 1257 av ärkebiskopen i Uppsala för Uppsala domkyrka; DS 903, utfärdat 1286 
av biskopen i Skara för Vamhem; RAP 1427 31/3, utfärdat av biskopen i Skara; RAP 1471 14/ 
10, utfärdat för Heliga trefaldighets kyrka i Uppsala.

19 SE t ex RAP 1475 5/9, utfärdat av ärkebiskopen i Uppsala för Vadstena kloster och avlatsbrevet 
1503 för Stöde kyrka, A Hellbom Medelpads äldre urkunder, utg av Medelpads fornminnes
förening (1972) s 157 nr 125.

20 Dessa uttryck förekommer under hela perioden parallellt med varandra. I en eller annan form 
ingår vördnadsbegreppet alltid i breven varför en exemplifiering knappast torde vara nödvän
dig.
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förmånerna direkt förknippade med en bestämd kyrka eller med 
föremål i denna. Endast den som besöker denna kyrka eller däri 
förvarade angivna föremål, oftast bilder eller skulpturer, kan få del 
av förmånerna.21 Ytterligare ett villkor utgjordes av att förmånerna 
oftast inte bara är lokalt bundna utan också tidsmässigt reglerade så 
att besöket i kyrkan eller vid föremål måste ske på bestämda i varje 
särskilt fall angivna dagar. Breven binder i de flesta fall avlatsförmå- 
nerna till vissa bestämda dagar på kyrkoåret. Totalt visar breven en 
påfallande stor spridning över hela kyrkoåret men samtidigt kan 
man lätt iakttaga en medveten styrning mot dagar som tydligen 
bedömts ha hög dignitet. Kristusdagarna liksom Mariadagarna och 
kyrkans invigningsdag dominerar helt. Apostladagarna — särskilt 
Petri och Pauli dag — samt vissa helgondagar såsom Laurentius, 
Maria Magdalena, Johannes döparen, Alla helgons dag förekommer 
också ganska ofta. Detta gäller också vissa av de inhemska helgonen 
som markerats särskilt. De vanliga söndagarna under kyrkoåret sak
nas däremot nästan helt i avlatsbreven. I de fall de räknas upp beror 
det på deras relation till någon helgdag, såsom 1 sönd efter påsk 
såsom oktav till påskdagen.22

Under hela perioden förekommer ett icke obetydligt antal avlats- 
brev som saknar anknytning till bestämda dagar. I sådana som 
innehåller tidsanknytning kan man iakttaga en tendens som innebär 
att det stora antalet helgdagar i breven från 1200-talet starkt reduce
ras under 1300-talet medan under 1400-talet man ånyo uppräknar 
och binder avlaten vid ett flertal dagar. En återgång till färre eller 
inga dagar möter ånyo i de brev som bevarats från 1500-talet. Bäst 
belyses denna utveckling i serier av avlatsbrev från enskilda försam
lingar. Av de sju brev som bevarats från Kumla kyrka saknar två helt 
dagsanknytning, nämligen de från 1477 (avser bildinvigning) och 
1488 (avser altarinvigning). De övriga fem har samtliga förknippat 
avlaten med bestämda helgdagar. I ett av breven, från 1431, bekräf
tar och gillar biskop Tomas sina företrädares avlatsbrev till samma 
kyrka. Det måste alltså ha funnits sådana brev. Det enda kända 
brevet före biskop Tomas' härrör från 1407 men är utfärdat av

21 Utan anknytning till kyrka fungerade t ex korstågsavlaten. Den starka bindningen till en 
bestämd plats poängteras särskilt genom brevens understrykande av att syftet med dem är att 
den angivna kyrkan ska hedras med tillbörliga ärebetygelser eller att skulpturer och bilder ska 
bli föremål för ära och hedersbevisning.

22 Avlatsbrevet för Ösmo kyrka 1470 anger också alla fredagar under året såsom avlatsdagar. 
Fredagen torde här närmast ha ställning såsom en Kristus-dag dvs en veckoupprepning av 
långfredagen. Bennet 1973 s 247.
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ärkebiskop Eskil i Nidaros. Antalet särskilt angivna kyrkoårsdagar i 
Kumlabreven framgår av nedanstående:

år antal dagar

1407 15
1431 22
1450 25
1468 25
1477 0
1488 0
1503 7

Eftersom breven för en och samma kyrka inte alltid upptar exakt 
samma dagar utan både utelämnar tidigare nämnda och lägger till 
nya uppgår det sammanlagda antalet avlatsdagar för Kumla kyrka 
enligt de bevarade avlatsbreven till 37 per år. Angivelserna av dagar
na är i ett par fall icke helt entydiga och det angivna antalet är därför 
ett minimiantal.

