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S M Ä R R E M E D D E L A N D E N 

troligt att jarlen tillhört den sverkerska ätten och att han varit en 
konung Sverker Karlssons »finlandsjarl» under nio år. Mycket tyder på 
att detta antagande är riktigt och att Sverige efter sin svaghetsperiod 
på 1180-talet gått till motoffensiv i österled. 

Hösten 1205 utbröt emellertid ett inbördeskrig i Sverige mellan konung 
Sverker och de fyra sönerna till hans föregångare Knut Eriksson, vilka 
efter att ha flytt till Norge blevo slagna vid Älgarås i Västergötland. Den 
omständigheten att tre av de rebelliska kungasönerna härvid bragtes 
om livet skulle enligt Ericus Olai uppgift ha väckt harm bland »upp
länningarna», som tydligen anslöto sig till den ende överlevande kunga
sonen Erik Knutssons sak. Detta förklarar varför Jon Jarl återvänt från 
Finland till Mälardalen, och det förklarar också hans bråda död. I och 
med att det svenska landvärnet i österled återkallats och Sverige para
lyserats av ett inbördeskrig, fingo karelare och ingrer ånyo ett tillfälle 
att göra ett infall i Mälardalen — alltså en parallell till förhållandena 
1187—1188. Kanske har Sigtuna även 1206 bränts av piraterna? 

Tunbergs hypotes att »Jon Jarl» tillhört den sverkerska ätten för
tjänar allt beaktande. Ahnlund har antagit att hans son varit den 1229— 
1234 regerande konungen Knut (Johansson) Långe, vilken under dessa 
år satte den siste »erikske» konungen Erik Eriksson ur spelet. Kanske 
var den ryktbare »Joar (Johansson) Blå», som enligt Erikskrönikans 
utsago intog en så myndig position vid kungavalet 1250, en annan son 
till den ryktbare »Jon Jarl»? Dennes samband med den sverkerska ätten 
kan möjligen förklaras av att han varit en sonson till Sverker den äldres 
son jarlen Johan och son till dennes son Kol, Knut Erikssons vid Bjälbo 
stupade motkonung. Vi veta att Knut Långe i Uppland ägde Sko, som 
omkring 1165 anges vara Kols sätesgård. 

Inbördeskrigen 1187—1188 och 1206 skulle alltså ha möjliggjort att 
karelska flottor kunde tränga in i Mälardalen. Enligt Erikskrönikan 
hindrades ett upprepande härav genom att Birger Jarl uppförde »Stock
holms hus» som blev ett »lås» för Mälaren. Denna traditionsuppgift tyder 
närmast på att några effektiva befästningsanläggningar vid Stockholm 
saknades 1206 och att den »kastal», som utgjorde kärnan till Stockholms 
slott, är av senare datum. Det kan f. ö. starkt ifrågasättas om icke borg-
bygget i Stockholm var en följd av att Birger Jarl 1247 och 1251 blodigt 
nedkämpat två uppländska stormannauppror och om icke detsamma i 
lika hög grad var riktat mot i n r e som mot yttre fiender. 

Adolf Schuck 

MÅLAREN OCH DJÄVULEN 

I de av Andreas Lindblom nyligen utförligt publicerade målningarna 
från Björsäters kyrka i Östergötland förekommer en scen, som av Lind
blom tolkats som en framställning av ett av miraklerna i »Miracles de 
Notre Dame», nämligen det som berättar om en målare, vilken målat 
en bild av jungfru Maria trampande på en djävul, som han framställt 
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vederstyggligt ful. Som hämnd härför sökte djävulen rycka undan stegen 
för målaren, men den målade madonnan sträckte ut sin hand och räd
dade honom frän fall. Miraklet är, som påpekas av Lindblom, förutom i 
Björsäter icke känt i den svenska medeltidskonsten och förekommer icke 
heller såvitt bekant i svensk medeltidslitteratur. Av intresse i detta 
sammanhang är dock en berättelse, som N. M. Mandelgren återger i sin 
reseberättelse för är 1848 (i Antikvariskt-topografiska arkivet, Stock
holm) om 1700-talsmålningarna i Brandstorps kyrka i Västergötland 
(ännu bevarade) och dess mästare, Jönköpings-målaren Johan Kinnerus. 
Mandelgren skriver; »Det berättas, att då målaren var sysselsatt att 
afbilda helfvetet, framställde sig för honom djefvulen och frestade 
honom att ej måla sig så ful ock hiskelig som han i sjelfva verket var, 
och oroade honom sedermera så att han alltid måste sitta på bibeln 
under arbetets fullgörande, på det han måtte vara fredad för hans 
frestelser.» Någon tvekan om att vi här har att göra med samma legend, 
som illustrerats i Björsäter-målningarna, behöver knappast råda. Den 
medeltida versionens målare får hjälp av Maria, den protestantiske må
laren förlitar sig däremot på Skriften och stöder sig bokstavligen pä 
denna vid sin kamp mot djävulen. Det sannolika är att den berättelse 
Mandelgren fick höra i Brandstorp direkt återgår på Maria-miraklet 
såsom det berättats i det medeltida Sverige, varför man väl torde ha rätt 
att förmoda att denna legend varit åtskilligt mera känd än vad det be
varade bild- och textmaterialet synes visa. 

Åke Nisbeth 

TYCHO BRAHES STJÄRNEBORG FRILAGT 

Våren 1951 tog Svenska nationalkommittén för astronomi initiativ till 
ett friläggande av lämningarna efter Tycho Brahes 1584 byggda observa-
torium Stjärneborg på Ven. Vetenskapsakademien anslöt sig till tanken 
och översände till riksantikvarieämbetet det genom kommitténs försorg 
utarbetade principförslaget med anhållan att arbetet måtte utföras ge
nom ämbetets försorg. 

Under ledning av bland andra professorn i astronomi i Lund C. V. L. 
Charlier hade Stjärneborg år 1901 utgrävts och undersökts men seder
mera åter täckts med sand. Vid dessa undersökningar hade man kunnat 
identifiera de huvudsakliga delarna av anläggningen, sådan denna 
beskrivits och avbildats av Tycho Brahe själv. Då nationalkommittén 
1951 framlade sin plan, ägde den sälunda redan pä förhand en allmän 
kännedom om den under marken dolda fornlämningens utseende. Planen 
innebar i korthet att byggnadsresterna efter förnyad friläggning skulle 
lämnas så orörda som möjligt och att ett svagt kupigt betongvalv skulle 
slås över hela anläggningen, som sålunda skulle bli helt skyddad mot 
väder och vind men samtidigt skulle kunna hållas tillgänglig för besö
kare, om så kunde befinnas önskvärt. 
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