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abstract
(A biography of a book: Codex Upsaliensis B 68 from 1430.) A large proportion of European me-
dieval art consists of illuminated manuscripts. In Sweden, the bulk of preserved images are mural 
paintings in churches, but the realm is not void of illustrated manuscripts. While Continental 
illuminated manuscripts are mainly religious, the Swedish are generally law codes. 
 In the present volume, one such law code, Uppsala University Library B 68, written in 1430, is 
examined from a wide variety of aspects. The text with its marginalia is presented. An analysis of 
the parchment reveals that the skin used is exclusively from calf. Through paleographic analysis, 
in combination with examination of the images, the commissioner of the book and the scribe are 
identified. Elin Bengtsdotter, who commissioned the book, belonged to the highest nobility, and 
Hans Kyle, who copied the text, was a clerk who had worked for King Eric of Pomerania  
(r. 1412–1439). The artist who made the images remains unknown, however.
 The seventeen full-page illustrations are given due treatment. The enigmatic second image, 
showing Christ on the Cross, has been erased at some period. The post-medieval history of the 
manuscript is unravelled, but the person who effaced the image cannot be identified with any cer-
tainty. Other images describe life in Sweden before the great rebellion that eventually dethroned 
King Eric, and the images give hints about the ideological climate in Sweden at the time. One 
chapter is devoted to scornful and eccentric marginalia in this and other medieval manuscripts.
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janken myrdal

Beställare och skrivare

För Uppsalahandskriften B 68 kan vi identifiera både beställare och skrivare. Jag skall 
här ge en del personhistoriska upplysningar rörande dessa, vilket är nödvändigt för 
analysen av bilderna. Vad gäller konstnären, se Eva Lindqvist Sandgrens respektive 
Anna Nilséns bidrag i denna volym.

Beställare: Elin Bengtsdotter

Bildernas vittnesbörd
En av bilderna i B 68 har som inledningsbild till Giftermålsbalken ett par där kvinnan 
markeras som dominerande. Båda personerna har kläder som visar att de tillhör de 
högsta samhällsklasserna. Mannen har en hatt med tygsjok, ett gehäng, vilket är en 
statusmarkering. Han har också en brämad kappa och hosorna, två långa strumpor, har 
olika färger. Även de två snabelskorna är olikfärgade. Kvinnan har en lång mönstrad 
klänning med trumpetärmar. (Allmänt om kläderna i handskriften, se Eva Lindqvist 
Sandgrens bidrag på sidan 90–91 i denna volym.) Eftersom kvinnan har håret täckt av 
en mössa är det själva giftermålet snarare än trolovningen som visas.

De tar varandra i hand, vilket är vanligt på medeltida bilder av fästfolk och par som 
gifter sig, men hon gör ytterligare en gest: hon lägger sin vänstra hand på hans arm. 
Detta är en dominansgest, väl känd från medeltid och senare tid. Dessutom står hon 
till höger om mannen. I de flesta motsvarande bilder står kvinnan till vänster.1 Det är 
således ingen tvekan om att kvinnan markeras som dominerande, och i tidens kontext 
kan detta endast tolkas som att hon är av högre börd. 

Jag började leta efter ett par som motsvarade denna relation och som kunde ha en re-

 1 Janken Myrdal, ”Kvinnosaksfrågan omkring år 1430”, Historisk tidskrift, 138 (2018) s. 65.
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lation till lagboken. Roger Axelsson, och Kaj Janzon, genealoger på Riksarkivet, gav mig 
genast ett namn: Elin (Helena) Bengtsdotter. De påpekade att hennes äktenskap var en 
sådan mesallians och att hon dessutom var mor till den man som blev lagman i Östergöt-
land 1429 och alltså hade ett behov av en rikt utstyrd lagbok just när handskriften tillkom.

Det fanns ytterligare en ledtråd. Ett par av bilderna tar upp ett kvinnoperspektiv: 
orättvisor i lagen mot kvinnan illustreras dels vad gäller arv, dels vad gäller köpenskap. 
I en artikel har jag menat att en orsak till att detta lyfts fram i bilderna var att en kvinna, 
nämligen Elin, var beställare med inflytande över bildernas utformning.2 Att hon be-
ställde en laghandskrift till sin son kan också ha berott på att det för henne var ett slags 
revansch: denna betydelsefulla position återgick till hennes närmaste släkt. 

Elin och Ragvald
Elin och hennes släkt har en artikel i den första volymen av Äldre svenska frälsesläkter 
(ÄSF), som är standardverket om den svenska adeln under medeltiden.3 Eftersom de 
var lagmän och häradshövdingar nämns de också i Almquists översikt.4 Sammanställ-
ningen nedan bygger, då inte annat anges, på dessa verk. För att komplettera bilden 
har Kaj Janzon skrivit en artikel i denna volym (på sidan 77) om den lagmanssläkt Elin 
tillhörde och om hennes son Olof Ragvaldsson som blev lagman.

Vi vet att Elin och hennes man bytte bort hennes morgongåva till Bo Jonsson 
(Grip), och eftersom han dog 1386 måste såväl bröllopet som bytet ha skett dessför-
innan. Elins son Olof var myndig 1412, blev häradshövding 1427 och två år därefter 
lagman. Han bör ha varit född senast i början av 1390-talet. Elin själv kan ha fötts på 
1360-talet eller i början av 1370-talet. Hon var död 1432, då ett arvsskifte gjordes efter 
henne. Hon bör då ha varit närmare eller omkring sjuttio år. 

Elin hade gift sig med Ragvald Filipsson, som förekommer i källorna från 1370 och 
framåt och redan då nämns som riddare. Han har varit född senast på 1350-talet och 
var troligen äldre än sin hustru. Som framgår av Kaj Janzons artikel tillhörde han en 
uppåtstigande ätt ur lågfrälset som var väl etablerad i Västmanland. Ragvald var ge-
nom 1370-talet trogen den gamla kungaätten men bodde kvar i Sverige och kom att 
knytas till Bo Jonsson (se nedan).

 2 Myrdal (2018) s. 73 f.
 3 Jakob Koit, ”Aspenäsätten”, i: Äldre svenska frälsesläkter: Ättartavlor (ÄSF), I:1 (Stockholm 

1957) s. 8–17, Elin behandlas på s. 14.
 4 Jan Eric Almquist, Lagsagor och domsagor i Sverige: Med särskild hänsyn till den judiciella 

indelningen, 1–2 (Stockholm 1954–1955). (Registret, band 2, utkom också under titeln: Lag-
män och häradshövdingar i Sverige c:a 1350–1950.)
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Ragvald var häradshövding i Siende, Västmanland, från 1382 till 1402.5 Det var inte 
mycket som skedde med Sveriges styrelse i början av 1380-talet utan att Bo Jonsson var 
inblandad. Sannolikt har han givit sitt godkännande till att den man som snart skulle 
gifta sig med hans nära släkting blev häradshövding. Som häradshövding var Ragvald 
redan 1382 med om att utfärda brev om ett jordabyte med Bo Jonsson och 1385 dömde 
han en man att böta till honom.6 Ragvald drabbades av drottning Margaretas räfst 
omkring sekelskiftet och förlorade 29 öresland koncentrerade till Siende.7 Det ansågs 
att han hade berikat sig i sin position som häradshövding. Han efterträddes av sin måg 
och därefter av sin son på posten som häradshövding i detta härad. Han var död före 
1421 och Elin bodde som änka länge kvar på släktens sätesgård Lindsö i Kärrbo socken, 
Siende härad.