Från Vingåkers kyrka finns fem avlatsbrev bevarade.23 Det äldsta 
av dessa är från 1382 och har endast samtliga Mariadagar jämte 
kyrkans skyddspatron, den helige Erik angivna, men man kan se 
samma tendens:

år antal dagar

1382 6
1421 17
1426 21
1431 21
1439 0

Också här rör det sig om delvis olika dagar i breven och totalt har 
Vingåkers kyrka haft minst 26 avlatsdagar per år.

23 Vingåker-breven återfinns i B 15, RA, fol 357v (1382), fol 361v (1421), fol 361v (1426), fol 364r 
(1431) och fol 366v (1439).
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Ytterligare exempel visar samma tendens och utveckling:

Ösmo Kräklinge Stöde24
år antal dagar år antal dagar år antal dagar

1434 0 1396 0 1440 alla större och
1466 21 1424 7 mindre festdagar,
1470 26(+52) 1438 22 quadragesima,
1480 5 1458 0 kyrkmässa
1489 25 1462 32
1509 0 1503 0

I vilken utsträckning det funnits bestämda traditioner inom stiften 
liksom periodiska konstellationer kan påvisas först om man gör en 
total genomgång och systematisering av hela materialet. Vissa ten
denser kan emellertid lätt iakttagas, t ex när det gäller förekomsten av 
svenska eller nordiska helgon. Både Erik, Eskil och Botvid har större 
frekvens än Birgitta i breven från de tre församlingarna Kumla, 
Vingåker och Ösmo i Strängnäs stift. Likaså spelar Sigfrid, Elin och 
Olof en klart underordnad roll. Värderingen av kyrkoårets dagar 
återspeglas säkerligen i avlatsbrevens urval, eftersom man i försam
lingarna gärna ville ha dagar som i sig ägde en viss attraktivitet. 
Samtidigt har angivandet av en dag som avlatsdag stärkt dess ställ
ning och man har kunnat använda sig härav för att prioritera exem
pelvis lokala helgon. Brevens uppgifter om kyrkornas patroni eller 
skyddshelgon utgör ett intressant underlag för klarläggandet av pa- 
trocinieproblemen i Norden, problem som i vårt land inte ägnats 
någon mer ingående undersökning.24 25 Den värdering av kyrkoårets 
dagar som avlatsbreven ger uttryck åt återspeglar säkerligen också en 
medveten styrning från kyrkans ledning. Att framhävandet av de 
lokala helgonen haft en icke oväsentlig betydelse i de nationella 
strävandena just under 1400-talet torde vara ganska klart.

Funktion i gudstjänstliv och undervisning
Den som uppfyllt grundförutsättningarna, dvs uppriktig ånger och 
bikt, rätt intention, tid och plats, måste sedan fullgöra någon eller

24 Avlatsbreven för Stöde kyrka är tryckta i Hellbom 1972 s 82 f nr 49 (1440), s 93 nr 63 (1462) och 
s 157 nr 125 (1503).

25 Om patrociniefrågan se B I Kilström art Patronus i Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid 
13 (1968) sp 144 ff med där angiven litteratur.
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några av de prestationer som angavs i brevet. I uppräkningarna av 
sådana uppgifter kan man också urskilja bestämda kategorier: där 
fanns uppgifter för den som hade praktiskt handlag, för den som 
ville ägna sig åt vanliga — ofta passiva — andliga övningar liksom för 
mer avancerade intellektuella prestationer. Uppenbarligen är val
möjligheterna medvetet så konstruerade att var och en ska kunna 
finna något som passar. Som belysande exempel kan här återges 
valmöjligheterna enligt ett avlatsbrev för Floda, utfärdat 1413 av 
biskopen i Strängnäs. För att få del av de förmåner om 40 dagars 
avlat som där erbjudes hade den avlatssökande sex olika alternativ 
att välja på.26 Uppfyllde han grundvillkoren kunde han:
1 åhöra mässan i kyrkan, eller
2 räcka en hjälpande hand till kyrkans byggnadskassa eller kyrkans 

prydande, eller
3 gå runt kyrkogården under bön för de avlidna som vilade där, eller
4 följa Kristi lekamen eller den heliga oljan, när de bars ut till sjuka 

eller hem därifrån, eller
5 deltaga i jordfästningar eller
6 bedja tre A ve Maria vid kvällsklämtningen.
Variationsrikedomen är högst avsevärd och man kan också iakttaga 
att breven synes erbjuda större möjligheter att välja olika alternativ 
under den senare delen av medeltiden.

