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Anders Brynielsson

Heliga Birgittas anor på mödernet
Den heliga Birgittas mor, Ingeborg Bengtsdotter, tillhörde Bjälboättens lagmansgren.
Ingeborgs far, Bengt Magnusson, var lagman i Östergötland, riddare och riksråd.
Ingeborgs mor var Sigrid ”den fagra”. Sigrids anor kan följas ”hur långt som helst”,
ända in i de isländska sagornas värld.
På mödernet härstammade Birgitta alltså från Östergötland.

Heliga Birgittas anor på fädernet
Birgittas far, Birger Petersson (Persson), tillhörde Finstaätten. Han var lagman, riksråd och
riddare. En av dåtidens mäktigaste män. Birgers far var riddaren Peter Israelsson. Birgers mor
var född i Mohammar omkring år 1245, förnamn okänt. Hon var dotter till Birger Skänkare.
På fädernesidan har Birgittas anor varit kända tre generationer bakåt. Israel Andersson, som
anses vara Finstaättens anfader, var hennes farfars far. Han benämndes ”jorsalafarare”.
Tillnamnet tyder på att han skulle ha varit i Jerusalem.
Birgit Klockars skrev år 1976 i sin bok, ”Birgittas svenska värld”, att ”Finstaättens äldre anor
förlorar sig annars i dunklet. Birgers farfar Israel är inte mer än ett namn för oss, och särskilt
mycket vet man inte heller om fadern Peter”.
När jag försökte hitta något mer om Finstaätten på Internet fann jag en dansk sida med
antavlor som behandlade svenska och danska adelsätter.
http://www.roskildehistorie.dk/stamtavler/adel/svenske/Finsta/Finsta.htm
Den innehöll en stamtavla som visade Finstaättens medlemmar. Enligt denna ska såväl Israel
Andersson, som hans son, Peter Israelsson, ha besökt Jerusalem som pilgrimer.
Släkttavlan anger en ”Anders Finsta” i Mohammar, som skulle vara far till Israel Andersson.
Kunde det vara sant? Vem var denne Anders Finsta? Var låg Mohammar? Jag sökte på
Mohammar. Men det fanns ingen sökbar plats med det namnet. Senare såg jag i ett helt annat
sammanhang namnet Möhammar. När jag sökte på Möhammar hittade jag också Mohammar.
Det visade sig vara en gård som låg 4 km utanför Vadstena. Den heter numera Medhamra.
Gården beskrevs tidigare på hemsidan ”En site om släktnamnet xxxxxxx”. Sidan har numera
tyvärr ett annat innehåll.
Birgitta härstammade alltså från Östergötland även på fädernet.
Av hemsidan framgick att Mohammar ska ha tillhört Anders, frände till kung Sverker II
(Sverker den yngre Karlsson). Gården tillhörde senare Anders son, Israel Andersson, och
sedan dennes son, riksrådet och riddaren Erland Israelsson. Israels bror, Peter Andersson
skrev sig också till Mohammar. De tillhörde släkten Brahe. Israel och Erland är dessutom
kända medlemmar av Finstaätten.
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”Anders till Mohammar” alias Anders Brahe, var alltså farfars farfar till Birgitta. Hon
härstammade alltså från Östergötland även på fädernet. Anders Brahe var samtida med Birger
Jarl.
Jag sökte vidare och hittade Anders Brahes far, Israel den äldre. Även han var skriven till
Mohammar.
Från Ancestrys släktregister.
http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=hvit007&id=I9145