En stormannasläkt
Elins släkt hade åtminstone från senare delen av 1200-talet tillhört de främsta i landet. 
På farssidan stammade hon från den så kallade Aspenässläkten, benämnd efter stam-
godset som låg i Ydre härad. Jag skall kort beröra det som sägs i Kaj Janzons artikel om 
att släkten närmast ägde lagmansämbetet i flera generationer, men kommer här att se 
det ur Elins synvinkel.8

Elins farfarsfar Knut Jonsson – på sin tid en av rikets mäktigaste män – var lagman 
i omgångar från 1310 till 1333 och dessemellan innehade hans svärson Bo Nilsson (Bo 
Jonsson Grips morfar) lagmansämbetet en tid; hennes farfars bror Magnus Knutsson 
var lagman 1347 till 1364 och sedan igen 1366. Magnus ersattes av Bo Jonsson, som var 
Elins syssling och förblev lagman fram till sin död 1386. Därefter blev hennes farbror 
Ulf Jonsson lagman fram till 1391. Ulf var liksom de flesta i släkten anhängare till den 
gamla kungaätten och han satt i kung Håkons råd.9

Emellertid sträcker sig släktsambanden rörande lagmansämbetet ännu längre till-
baka om vi följer morslinjen. Knut Jonssons mor var dotter till Svantepolk Knutsson, 
som var lagman en kort tid i början av 1300-talet. Men ännu tydligare blir det om vi 
följer Knut Jonssons hustru. Han hade gift sig med dottern till Bengt Magnusson, som 

 5 Almquist, 1 (1954) s. 143, om Ragvald, hans svärson Bengt Karlsson och sonen Olof. Alla tre 
använde olika personer som vikarier/underhäradshövdingar.

 6 Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven (SDHK), <https://sok. 
riksarkivet.se/sdhk>, 12162; 12809.

 7 Jerker Rosén, ”Drottning Margaretas svenska räfst”, Scandia: Tidskrift för historisk forskning, 
20 (1950) s. 187 f.

 8 För lagmanslängden för Östergötland, se Almquist, 1 (1954) s. 274.
 9 Bengt Hildebrand, ”Esbjörn Blåpanna och hans arvingar”, Personhistorisk tidskrift, 32 (1934) s. 

22, som redogör för ättens koppling till kung Håkon.
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var Östergötlands lagman 1269–1294, och hans far, Magnus Bengtsson, var lagman i 
Östergötland 1247–1263.10 Därbakom känner vi inte vilka som var lagmän och Elin 
kan ha haft ytterligare lagmän bland förfäderna. Dessutom var hon i dessa led direkt 
befryndad med den ätt vilken med Birger jarl och hans son tog kungamakten.

Elins farfar Jon Knutsson hade varit häradshövding, men hennes far Bengt Jonsson 
blev inte ens det. Han är nämnd 1352–1374 och dog troligen rätt ung. Möjligen kan 
detta förklara varför han inte nådde högre positioner, men det är också helt klart att 
alla högadliga inte fick befattningar.

Elin hade två bröder som levde till vuxen ålder, men de var inte framträdande. Hen-
nes ena bror Gregers blev förvisso riddare men hade inga andra kända positioner, och 
han var död före 1405. Hennes andra bror Knut var häradshövding i Södermanland 
1400–1407 och dog senast 1420. Han var för övrigt gift med dottern till en tysk in-
vandrare, Gerhard Snakenborg.

Efter Ulf Jonsson, alltså Elins farbror, gled lagmansämbetet för en tid ur släktens 
händer, och de följande två lagmännen har ingen eller högst osäker koppling till Elins 
och Ragvalds släkter (se Kaj Janzons artikel). När Olof tillträdde vad det nästan fyrtio 
år sedan hans morfarsbror Ulf innehade ämbetet. Att detta återerövrande var en triumf 
för Elin är helt säkert, i synnerhet som hon av okänd orsak gift sig under sin ställning.

Elin fick en stor mängd gods genom arv från olika håll på både fars- och morssidan. 
Sigurd Rahmqvist har utrett hur hon från sin mor Ingeborg ärvde en stor godsmassa 
i Uppland kallad Sandbrokomplexet. Denna och hennes fädernegods i Östergötland 
samt andra gods delades mellan tre döttrar och en son vid arvsskiftet 1432.11

Elins mor Ingeborg, som var gift med Bengt, blev änka tidigt och levde länge. Hen-
nes man dog under 1370-talet, hon levde ännu 1407 men var död 1413. Liksom sin 
dotter hade hon alltså en lång tid då hon kunde råda över sig själv. Även hon var av en 
framstående ätt, Styrbjörnsönernas ätt som också kallas Sandbroätten (efter det just 
nämnda godset). Elin var således av högadlig släkt såväl på fädernet som på mödernet.

Även om Elins släkt i huvudsak stod på kung Magnus och Håkons sida blev de flesta 
kvar i Sverige, troligen under visst beskydd av släktingen Bo Jonsson Grip. Knut Jons-
son, Elins farfar, hade dottern Cecilia som gifte sig med Bo Nilsson (Natt och Dag). 
Deras dotter Ingeborg gifte sig med Johan Thomasson (Grip) och de fick en son som 
alltså var den välkände Bo Jonsson.12

 10 Sten Carlsson, ”Folkungaättens lagmansgren”, i: ÄSF, I:1 (1957) s. 40.
 11 Rahmqvist, Sigurd, ”Sandbroätten – en uppländsk frälsesläkt och dess gods”, Personhistorisk 

tidskrift, 76 (1978). Om Sandbro och arvsskiftet, se även DMS 1:3 = Det medeltida Sverige, I, 
Uppland, 3: Tiundaland: Bälinge, Norunda och Rasbo, red. Olle Ferm, Sigurd Rahmqvist & 
Gunnar T. Westin (Stockholm 1982) s. 124–125.