I det första bevarade avlatsbrevet med anknytning till Uppsala- 
provinsen utfärdat av påven Alexander III utlovas — såsom ovan 
anförts — ett års avlat åt dem som kämpar mot hedningarna — 
korstågsavlat — liksom åt dem som besöker Kristi grav.27 Det är alltså 
en personlig insats av ganska stor omfattning som krävs.

En viktig avlatsorsak blev från 1200-talet återuppbyggnaden av 
kyrkor bl a den nedbrända och skadade domkyrkan i Uppsala.28 Den 
gängse termen under hela medeltiden för denna slags insats blev 
"manum porrexerint adiutricem", att räcka en hjälpande hand. Detta 
kunde ske antingen direkt genom att man verkligen själv deltog i 
arbetet på kyrkans byggande eller reparation eller indirekt genom att 
man lämnade bidrag till "fabricam ecclesiae", dvs dess byggnadskas-

26 SD 1860. De olika prestationer som man kunde utföra för att få del av avlaten redovisas hos 
Paulus 2 (1923) s 226 ff och Paulus 3 (1923) s 429 ff. Också B I Kilström har i sitt arbete Den 
kateketiska undervisningen i Sverige under medeltiden (1958) s 97 f pekat på förekomsten av 
olika avlatsverk främst ur undervisningens synpunkt.

27 DS 55.
28 Flera avlatsbrev är utfärdade till förmån för detta återuppbyggnadsarbete. DS 326 (1245), DS 

379 (1250), DS 444 (1257), DS 1146 (1295). Liknande brev för återuppbyggnad av Vreta kloster 
DS 519 (1266), för Strängnäs domkyrkas uppbyggnad och prydande DS 916 (1286).
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sa. Helt naturligt kom denna typ av avlatsvillkor i och med att 
kyrkorna var värdiga att kompletteras med villkor som rörde bidrag 
till deras utsmyckning, anskaffande av prydnader och även bidrag 
till driftskostnader, såsom anskaffande av ljus, böcker, kyrkoskrud, 
kalkar.29

Den avlatssökande kunde således komma i åtnjutande av förmå
nerna genom att lämna materiell hjälp till kyrkan. Avlatsbreven 
innebar därmed att man kunde tillförsäkra en kyrka både punktuell 
och kontinuerlig hjälp vad gäller byggnad, inventarier och även 
underhåll.

Eftersom avlatsförmånerna i de flesta fall var förbundna med en 
viss kyrka, var också ett av de vanligaste kraven att man skulle 
besöka denna kyrka. Ibland anges inte ens något annat villkor. För 
att få del av avlatsförmånerna räckte det alltså att besöka just denna 
kyrka. Hur man därvid skall tolka innebörden i termen "visitare" — 
den gängse termen — är väl inte helt klart. Eftersom i många fall det i 
breven anges vilka dagar man måste komma, torde man kunna utgå 
från att intentionen varit att man skulle deltaga i gudstjänsten i 
kyrkan.

Merendels var emellertid besökskravet också direkt kombinerat 
med andra krav. I den serie avlatsbrev för skilda kloster som den 
påvlige legaten Wilhelm av Sabina utfärdade i december 1247 under 
sitt besök i Sverige är också ett som avser sådana som i Sigtuna 
klosterkyrka åhör predikarbrödernas predikningar.30 Förutsättningen 
för ett sådant villkor har säkerligen varit att predikan regelbundet 
hållits i detta kloster. De uppgifter som föreligger om krav på att 
åhöra predikan hänför sig nästan enbart till klosterkyrkor.31 Från 
början av 1500-talet föreligger dock ett avlatsbrev, utfärdat för Län- 
na kyrka i Strängnäs stift av ärkebiskopen i Uppsala jämte biskopar
na i Skara, Strängnäs, Västerås och Åbo, som inkluderar åhörandet