 12 För släkttabeller: Hildebrand (1934) s. 22; Rahmqvist (1978) s. 55.
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Elins morbror, Magnus Gregersson, hade 1364 stått på Magnus sida och var härads-
hövding i Vendel 1368. Han gick i landsflykt efter 1371 och var borta fram till 1380. År 
1370 pantsatte han jordagods till Bo Jonsson, som han var indirekt släkt med. Dels be-
hövde Magnus säkert kontanter, dels var det ett sätt att skydda godsen från att beslag-
tas av kungen.13 En annan morbror, Johan, hade 1371 varit på den gamla kungaättens 
sida men 1388 hade han bytt sida och var Albrekts förhandlare.14

Om Elin själv
Elin visade ett stort religiöst intresse. Tillsammans med tre nära manliga släktingar 
gav hon 1413 gods till Själaaltaret (Själakoret) i Uppsala domkyrka. Detta instiftades 
året dessförinnan och förutom att försörja en prebendat i domkyrkan var dess syfte 
att ge allmosor och driva en själagård.15 År 1421 gav hon en själagåva för sig, sin man 
och sina föräldrar till Vadstena, med samtycke av sonen Olof och andra mina vänner, 
som det står i brevet – här avses närmast vänner och fränder, men det är sonen som 
framhålls. Vadstena var vid denna tid, länge efter den stora vågen av donationer, fort-
farande adelns och även borgerskapets mest gynnade institution. I brevet står att hon 
ger för Gud och Jungfru Maria; Vadstena var ju en Mariakyrka. Detta brev beseglades 
förutom av hennes son och en svärson också av Nils Gustafsson (Båt), som var lagman 
i Uppland.16 Detta behöver inte betyda något nära samband dem emellan eftersom 
också den tidigare gåvan beseglats av den föregående lagmannen i Uppland. Det enda 
som framgår är att Elin använde sig av, och kunde använda, lagmannens tyngd för att 
bekräfta gåvan, och att Elin hade en position som gjorde att hon kunde begära denna 
bekräftelse.

Sammanfattningsvis kom Elin från en av de släkter som deltog i etablerandet av den 
svenska statsapparaten under 1200-talet. Denna ätt förlorade i inflytande då den höll 
fast vid den gamla kungaätten. Hennes farfar var en yngre son i familjen som inte 
nådde de högsta värdigheterna, och det gällde även hans son och sonsöner, däribland 
Elins far. Nu hade hon genom sin son återerövrat en position i rikets topp åt släkten. 
Hon hade resurser och kunde bekosta en lagbok åt sin son. Som antyds i Kaj Janzons 

 13 Rahmqvist (1978) s. 75 f.
 14 Rahmqvist (1978) s. 69.
 15 SDHK 17970. Om Själaaltaret, se Göran Dahlbäck, Uppsala domkyrkas godsinnehav med 

särskild hänsyn till perioden 1344–1527 (Stockholm 1977) s. 162–165. De tre manliga släkting-
arna Karl Ormsson, Knut Bengtsson och Mats Ödgislesson nämns av Koit (1957) s. 14 intill 
Elin, där släktsambanden framgår. Brevet är tryckt och återges i SDHK.

 16 SDHK 19711, som innehåller en bild av brevet.



kvhaa konferenser 10364

artikel är det i huvudsak genom sin mors berömda släkt som Olof kom i fråga för 
lagmansämbetet.

Sonen Olof
Elins son Olof nämns inte i brevet 1413, men väl 1421 då han var myndig, vilket ty-
der på att han var född på 1390-talet, kanske under dess senare del. Han blev alltså 
häradshövding 1427 i samma härad som sin far. Strax efter, år 1429, blev han lagman 
i Östergötland, vilket han var till 1436. År 1430 invaldes Olof i riksrådet under Erik 
av Pommern.17 Rådet var vid denna tid inte en självständig organisation, utan mer en 
grupp individer som stod nära kungen och var betrodda rådgivare åt kung Erik.18 Även 
om Olofs inval betingades av hans nya ställning som lagman visar detta ändå att han 
ingick i kungens nära krets. Detta understryks av att han var en av de två riksråd som 
1434 följde Torlav, vilken kungen utsett att inträda som ärkebiskop, när denne reste 
till Uppsala för att inta sitt ämbete. Detta var en del av en konflikt kring ärkebiskops-
stolen (se nedan under avsnittet om Kyle), och det var ett markerat stöd för kungens 
politik.19 Olof avled någon gång 1437–1439 och finns inte belagd som verksam efter 
1436, vilket betyder att han var lagman fram tills han avled eller blev oförmögen att 
upprätthålla sysslan.

Olof hade gift sig med en dansk riddares dotter. De fick två barn, Anna och Lars. 
Efter Olofs död flyttade änkan tillbaka till Danmark, gifte om sig och fick fyra dött-
rar. Lars stod nära sin mera framgångsrike kusin Gregers; de hade någon tid vuxit upp 
på Lindö tillsammans. Lars dog 1464 under inbördeskriget. Anna gifte sig två gånger, 
båda gångerna med män som var fiender till kung Karl. Hon verkar ha stått nära sina 
danska halvsyskon.20

Vid arvet efter Elin 1432 fick Olof två femtedelar av arvet och de tre systrarna var sin 
femtedel, helt enligt lagens bestämmelser om att brodern ärvde två gånger så mycket 
som systern. Emellertid var det just detta som bilden till Ärvdabalken i B 68 ifrågasatte 
och i vilken en syster kräver lika gott arv som sin bror. Det fanns dock ingen möjlig-

 17 Hans Gillingstam, Det svenska riksrådets världsliga medlemmar under medeltiden (Stockholm 
2009) s. 68 f.

 18 Herman Schück, Rikets råd och män: Herredag och råd i Sverige 1280–1480 (Stockholm 2005) 
s. 99.

 19 Beata Losman, Norden och reformkonsilierna 1408–1449 (Göteborg 1970) s. 119; Akter rörande 
ärkebiskopsvalet i Uppsala 1432 samt striden därom mellan konung Erik och svenska kyrkan 
1903, utg. Algot Lindblom (Stockholm 1903) s. 120 f. Den andre var Bengt Stensson, riksråd 
sedan länge och lagman i Närke samt mest känd som far till Engelbrekts mördare.

 20 Dessa tämligen komplicerade släktförhållanden har utretts av Hans Gillingstam: ”John Slawe-
kas hustrur, deras släktförbindelser och gods”, Personhistorisk tidskrift, 45 (1947); dens., ”Johan 
Slawekas tredje hustrus härstamning”, Personhistorisk tidskrift, 51 (1953).
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het för Olof att frångå lagen, även om han hade önskat det. Det är för övrigt tveksamt 
om han skulle velat avstå från en rik godsmassa. Snarare är det noggrant uppsatta tes-
tamentet ett bevis för att han ville markera lagens giltighet. Av systrarna levde Ingrid, 
medan Märta hade avlidit och Olof var förmyndare för hennes omyndiga barn. Dess-
utom fanns ytterligare en syster som inte nämns vid namn.21

Elins dotter Ingrid gifte sig 1408 med Bengt Karlsson, som tillhörde en gammal 
släkt. Han var av folkungaättens oäkta gren och stod på Håkans sida. Han var för-
mögen och löste fångar från Albrekt 1389.22 Ingrid kan ha varit född i början av 1390- 
talet om hon just blivit giftasvuxen, och hon kan ha varit äldre än Olof. Bengt var, 
som redan nämnts, häradshövding efter sin svärfar, åren 1403–1411. Han var död före 
1432 och bör ha varit betydligt äldre än sin hustru. Bengts son Gregers Bengtsson 
(barnbarn till Elin) gick ganska långt. Han nämns första gången 1430 och blev så små-
ningom riksråd.