29 I ett av de avlatsbrev som Wilhelm av Sabina 1247 utfärdade till förmån för predikarbröderna i 
Sigtuna, DS 350, uppräknas bland villkoren för avlaten att lämna gåvor till byggnad, böcker och 
kyrkoskrud — "pro aedificiis et libris ac ecclesiae ornamentis". Liknade villkor finns för Vada 
kyrka 1404, SD 431. Anskaffande av prydnader eller ljus — "ornamenta aut luminaria" — anges 
som möjliga prestationer i brev för Ösmo 1466, liksom gåvor av böcker, kalkar eller liknande 
ting — "libros, calices et alia quaecunque similia instrumenta" — anföres i brev för samma kyrka 
1509. Bennet 1973 s 247 och s 249. 1 brev för Länna kyrka i början av 1500-talet omnämnes 
såsom villkor gåvor i form av "luminaria, ornamenta, libros, calices aut quaevis alia . . . 
materiana". B 15, fol 362v.

50 DS 349. Samma formulering är intagen i ärkebiskop Jacobs avlatsbrev för predikarbröderna 
1281, DS 734.

21 Då ärkebiskop Eskil i Nidaros 1413, SD 1692, utfärdar avlatsbrev för Vadstena kloster, anger 
han att förmånerna gäller dem som vid besök i Vadstena kloster "missis, predicacionibus aut 
aliis diuinis officiis ibidem interfuerint".
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av predikan i de uppställda villkoren.32 Också i församlingskyrkorna 
har alltså predikan haft en sådan ställning vid denna tid att man 
kunde medtaga krav på åhörande av predikan i avlatsbrev.

I dokument knutna till församlingskyrkor är gudstjänstvillkoren 
främst formulerade såsom krav att "åhöra mässan", — "missam 
audire" — eller höra mässan eller andra gudstjänster, främst tidegär- 
den — "missas vel alia diuina officia audire".33 En likartad ställning 
hade också närvaron vid jordfästningar och överhuvudtaget delta
gandet i kyrkans gudstjänstliv.34 Det är den lyssnande — auditiva — 
attityden som poängteras. Ingenstans möter den visuella aspekten att 
man skall vara med för att se vad som sker i mässan. Avlatsbreven 
har alltså haft en viktig pådrivande funktion för att öka deltagar- 
frekvensen i gudstjänsterna.

Prestationerna när det gäller mässan och övriga gudstjänster är 
alltså främst av passiv karaktär: man skall infinna sig till gudstjäns
ten och med vördnad och fromt beteende deltaga i den. Avlats
breven har emellertid också använts i aktiverande syfte i detta sam
manhang. Den första punkten i Arboga kyrkomötes ovan anförda 
beslut 1412 innehåller ett avlatsbrev som liksom beslutet gäller hela 
kyrkoprovinsen. Syftet är att genom den däri utlovade avlaten söka 
åstadkomma en förändring på gudstjänstlivets område, som samti
digt innebar krav på en aktiv insats från församlingsmedlemmarnas 
sida. De utlovade 40 dagarnas avlat tillfaller således var och en som 
"deuote" deltager i sjungandet av hymnen "O salutaris hostia" såväl 
när "corpus Christi" bäres fram till altaret som när den bäres där
ifrån.35 Hymnen utgör en av verserna i den av Thomas av Aquino 
författade hymnen "Verbum supernum prodiens", avsedd för Kristi 
lekamens fest och på vissa håll sjungen i samband med eleva
tionen.36 Följande år 1413 utfärdade biskop Knut i Linköping ett 
avlatsbrev med sikte på stiftets alla kyrkor och med samma innehåll. 
Detta är emellertid utförligare och låter oss veta att nämnda bruk 
redan var sed i en del kyrkor liksom att man skulle sjunga eller läsa

32 B 15, RA, fol 362v ". . . qui missis, praedicationibus, matutinis, vesperis, aut alijs divinis officiis, 
exequijs, et mortuorum sepulturis ibidem interfuerint".

33 Denna terminologi är ofta förekommande. Se t ex brev för Uppsala 1343, DS 3755, för Vingåker 
1382, B 15, RA, fol 357v, för Kräklinge 1396, B 15, RA, fol 358v, för Götlunda 1414, SD 1995, 
för Jönköping 1419, SD 2640, för Vadstena 1476, RAP 1476 15/8—22/8, för Länna ca 1500, B 
15, RA, fol 362v, för Asby 1514, Anteil 1904 s 53.

34 "■ ■ ■ qui. . . mortuorum sepulturis interfuerint". Kräklinge 1396, B 15, RA, fol 358v, Floda 1413, 
SD 1860, Kumla 1450, Samzelius 1946 s 157, Länna ca 1500, B 15, fol 362v.

35 SD 1616.
36 Analecta hymnica medii aevi 12 (1892) s 32; E Liedgren Svensk psalm och andlig visa (1926) s 

232.
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på folkspråket och att man i omedelbar anslutning härtill också 
skulle sjunga Ave Maria.37

De båda breven från 1412 och 1413 är således uttryck för bestäm
da strävanden. Dels vill man härigenom ge en förstärkt ställning åt 
tillbedjan av hostian — en strävan som går väl in i mässofferfirandets 
allt starkare ställning — dels vill man öka den andliga aktiviteten hos 
folket i gemen inte minst genom användningen av folkspråket.

Vilken betydelse man tillmätte dessa strävanden visas av att man 
tog in bestämmelsen/avlatsbrevet i själva kyrkomötesbeslutet. Av- 
latsförmånerna kom härigenom att gälla varje kyrka i hela kyrko- 
provinsen vid varje firande av "summa missa" på alla festdagar, 
alltså en utomordentligt omfattande avlatsförmån. Också linkö- 
pingsbiskopens avlatsbrev gäller samtliga kyrkor i stiftet.

Avlatsbreven har alltså här satts in i ett reformarbete på gudstjäns
tens område. Som en effekt av detta arbete kan man säkerligen se 
föreskriften i Höghandskriften från 1540-talet, där det anges att en 
av hymnerna skall sjungas såsom O salutaris.38 Melodin har tydligen 
varit väl känd för folket och därför användbar i en ny situation.

Till detta sammanhang hör också möjligheten att följa "corpus 
Christi" eller "oleum sacrum" när prästen bar dem till sjuka eller 
döende. Sådana avlatsföreskrifter möter från slutet av 1300-talet.39 
Också dessa villkor understryker kyrkans strävan vid denna tid att 
särskilt fostra folket till en rätt uppfattning av sakramentens betydel
se. Prestationen i de båda sistnämnda fallen låg i att följa med och 
böja knä men inte i några andra andliga övningar. Det är alltså 
vördnaden för sakramenten såsom sådana i kyrkans liv det gäller.

Prestationskraven i de båda breven från 1412 och 1413 går väl in i 
avlatssystemets utveckling. Där kan man vid 1400-talets början ur
skilja en tendens mot krav på ökad andlig aktivitet hos den avlatssö- 
kande.

Medan man tidigare gjort avlatsförmånerna beroende av t ex en
bart besök i en bestämd kyrka och därvid åhörande av mässan, knyts 
dessa förmåner från 1400-talet allt oftare till krav på bestämda

37 SD 1669.
38 A Adeli Musikhandskrifter från Högs och Bjuråkers kyrkor (1941) s 18. Hymnen anbefalles 

också i beslutet från Arboga kyrkomöte 1474 p 15. Statuta synodalia, ed H Reuterdahl (1841) s 
178.

39 ", . . qui . . . corpus Christi uel oleum sacrum tum infirmis portantur et reportantur sequuti 
fuerint". Kråklinge 1396, B 15, RA, fol 358v, Floda 1413, SD 1860, Vingåker 1431, B 15, RA, fol 
364r. I det av biskop Magnus Sommar 1528 den 15 februari — alltså en dryg månad efter 
Sommars biskopsvigning som en av de "tilltänkta" evangeliska biskoparna — för Millesviks 
kyrka utfärdade avlatsbrevet återkommer också denna formulering. B 15, RA, fol 378r.
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böneprestationer från besökaren, krav som förutsätter att vederbö
rande verkligen känner till vissa böner och är väl förtrogen med dem. 
Redan i ett något famöst avlatsbrev, som lagman Birger Persson, 
Birgittas fader, 1321 erhållit från patriarken Egidius, vissa ärkebis
kopar m fl i Avignon kommer sådana krav in. Brevet ger således 40 
dagars avlat bl a åt dem som för Birger Perssons hälsa läser vissa 
böner såsom Pater noster, Ave Maria, mässan och de sju botpsalmer
na.40

I Sverige möter sådana föreskrifter i avlatsbrev för Grumshärad 
1388 och Vingåker 1396.41 Ett av de uppräknade alternativen är att 
vederbörande vid kvällsklämtningen — "ad pulsum campane vespe- 
ris" eller "in serotina pulsatione" — i enlighet med den romerska 
kurians sed skall läsa Ave Maria — Angelica salutatio — tre gånger, 
en formulering som sedan ofta återkommer i stereotyp formulering, 
även om antalet gånger växlar mellan tre, fem och sju.