Det finns ingen anledning att här följa släktens vidare öden, men Olofs son Lars 
nådde inte rikets topp på samma sätt som sin kusin, Olofs systerson. Däremot har dessa 
båda stått varandra nära och Gregers Bengtsson instiftade en mässa i Svartbrödraklos-
tret i Stockholm (Helga Lösens kloster) för sin kusin när denne dog 1464.

Som en slutkommentar kan man konstatera att denna gamla släkts legalistiska prin-
cip – som fick dem att hålla fast vid Magnus Eriksson, hans son Håkon och dennes 
hustru Margareta samt hennes styvson Erik av Pommern – kom att leda dess medlem-
mar från dem som var upproriska mot kungen (Albrekt) till att stödja dem som stod 
vid kungens sida (Erik). Det är alltså en annan logik än den som ser ett samband mel-
lan de folkliga upproren mot tyskarna under Albrekt av Mecklenburg och det folkliga 
upproret mot Erik av Pommern.

Skrivare: Hans Kyle

Identifierad genom handstilen
Genom Per-Axel Wiktorssons studie av handstilarna vet vi nu att Hans Kyle skrev  
B 68.23 Hans Kyle är ingen okänd person. Hans släkt har en artikel i Svenskt biografiskt 
lexikon (SBL) och det finns en utförlig undersökning av Jan Liedgren.24 Som alltid 

 21 SDHK 21791, brevet finns inte på bild i SDHK och därför har jag också konsulterat Riksar-
kivets pergamentbrev 13/6 1432. Förmyndarskapet nämns även i DMS 1:4 = Det medeltida 
Sverige, I, Uppland, 4, Tiundaland: Tierp, Våla, Vendel, Oland, Närdinghundra, red. Rune 
Jansson, Sigurd Rahmqvist & Lars-Olof Skoglund (Stockholm 1974) s. 157.

 22 Jarl Gallén & Filip Liljeholm, ”Folkungaättens oäkta gren”, i: ÄSF, I:1 (1957) s. 46.
 23 Se artikel på sidan 51 i denna volym och jfr Per-Axel Wiktorsson, Skrivare i det medeltida 

Sverige, 2 (Skara 2015) s. 65, skrivare nr 282.
 24 Jan Liedgren, ”Johan van Hoynghens och Vicke van Vitzens kapellstiftelser i Kalmar”, Arkiv-
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vid personsökningar är Svenskt Diplomatariums huvudkartotek (SDHK) ovärderligt 
liksom Det medeltida Sverige (DMS) för de regioner som detta verk täcker. Kaj Janzon 
har lämnat värdefulla synpunkter.

Hans Kyle skrev lagboken från slutet av 1429 eller under 1430, eftersom den är da-
terad som färdig år 1430 och en handskrift tog minst två, tre månader att skriva.25 Om 
han skrivit den vid sidan av andra sysslor har det tagit längre tid. Som framgår nedan 
var han nytillträdd på en post som klerk i Stockholm när han skrev lagboken.

En invandrad släkt
Kylesläktens egendomar var ursprungligen koncentrerade till östra Småland och Kal-
mar. Hans Kyle var andra eller tredje generationens invandrare och kunde säkert tyska 
och svenska förutom det latin han behärskade som klerk. Släkten kom till Sverige med 
den våg av tyskar som flyttade in och var verksamma i olika städer under 1300-talet. 
Som alltid när man rör sig i denna tid och under det absoluta toppskiktet öppnar sig 
alternativa tolkningar.

I sin mycket detaljerade och fullständiga genomgång av tyska namn i Sverige under 
medeltiden redovisar Birger Sundqvist ett par bröder med namnet Kyle med anknyt-
ning till Kalmar 1335. Dessa har troligen inte med den här aktuella släkten att göra. 
Annorlunda är det med en Hans Kyle i Lödöse 1362.26 Säkerligen är detta samme man 
som den kring vilken en tvist om arv reglerades i Lödöse år 1410.27 Denne Hans Kyle 
hade då varit avliden en tid.

Sundquist visar också att namnet Kyle förekom under 1300-talet i olika nordtyska 
städer.28 Släkten har närmast kommit från Greifswald, Lübeck eller någon av de andra 
städer i dessa områden där olika Kyle, som inte behöver vara inbördes släkt, är nämnda.

Fadern till vår Hans Kyle var Herman Kyle. Hans efterkommande bar adligt vapen 
i form av två horn i kors (detta var Hans’ vapen).29 Herman Kyle är nämnd 12 februari 
1394. Då upplät han en gård som Kristin Petersdotter testamenterat till Vadstena klos-

vetenskapliga studier, 3 (1961); Hans Gillingstam, ”Kyle, släkter”, i: Svenskt biografiskt lexikon, 
21 (Stockholm 1975–1977).

 25 Carla Bozzolo & Ezio Ornato, Pour une histoire du livre manuscrit au Moyen âge: Trois essais 
de codicologie quantitative (Paris 1980) s. 46–48; Patrik Åström, Tendensen i Kristoffers lands-
lag (Uppsala 2016) s. 31.

 26 Birger Sundqvist, Deutsche und niederländische Personenbeinamen in Schweden bis 1420: 
Beinamen nach Herkunft und Wohnstätte (Stockholm 1957) s. 201.

 27 SDHK 17534, jfr Sundquist (1957) s. 150.
 28 Sundqvist (1957) s. 202.
 29 Jan Raneke, Svenska medeltidsvapen, 1 (Nora 2001) s. 313, dock med smärre felaktigheter 

rörande släkthistorien.
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ter och förbjöd enligt drottningens befallning landborna att betala till någon annan.30 
Han var etablerad i östra Småland. År 1403 köpte Herman Kyle ytterligare en gård.31 
Han byggde en godssamling.

Tänkeboken från Kalmar har bevarats från 1402 (med vissa äldre dokument), och 
här nämns släkten. Herman Kyle gav bort respektive köpte åkrar 1404 och 1406. I 
slutet av år 1407 upplät hans hustru Margareta, som just blivit änka, en gård.32 Paret 
hade flera barn och 1436 nämns fem söner och en dotter. Hans Kyle förefaller att ha 
varit äldst av dessa. Det kan finnas en koppling till den tidigare omnämnde Hans Kyle 
i Lödöse eftersom äldste sonen ofta fick farfaderns namn, men detta är en spekulation.

I Kalmar fanns också en Kyle Glotzow som är belagd 1390–1409.33 Han kan vara 
identisk med Herman, men det kan också vara en nära släkting som förde samma va-
pen.34 Hans Gillingstam menar att namnet visar att han härstammade från Rügen.35 
Genom sitt giftermål hade denne man blivit knuten till östra Småland. En borgare i 
Lübeck, Johan van Hoyngen, hade under 1360-talet flyttat över sin verksamhet till 
Kalmar där han avled 1376. Hans son med samma namn hade en dotter, Margareta, 
som var gift med Kyle Glotzow. I ett brev från 1386 föreskrivs att morgongåvan till Jo-
hans hustru Greta skulle gå vidare till dottern Margareta. Här nämns Kyle i samband 
med texten om morgongåvan. Tolkningen är att brevet handlar om dotterns morgon-
gåva, och att hon därför detta år gift sig med Kyle.36 Att hustrun till både denna och 
Herman hette Margareta stärker tanken på att det rör sig om samma person. Och då 
får vi en bakre gräns för när Hans Kyle kan ha kommit till världen, det vill säga strax 
efter 1386.