Jämte Ave Maria utgör alltifrån 1410-talet Pater noster och andra 
fromma böner återkommande villkor i de svenska avlatsbreven. Ett 
av kardinaler 1412 för Vadstena kloster utfärdat avlatsbrev ställer 
kravet att man skulle bedja "orationem dominicam et salutationem 
angelicam aut aliam quamcumque oracionem deuotam".42 Formule
ringen möter 1418 i ett av Iinköpingsbiskopen Knut utfärdat avlats
brev som gäller vördandet av S:t Annas bild i klostret liksom i ett 
brev för Jönköpings kyrka — i båda fallen talar man också om "andra 
fromma böner".43

Den treledade sammansättningen med Fader vår, Ave Maria och 
andra böner utvidgades ytterligare under senare hälften av 1400- 
talet. Då kom nämligen också trosbekännelsen, credo eller symbolum 
apostolorum som benämningarna är, att infogas i uppräkningen. Då 
ärkebiskop Jakob Ulvsson 1475 utfärdade avlatsbrev för Vadstena 
kloster gäller förmånerna dem som inför vissa angivna bilder knä- 
böjande beder "Ave Maria, Pater noster, Credo, psalmos penitenti- 
ales, vigilias seu orationes alias quascunque deuotas".44 Ett annat

40 DS 2318. "Oracionem dominicam cum salutatione angelica aut quascumque alias oraciones 
uidelicet missam psalterium aut septem psalmos penitentiales".

41 I båda dessa talas enbart om "angelicam salutationem". Om bön i samband med klockringning 
eller klämtning, särskilt i förbindelse med Maria-kulten, se N A Bringéus Klockringningsseden i 
Sverige, Nordiska museets handlingar 50 (1958) s 95 ff.

42 SD 1642.
43 SD 2457 och SD 2640.
44 RAP 1475 5/9. Om dessa böners ställning i avlaten se bl a Kilström 1958 s 97 f.
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avlatsbrev från påföljande år, även det för Vadstena kloster, talar på 
liknande sätt om "symbolum apostolorum".45

De successivt ökade kraven för avlatsförmånerna bör ses i sam
manhang med kyrkans strävanden att höja kunskapsnivån bland 
medlemmarna. Föräldrar och faddrar bar i princip ansvar för att de 
döpta barnen skulle lära sig Fader vår, Ave Maria och Credo och 
1400-talet medförde en skärpning på undervisningsområdet.46 Av- 
latsbrevens villkor om bedjande av vissa böner bör alltså ses som ett 
led i kyrkans medvetna arbete på att lära den enskilde vissa bestäm
da ting avsedda för vederbörandes eget andaktsliv. Att man därvid 
successivt ökat ut villkoren torde snarast tyda på en utveckling i detta 
avseende, vilken dock är svår att faktiskt belägga.

Särskilda böneämnen poängterades också i breven. Ett återkom
mande tema är bönen för de döda. Den skulle bedjas medan man 
vandrade runt kyrkogården.47 Att detta bruk fått stor genomslags- 
kraft torde man kunna se av föreskrifter i Visitatio Gustaviana 1540. 
I denna ålägges "åldersmännen" att söka avlägga onyttiga kyrkor 
"på det att folket, som om helgedagarna går fåfängt kring om sådana 
kyrkogårdar utan Guds ord, må församlas till sina rätta soknakyrka 
till att där höra Guds ord".48 Detta bruk är uppenbarligen inspirerat 
av avlatsbrevens föreskrifter om bönevandringen på kyrkogården.

Ett utomordentligt starkt poängterat böneämne var bönen för fred 
och trygghet i landet liksom för kyrkans egen trygghet och lycka. 
Formuleringarna växlar. I ett brev från Skarabiskopen 1415 för 
Horns kyrka heter det att man skall bedja fromt till Gud "pro nostro, 
ecclesie nostre seu Suede statu felici et tranquilla pace".49 Kort Rogge 
skriver 1489 för Osmo "pro pace, tranquillitate regni et nostro statu

45 Som alternativ uppställes här "symbolum apostolorum, oracionem dominicam, Ave Maria et 
alias deuotas oraciones in com ante ymagines sculptas uel depictas". RAP 1476 15/8—22/8. 
Liknande uppräkningar göres bl a i RAP 1476 17/8, RAP 1477 30/6,1503 (Stöde) Hellbom 1972 
s 157 nr 125, och 1517 (Norrköping) Arnell 1904 s 54.