Johan van Hoyngen hade inrättat ett kapell i Kalmar kyrka innan han avled, och 
biskopen i Linköping Nils Hermansson hade bekräftat och utfärdat avlatsbrev för ka-
pellet 1384. Den patronatsrätt som tillkom släkten innehades 1390 av Kyle Glotzow.37 
Denna altarstiftelse kom att betraktas som inrättad av den äldre Kyle och hans hustru, 
och kallades Kylealtaret.38 Altaret drog till sig gåvor från andra, belagt 1409–1415 samt 

 30 Gillingstam (1975–1977); SDHK 14251.
 31 SDHK 16056.
 32 Kalmar stads tänkebok, utg. Ivar Modéer & Sten Engström (Uppsala 1945–1949) s. 14; Lied-

gren (1961) s. 103 f.
 33 Sundqvist (1957) s. 147.
 34 Liedgren (1961) och Gillingstam (1975–1977) antar så är fallet, Kaj Janzon har meddelat mig 

att han snarare tror att det är en nära släkting.
 35 Gillingstam (1975–1977).
 36 Liedgren (1961) s. 106; SDHK 13161 med bild av originalbrev.
 37 Liedgren (1961) s. 105 f.
 38 SDHK 19972 från 1436.
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1440.39 Enligt en uppgift från 1425 var Hans och hans syskon på något sätt arvingar 
till Vicke van Vitzen, som ingick i samma krets av tyskar och hade donerat till Kalmar 
kyrka.40

Hans Kyles första år
Hans Kyle är ett ovanligt namn. Förutom SDHK och Birger Sundqvist har jag också 
sökt i danskt och norskt diplomatarium utan att finna några ytterligare Hans ( Johan-
nes) Kyle från början av 1400-talet.41 Det kan därför anses ganska säkert att de två 
belägg som skall anföras från 1404 och 1406 syftar på en av de båda Hans Kyle som 
levde omkring 1400.

I Kalmar tänkebok nämns Hans Kyle första gången den 26 juli 1404. Prästen Johan 
Hemelriki överlät en gård i Kalmar till Johan Kyle (külen).42 Det sannolika är att det 
handlar om vår Hans Kyle. Man kan anta att han var född senast på 1390-talet med 
tanke på faderns aktivitetsperiod, och som sagt är det troligt att han var född kort efter 
1386. Han var då sexton eller sjutton år när han gjorde sin första belagda ekonomiska 
transaktion. Ett alternativ är att den person som avses är Hans Kyle i Lödöse, som var 
död 1410. Han skulle då också varit verksam i Kalmar.

En Johan Kyle anklagades år 1406 för att olagligt ha hyrt en bod i Malmö.43 Här är 
det ganska troligt att det är den möjlige farfadern som avses. Något mindre sannolikt 
är att den yngre Hans Kyle gjorde affärer i andra städer, även om han vid cirka arton 
års ålder kan ha sysslat med köpenskap, och Kalmarbor ägde bodar i andra städer.44

Hans Kyle började sin bana med Kalmar som bas. Värt att märka är att åren 1407–
1409 var Erik av Pommern i Kalmar med sin unga brud Filippa. Långt senare, år 1430, 
inrättade Erik ett altare i Kalmar till minnet av sin nyligen avlidna hustru och Kal-
martiden var viktig för kungen.45 Hans Kyle kom så småningom att bli nära knuten till 
Erik. Kanske hade de mötts tidigt.

 39 Liedgren (1961) s. 105 samt SDHK 23642 från 1440.
 40 Liedgren (1961) s. 104.
 41 Diplomatarium Danicum: <https://diplomatarium.dk>; Diplomatarium Norvegicum: 

<http://www.dokpro.uio.no/dipl_norv/diplom_felt.html>.
 42 Kalmar stads tänkebok (1945–1949) s. 9; DMS 4:1: Det medeltida Sverige, 4, Småland, 1, 

Möre: Norra och Södra Möre, Kalmar stad, red. Olle Ferm, Sigurd Rahmqvist & Lars Thor 
(Stockholm 1987) s. 319.

 43 SDHK 16749.
 44 Rörande Kalmarköpmäns bodar i Skanör, se Dick Harrison, Kalmars historia: Den begravda 

staden (Lund 2017) s. 190.
 45 Troels Dahlerup, De fire staender 1400–1500, Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie, 6 

(Köpenhamn 1989) s. 48, 63.
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Kyle blev kungens klerk
Hans Kyle utbildade sig till präst, men vi har sedan inga uppgifter om honom förr-
än 1422, då han var Erik av Pommerns kaplan. Detta nämns i ett brev där han och 
hans fyra bröder och en syster skänkte ytterligare gåvor till kapellet.46 Släkten hade ett 
religiöst intresse, vilket inte minst gynnandet av det egna altaret visar. Detta kanske 
förklarar varför äldste sonen tilläts studera till präst.

Att han inte nämns mellan 1404/1406 och 1422 behöver i och för sig inte förklaras, 
eftersom personer ur mellanskiktet uppträder oregelbundet i källorna. Men en orsak kan 
vara att han ägnade flera år åt utbildning. Troligen hade han varit utomlands, och inte 
bara på en katedralskola, annars hade han knappast kunnat nå positionen som kungens 
kaplan. 

Det fanns flera universitet att välja på. Paris var inte längre huvudmålet för svens-
ka studenter och Prag hade efter 1409 inga utländska studenter. I stället uppsöktes 
tyska universitet som Köln, Rostock, Erfurt och inte minst Leipzig. I ett projekt 
går man nu igenom alla svenska studenter utomlands. En volym har ägnats åt Leip-
zig, där ett relativt stort antal studerade under 1410-talet. Dessutom var en majori-
tet av de svenska studenterna på detta universitet från urbana miljöer.47 Hans Kyle 
kan ha uppträtt under namnen Johan och Johannes, och som student har han haft 
ett binamn med en geografisk beteckning snarare än sitt släktnamn. Det är således 
mycket svårt att identifiera honom, och många av de svenska studenterna är också 
oidentifierade. Ett tyskt universitet var en fördel för honom eftersom han hade tys-
kan hemifrån, även om latinet givetvis var det språk som man kommunicerade på 
inom universitetet.

En kaplan var en präst som tjänstgjorde åt kungen eller åt en person ur adelns topp-
skikt. Som kungens kaplan fick han sin försörjning antingen direkt som präst i ett av 
slottskapellen eller placerad på någon av de poster som kungen hade patronatsrätt till. 
En sådan präst avgav också en trohetsed till sin storman eller kung, och stod i viss mån 
vid sidan av övrigt kleresi som var underkastat kyrkan.48

Det kontaktnät Hans sedan hade tyder på att han har befunnit sig i kungens närhet 
och då kan ett par år ha tillbringats på långa resor. Kung Erik reste genom Tyskland 
för förhandlingar och därefter följde en pilgrimsresa till Jerusalem och andra platser 

 46 SDHK 19972.
 47 Losman (1970) s. 21; Olle Ferm, ”Swedish students and teachers”, i: Olle Ferm & Sara Risberg, 

Swedish students at the University of Leipzig in the Middle Ages: Careers, books, and teaching 
(Stockholm 2014) s. 13 f., 58.

 48 Lars Hamre, Troels Dahlerup & Göran Inger, ”Kapellgeistlighet”, i: Kulturhistoriskt lexikon 
för nordisk medeltid, 7 (Malmö 1963).
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i det Heliga landet, medan hans återfärd gick genom östra Europa. Resan varade från 
slutet av 1423 till våren 1425.49

Präst i Stockholm
Nästa gång Hans Kyle nämns i källorna var han i Stockholm. År 1430 blev han invald i 
Helga Lekamens gille.50 I stort sett alla Stockholmspräster ingick i detta gille, och från 
slutet av 1300-talet gällde regeln att präster som kom till Stockholm normalt skulle 
väljas in i Helga Lekamens gille inom ett år.51 Det kan därför antas att Kyle kom till 
Stockholm under 1429. Han nämns i en historik över Storkyrkan med en förteckning 
över präster från medeltidens Stockholm, men det är inte känt vilken prästerlig befatt-
ning han hade.

Han var inte kyrkoherde i församlingen, men kan ha varit knuten till någon av de 
många prebendealtarna i Storkyrkan.52 Det fanns ingen annan allmän kyrka i Stock-
holm.53 Hans Kyle har inte varit munk i något av klostren i Stockholm, eftersom det 
skulle ha omtalats när han 1436 blev birgittinermunk (se nedan). En möjlighet är att 
han var slottskaplan.

Frågan är hur kontakten mellan honom och beställarna etablerades. Det finns inget 
direkt samband, exempelvis att de nämns i samma brev. En möjlighet är att fogden i 
Stockholm Hans Kröpelin var en gemensam kontakt. Elins testamente upprättades 
1432 med noggrant angivande av arvslotter. Det bevittnades av Hans Kröpelin, som 
står först bland de fyra vittnena.54

Hans Kröpelin blev intagen i Helga Lekamens gille året efter Kyle.55 När Hans Kröpe-
lin i slutet av 1435 avgick som fogde blev han redan i början av nästa år fogde i Åbo. Hans 
Kyle följde några år därefter till Finland, kanske för att han visste att Kröpelin var där.

 49 Dahlerup (1989) s. 58–62.
 50 Handlingar rörande Helga Lekamens gille i Stockholm (HLG), 1: Gillesboken: 1393–1487: 

jämte bilagor, utg. Isak Collijn (Stockholm 1921) s. 28.
 51 Henrik Schück, Stockholm vid 1400-talets slut (Stockholm 1951) s. 230, 253.
 52 Frans de Brun, ”Storkyrkans egendomar, stiftelser och personal under medeltiden”, i: S. Niko-

lai eller Storkyrkan i Stockholm, 1: Församlingshistoria. (Stockholm 1924) s. 59, omnämnande 
av Kyle. Hos de Brun finns också en uppräkning av alla kyrkoherdar på s. 50 ff. samt en för-
teckning över alla altare, s. 24–49.

 53 Göran Dahlbäck, I medeltidens Stockholm (Stockholm 1988) s. 134–140.
 54 SDHK 21791, med bild av originalet där det framgår vilka som bevittnat. Att Olof Ragvalds-

son några år senare var en av dem som intygade att Kröpelin skött sitt ämbete visar inte på 
något nära samband eftersom hela det styrande skiktet i Sverige undertecknade detta brev 
från oktober 1435; SDHK 22465.

 55 HLG, 1 (1921) s. 29.
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En möjlighet är som sagt att Kyle kan ha kommit till Stockholm som kaplan på slot-
tet, vilket innebar att han fortfarande formellt var kungens kaplan även om han tjänade 
under Kröpelin (detta är en gissning, jag har inga belägg för att han var slottskaplan). 
En annan kontaktmöjlighet kan ha varit Vadstena kloster, eftersom både Elin och se-
nare Hans Kyle stod nära denna institution.

Ålderman i Helga Lekamens gille vid tiden för upproret
År 1434 blev Hans Kyle ålderman i Helga Lekamens gille och var det i två år.56 Det 
var två dramatiska år. Före och under Engelbrektsupproret pågick en strid dels inom 
Uppsala ärkestift, dels inom själva gillet. Dessutom var detta en omvälvande tid för 
kyrkan i hela Europa med olika påvar som bekämpade varandra. För att bringa ordning 
sammankallades koncilier, ett slags stora konferenser. En kulmination kom i början av 
1430-talet. Ett koncilium i Basel var för en kort tid kristenhetens maktcentrum, och 
svenska delegater var aktiva. Efter mitten av 1430-talet återgick allt till det normala 
med en stark påvemakt. Jag skall inte gå in i detalj på hur detta samverkade med stri-
derna i Sverige, men en central fråga var den om kyrkans frihet, det vill säga att furstar 
inte skulle ha makt över eller ekonomisk vinning av kyrkan.

Konflikten inom ärkestiftet är väl känd och har producerat en mängd bevarade do-
kument.57 Det handlade om tillsättande av ärkebiskop: domkapitlet hade utsett sin 
kandidat, medan kung Erik ville tillsätta sin man. Kungamakten strävade efter viss 
kontroll över den nationella kyrkan eftersom denna utgjorde en maktfaktor som an-
nars skulle kunna destabilisera staten. Kungen hade tidigare tillsatt en ärkebiskop, Jöns 
Gereksson, som efter en rad konflikter på 1410-talet hade tvingats avgå.

Efter att den ärkebiskop som verkat därefter hade avlidit i början av februari 1432 
utsåg domkapitlet mycket snabbt Olof Larsson från den egna kretsen. Han måste få 
konfirmation från påven och gav sig omedelbart av mot Rom. Kung Erik hade haft in-
flytande över tidigare tillsättningar och han gick till motaktion genom att utse Arnold 
Clemensson, som var biskop i Bergen, i början av april. Men det tycktes vara för sent, 
Olof hade redan fått godkännande av påven och har en tid innehaft stolen. I början av 
oktober 1433 kom Arnold till Uppsala och övertog styret av domkyrkan. Olof var då 
utomlands. Emellertid avled Arnold snart och var död före april 1434. 

Kungen utsåg då en annan av sina män, Torlav, som var prost i Bergen. I april 1434 
sände kungen ett brev till Uppsala om denne. Redan i maj 1434 var Torlav i Uppsala. 

 56 HLG, 1 (1921) s. 30 f.
 57 Algot Lindblom utgav 1903 Akter rörande ärkebiskopsvalet, en källsammanställning som för-

tecknar över sjuttio brev och andra handlingar mellan 1432 och 1435 rörande denna konflikt. 
Losman (1970) redogör noggrant för alla turer.
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Men snart gav sig Torlav av igen. I mitten av juli var han hos kungen i Danmark. Det 
har antagits att han flydde för det uppror som efter midsommar snabbt bredde ut sig. 
Upprorshären nådde Uppsala i slutet av juli. Med tanke på långa restider kan han också 
ha åkt för att delta i ett möte med kungen utan att veta om upproret.58 Han återkom 
inte till Sverige, men tjänade kung Erik ännu i flera år. Kungen tvingades under våren 
1435 att erkänna Olof som ärkebiskop under trycket av det pågående upproret.