46 C-G Andrén Konfirmationen i Sverige under medeltid och reformation (1957) s 163 f; Kilström 
1958 s 79 ff.

47 Formuleringarna växlar från bön för de döda i allmänhet till bön enbart för de avlidna troende. 
Kräklinge 1396: "qui cimiterium eius pro defunctis exorando circumierint", B 15, RA, fol 358v. 
Stöde 1440: "qui cimiterium ibidem pro quiescentibus orando circumierint", Hellbom 1972 s 82 
nr 49. Se även Stöde 1462, Hellbom 1972 s 93 nr 63. En något annorlunda formulering möter i 
brev för Floda 1413: "qui cimiterium eius orando pro fidelibus ibi requiescentibus circumierint", 
SD 1860. Se även Horn 1415, SD 2145, och Kräklinge 1424, B 15, RA, fol 362r. Än utförligare 
beskrivs detta villkor i brev för Sko kloster 1417: "qui cimiterium pro animabus fidelium ibi et 
ubique in Christo quiescencium pie Deum exorando circuierint", SD 2392.

48 S Kjöllerström Visitatio Gustaviana. Ett otryckt dokument av Georg Norman, Kyrkohistorisk 
årsskrift 31 (1931) s 219.

49 SD 2134.
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felici et quieto"50 och Hans Brask säger 1517 att man skall bedja "pro 
tranquillo ecclesie et regni statu".51 De oroliga förhållandena gör att 
detta böneämne alltid hade aktualitet och man kan knappast peka på 
att särskilda perioder låtit detta tema få en mer framskjuten ställning, 
sedan det börjat att uppträda i slutet av 1300-talet. I båda fallen har 
alltså avlatsbreven fått tjäna som pådrivande faktorer som indirekt 
inneburit en fostran till solidaritet med kyrka och stat.

Kyrkans styrinstrument
Avlatsbreven erbjöd människor vissa möjligheter att på annat sätt än 
genom föreskriven botgöring fullgöra den gottgörelse som skulle ha 
ägt rum i denna tiden eller i skärselden. Denna teologiska innebörd 
gjorde deras förmåner därför åtråvärda. Utvecklingen mot att varje 
kyrka skulle äga avlatsförmåner, ofta genom ett flertal avlatsbrev, 
visar också vilken betydelse man tillmätte dem.

Breven har emellertid också haft en betydelsefull funktion ur 
kyrkoledningens synpunkt såsom ett effektivt medel att kunna ak
tivera kyrkans medlemmar i en bestämd riktning. Exemplen ovan 
visar att man använt breven för att genomföra återuppbyggnad av 
kyrkor som skadats. Att de varit ett verksamt medel för att öka 
deltagandet i mässan och övriga gudstjänster är uppenbart genom 
kravet att man skulle "höra mässan". Också i det liturgiska reformar
betet har de utgjort effektiva påtryckningsmedel liksom i kyrkans 
strävanden att öka kunskapsnivån hos medlemmarna. Genom att ge 
de lokala och nationella helgonen en framskjuten plats bidrog av
latsbreven också till att stärka de nationella strömningarna framför 
allt under 1400-talet. I det sammahanget torde också det poängtera
de böneämnet om lugn och fred i riket kunna ses som ett fostrande 
moment till solidaritet med landet och dess styresmän.

Avlatsbreven var primärt inriktade på den enskildes frälsning från 
synden och dess följder. De var tillkomna som en hjälp för den 
enskilde att säkrare kunna nå saligheten inte minst genom egen 
aktivitet som därigenom kunde förkorta gottgörelseperioden. De 
kom emellertid att vid sidan härav bli betydelsefulla och mäktiga 
styrinstrument i kyrkans verksamhet och även spela en väsentlig roll 
som kulturfaktor i den samhälleliga utvecklingen.

50 Bennet 1973 s 247.
51 Arnell 1904 s 54. Andra formuleringar är "pro bono pads universalis ecdesie Dei et nostro statu 

salubri", 1401, SD 26; "pro pace et tranquilla stabilitate illius regni vel vniuersalis ecdesie 
vnitate", 1412, SD 1642.
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