Under denna strid hade Uppsala domkapitel inte fått ett odelat stöd från de andra 
stiften, då flera av biskoparna var knutna till kungen, exempelvis biskop Thomas i 
Strängnäs och Nils i Växjö. Däremot var några av de adelsmän som snabbt engage-
rade sig i upproret, som Bengt Jönsson (Oxenstierna), starka anhängare av Olof som 
ärkebiskop.

Konflikten i gillet
Parallellt med denna konflikt pågick alltså en annan i Helga Lekamens gille. Det var 
från början ett prästgille, men tidigt släpptes lekmän in. Dessa fick betala betydligt 
högre inträdesavgift än klerkerna. Konflikten rörde också de avgifter som prästerna 
tog ut för att läsa mässor, vilket var ett av gillets ändamål. Konflikten nådde en kulmen 
under Hans Kyles tid som ålderman. 

Gillets viktigaste fest var söndagen efter Corpus Christi, som var en del av påsk-
terminen och inträffade mellan slutet av maj och slutet av juni. Det var då man valde 
ny ålderman och nya medlemmar. Kyle var ålderman 1434 och 1435, och högtidsda-
garna som hans anteckningar gällde var den 29 maj 1434 respektive 18 juni 1435. Han 
ersattes påföljande år, men då rådde nästan ingen aktivitet enligt notisen som tillhör 
9 juni 1436. Efter honom var Nils Skele ålderman. Endast en person, en kvinna, togs 
in. Fortfarande 1438 betalade Skele av skulder, troligen från den tid han var ålderman, 
1435–1436.59

År 1436 tillträdde Peter Lydenkini, som var skolastikus, det vill säga lärare i stadens 
skola som låg under Storkyrkan. Den 7 september 1436 lämnade han en lång redogö-
relse för gillets problem. När han övertog gillet var det nästan helt övergivet på grund 
av konflikter mellan lekmän och präster. På Peters begäran kom emellertid ärkebiskop 

 58 Losman (1970) s. 116–119, 127. Det har funnits en tveksamhet om huruvida biskop Olof verk-
ligen hade återvänt till Uppsala 1433, men en tidigare okänd räkenskap som Hans Kröpelins 
fogde i Uppsala förde under dessa år bekräftar uppgiften. Enligt den träffar Kröpelin först 
”biskop Olof ” i Uppsala och därefter umgås den smidige Kröpelin med ”biskop Arnold” 
under resten av 1433. Räkenskapen är under utgivning av Ingela Hedström och Dag Retsö, 
som låtit mig få se original och transkribering. Denna bok skall ges ut av Riksarkivet.

 59 HLG, 1 (1921) s. 31–35 Konflikterna fortsatte enligt samma linjer på 1470-talet.
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Olof, som alltså just hade säkrat sin stol, till Stockholm och bilade konflikten.60

Vad var det då som hände under Hans Kyles tid som ålderman? I relationen mel-
lan antalet invalda lekmän respektive präster framträder ett märkligt förhållande. Här 
måste man ta hänsyn till att en del personer kunde inväljas efter döden, ”in extremis”, 
för att man skulle kunna läsa förböner för dem, något som jag i annat sammanhang 
utnyttjat för att mäta dödlighet. Här räknar jag bort dessa personer.

Henrik Schück har redogjort för invalen under 1420-talets förra del då ett ökande 
antal lekmän valdes in. Denna tendens fortsatte årtiondet ut och i början av nästa år-
tionde. År 1430 invaldes 24 personer varav sex präster, år 1431 valdes 29 personer in 
varav två präster. Flera kvinnor valdes in. 

En intressant detalj, som kan nämnas i förhållande till den kulturhistoriska analysen 
av bilderna, är att en av dem som valdes in efter döden 1431 var ”Ingrid barnamörder-
ska”. Hon valdes in levande, uppenbarligen som dödsdömd, och fick även betalt för sig 
efter döden, det vill säga efter det att hon avrättats. Detta innebar att man förbarmade 
sig över hennes själ och hon fick förböner som skulle hjälpa henne ur skärselden. Hon 
ansågs alltså inte dömd till helvetet och man visade något slags misskund – vilket också 
bilden av barnamörderskan i B 68 ger uttryck för. Efter denna lilla utvikning återvän-
der jag till invalen och den omsvängning som skedde.

Följande år, 1432, vände trenden vad gäller inval. Detta år valdes tio personer in 
varav fem präster och år 1433 sju personer varav fyra präster. Under Kyles tid som ål-
derman valdes tre personer in år 1434 varav en präst, och år 1435 tolv personer varav 
hela tio präster. Dessutom ändrades karaktären på invalen året 1435. Fyra klerker från 
andra delar av Norden valdes in. Det förekom också andra år, till exempel 1421 från 
Roskilde och 1469 från Bergen, men 1435 är unikt. Särskilt märkligt är att Torlav, den 
tidigare prosten i Bergen som en kort tid i början av 1434 hade agerat som kungens 
ärkebiskop i Uppsala, valdes in. Förutom denne valdes också Lars dekan i Roskilde, 
Niklas kanik i Århus samt Sigurd kanik i Oslo in i gillet. Hans Kyle hade ett nordiskt 
nätverk som han nu tog i bruk. Som Henrik Schück påpekat valdes också tre präster 
utanför Stockholms nära omnejd, vilket också var ovanligt.61 Personer från Stockholm 
brukade dominera.

Det vore intressant att göra en nätverksanalys, men det skulle vara en forsknings-
uppgift i sig. Det kan vara så att konflikten i gillet hade vidare implikationer och en 
mer direkt koppling till det stora upproret. Bengt Hildebrand har visat att åtminstone 
ett par av dem som sedan kom att spela ledande roller under Engelbrektsupproret in-
valdes under åren dessförinnan. Nils Gustafsson (far till Erik Puke), som var ledande 

 60 HLG, 1 (1921) s. 31 f.; Schück (1951) s. 256.
 61 HLG, 1 (1921) s. 29–31. Henrik Schück noterar den ovanliga sammansättningen av invalen 

1435 utan att dra några slutsatser; Schück (1951) s. 254.
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bland de högadliga män som anslöt sig till upproret, invaldes 1427, och Esbjörn Blå-
panna, som var en grand old man inom denna grupp, inskrevs 1429.62 Hans Kyles val 
till ålderman skulle kunna vara ett försök att hindra att gillet blev en mötesplats för 
kungens motståndare.

Hur som helst var invalet av Torlav en tydlig politisk markering. Även om det skett 
just i samband med att kungen slutligen gav med sig och lät Olof bli ärkebiskop visar 
det att Hans Kyle var en anhängare av kungens kyrkopolitik. I den situation som rådde 
kunde man inte veta om kungen skulle segra eller ej. Hans Kyle har dessutom markerat 
de nordiska sambanden i de inval han haft inflytande över.

Kyle gör också en ganska lång notering på latin med religiöst innehåll, vilket är 
unikt i gillets handlingar. Han räknar upp ett antal fraser och en analys av dem visar 
att detta måste vara inledningsorden på de hymner som skulle sjungas under gillets 
högtid, festen till Helga Lekamen. Han skriver, på latin, detta är till minne av Helga 
Lekamen. Man skall sjunga till heliga treenigheten (de sancta trinitate Gloria tibi trini-
tatas), till jungfru Maria som lilja (de beata virgina Sicut lilium) och så vidare en sex, sju 
hymner.63 En av dem är nummer 110 bland Davids psalmer i Bibeln, den som handlar 
om präster. Jag tolkar detta som att Kyle velat framhäva prästernas roll, och markera 
att de faktiskt utförde ett viktigt värv och gjorde skäl för sina inkomster.

Hans Kyles senare år
Kyle led fullständigt nederlag i gillet och han sökte i stort sett omedelbart inträde som 
munk i Vadstena kloster. Som inträdesgåva lämnade han två gårdar samt en strandtomt 
i Kalmar och 150 mark (se nedan). Han invigdes den 16 april 1436 av biskop Thomas 
i Strängnäs.64 Thomas betraktades länge som kungens man och övergick först under 
upproret till att bli en anhängare av Engelbrekt.

Samma år som Hans gav sig in i klostret gjorde syskonen ett arvsskifte efter föräld-
rarna (som varit döda sedan länge). Hans tilldelades gårdar som han kunde överlämna 
till klostret, vilket fick två av hans bröder att reagera – de hette egendomligt nog båda 
Klas. Den äldre av dessa stadfäste sin brors gåva men den yngre försökte behålla går-
darna och inlöste dem också så småningom.65

Bara några år därefter, 1440, sände klostret Hans Kyle tillsammans med några andra 

 62 Hildebrand (1934) s. 52, 79 f.
 63 HLG, 1 (1921) s. 31. De olika inledningsfraserna återfinns lätt på nätet, och i Collijns utgåva av 

Helga Lekamens handlingar hänvisas till senare belägg i Sverige.
 64 Vadstenadiariet: Latinsk text med översättning och kommentar, utg. Claes Gejrot (Stockholm 

1996) s. 211.
 65  SDHK 23496, 23767, 24048; DMS, 4:1, s. 218; Liedgren (1961) s. 106 f.
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för att grunda ett nytt kloster i Finland. Hans Kyle letade bland annat efter en bättre 
plats än den som först utvalts. Han fann denna plats i Nådendal och han blev det nya 
klostrets ledare i många år. Vid hans död 1454 antecknades i diariet att ”han byggde 
upp klostret nästan från grunden”.66

Hans Kröpelin hade blivit fogde på Åbo slott och kom även han att engagera sig för 
det nya klostret.67 Emellertid dog han redan 1440 och kontakten med Hans Kyle kan 
inte ha varit omfattande, även om klostret kan ha skickat Kyle till Finland på grund 
av hans eventuella förbindelser med fogden. Att Hans Kyle behöll sina kontakter i 
Stockholm visas av att han år 1442, strax efter det att Kristoffer blivit kung, valdes in i 
Sankta Gertruds gille.68 Detta var från början ett gille för tyska köpmän men kom att 
inkludera en stor mängd svenska borgare i staden samt en del adliga och prästerskap. 
Hans är den ende som har titeln ”broder”, vilket väl syftar på klosterbroder.

Mer vore att säga om grundandet av Nådendal, men eftersom det ligger efter den 
period som står i centrum för denna bok lämnar jag det därhän.69 Hans Kyles insatser 
visar på en administrativ förmåga, och misslyckandet i Helga Lekamens gille berodde 
i första hand på den interna striden.

Några ord skall också sägas om Hans Kyles många syskon och syskonbarn. Att de 
inte helt uppskattade Kyles gåvor till kyrkan har redan nämnts. Den äldre Klas Kyle 
hade en politisk karriär som var samtida med Hans Kyles, om än med en annan inrikt-
ning. Han var 1441 inblandad i en tvist med Filip Bonde om en gård, en tvist som han 
förlorade.70 Samma år var han häradsfogde i Konga härad i Värend åt Birger Trolle den 
yngre. Denne var slottsfogde på Kalmar.71 Att Klas Kyle var knuten till Birger i vad som 
troligen var ett klientförhållande framgår också av att han var en av undertecknarna till 
det morgongåvobrev som hustrun till Birgers son Arvid fick 1443 eller 1444.72 Detta 
innebär att Klas var knuten till Karl Knutssons grupp, viket alltså stod i motsättning 
till den äldre broderns agerande. Kylesläkten hade sedan flera kända namn, men jag 
följer dem inte vidare eftersom det inte har relevans för Hans Kyle. 

 66 Vadstenadiariet (1996) s. 279.
 67 SDHK 23127 från 1439. Om Kröpelin, se Kjell Kumlien, ”Hans Kröpelin”, i: Svenskt biogra-

fiskt lexikon, 21 (Stockholm 1975–1977).
 68 Småstycken på forn svenska, utg. Gustaf Edvard Klemming (Stockholm 1868–1881) s. 308.
 69 Se Anna-Stina Hägglund, ”Gåvor till Heliga Birgittas ära: En studie av donatorsgemenskapen 

kring Nådendals kloster 1438–1520”, Historisk tidskrift för Finland, 103 (2018) s. 359–394.
 70 SDHK 23880.
 71 SDHK 23735, Paul Sjögren, Släkten Trolles historia intill år 1505 (Uppsala 1944) s. 88; Dag 

Retsö, Länsförvaltningen i Sverige 1434–1520 (Stockholm 2009) s. 182, 200. Klas Kyle var inte 
häradshövding, som felaktigt anges i Raneke, 1 (2001) s. 313.

 72 Sjögren (1944) s. 118.
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Sammanfattningsvis föddes Hans Kyle troligen 1387 eller 1388. De första åren av 
1400-talet var han verksam med ekonomiska transaktioner i urbana miljöer. Därefter 
är det en lucka och när han återigen dyker upp i källorna har han en ganska hög posi-
tion som klerk nära kungen. Sannolikt har han utbildat sig på universitet utomlands. 
Under de följande åren är det troligt att han stått nära kung Erik av Pommern, kanske 
till och med följt honom på hans långa resor. När Hans Kyle åter framträder i källorna 
befinner han sig i Stockholm 1429, och åren 1434 till 1435 var han engagerad på kung 
Eriks sida mot dem som opponerade mot kungen genom sitt agerande i Helga Leka-
mens gille. Han har säkerligen trott att kungen skulle segra, men när dennes nederlag 
var uppenbart gav sig Hans Kyle in i Vadstena kloster. Efter några år sändes han till 
Finland där hans talang och kontaktnät kom till pass i uppbyggandet av ett kloster i 
Finland, det som blev Nådendal.
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