Israel BRAHE den äldre
 ID: I9145
 Name: Israel BRAHE
 Sex: M
 Occupation: of Mohammar
Marriage 1 Spouse Unknown
Children
Anders Israelsen BRAHE
Erland Israelsen BRAHE
Här anges att Erland Israelsen BRAHE var son till Israel BRAHE den äldre. Detta är fel.
Erland Israelsson var son till Israel Andersson BRAHE den yngre, sonson till Israel BRAHE
den äldre. Att det är Israel ”jorsalafararen”, som är far till Erland framgår när Erlands data
kontrolleras.
Erlands dotter, Ragnhild Erlandsdotter, omnämns i ett annat sammanhag som ”Ragnhild till
Mohammar”.
Källa:
Erik Tunelds ”Geografi Öfver konungariket Sverige”. 8e uppl.
http://books.google.se/books?id=GFgPAAAAQAAJ&pg=PA220&lpg=PA220&dq=%22ragn
hild+erlandsdotter%22+mohammar&source=bl&ots=OQaJTaMj9F&sig=3IABNot7gsSTsid2
3t4eOn_5PVI&hl=sv&ei=iw3oS_O3HoaaOMbT1aUE&sa=X&oi=book_result&ct=result&re
snum=1&ved=0CBcQ6AEwAA#v=onepage&q=%22ragnhild%20erlandsdotter%22%20moh
ammar&f=false
Många av släktsidorna har skapats av mormonerna. De bedriver en mycket omfattande
släktforskning över hela världen. Bakgrunden till denna verksamhet är att kyrkans
medlemmar tror på en evig familjegemenskap efter döden och att även avlidna släktingar kan
återförenas med sina efterkommande i tillvaron efter uppståndelsen. En stor del av
uppgifterna i denna artikel har hämtats från mormonernas register.

Anders Israelsson BRAHE (”Anders Finsta”)
Anders BRAHE föddes omkring år 1193 i Mohammar.
Han gifte sig med en kvinna, som föddes omkring år 1197 i Mohammar.
Barn:
1. Israel ANDERSSON (BRAHE) föddes omkring år 1218 i Finsta.
2. NN ANDERSDOTTER (BRAHE) föddes omkring år 1220 i Mohammar.
3. Peter ANDERSSON (BRAHE) föddes omkring år 1222 i Mohammar.
Källa:
”Samlingar för Nordens fornälskare”: Innehållande inskrifter, figurer…., Volym 3.
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http://books.google.se/books?id=doIBAAAAYAAJ&pg=PA57&dq=anders+israelsson+brahe
&cd=3#v=snippet&q=mohammar&f=false
Anders Brahe var medlem av Svea rikes råd år 1238. Han hade sitt ursprung i Östergötland.
Han begravdes i dominikanerordens kyrka i Sigtuna. Hans äldste son, Israel Andersson, ska
alltså ha blivit född i Finsta. Vid födelsen måste åtminstone Israels mor ha vistats på Finsta.
Har Anders Brahe varit ägare till Finsta?

1. Israel Andersson (BRAHE)
Israel ”jorsalafarare” Andersson. Till skillnad från sina syskon anges han vara född i Finsta.
Ägare till Mohammar.
Han föddes omkring år 1218 i Finsta. Död år 1269.
Han gifte sig omkring år 1238 med en kvinna som föddes omkring år 1222 i
Finsta.
Barn:
11. Peter Israelsson den äldre (BRAHE) föddes omkring år 1240 i Finsta.
12. Jakob Israelsson (BRAHE) föddes omkring år 1242 i Finsta.
13. Erland Israelsson (BRAHE) föddes omkring år 1244 i Finsta.
14. NN Israelsdotter (BRAHE) föddes omkring år 1246 i Finsta.

3. Peter Andersson (BRAHE)
http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=hvit007&id=I9142
ID: I9142
Name: Peter Anderssson BRAHE
Occupation: of Mohammar
Father: Anders Israelsen BRAHE
Marriage 1 Margrete ENGEL
Peter Andersson var medlem av Svea rikes råd och lagman i Tiundaland åren 1240 och 1250.
Han var gift med Margareta Magnusdotter Ängel. De hade inga idag kända barn. Ätten Ängel
anses vara en av Sveriges förnämsta medeltidssläkter. Margaretas far var riddaren Magnus
Johansson, medlem i konung Magnus råd. Hennes farfar, riksrådet och riddaren Johan Ängel,
är släktens anfader. Han var en av Birger Jarls närmaste män. En av döttrarna, Margaretas
faster, Katarina Johansdotter, gifte sig med Erland Israelsson i Finsta.

11. Peter Israelsson den äldre
Riddare.
Han var gift med en kvinna som var född i Mohammar.
Barn:
111. Birger Petersson (Persson) – lagman, riksråd, riddare
112. Israel Petersson - domprost
113. Lars Petersson
Som äldste son bör Peter ha ärvt huvudgården efter Israel Andersson.
Liksom Israel Andersson hade Peter Israelsson besökt Jerusalem som pilgrim.
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12. Jakob Israelsson
Ärkebiskop under åren 1277 -1281.
Ogift.

13. Erland Israelsson
Riddare och riksråd. Ägare till Mohammar.
Gift med Katarina Johansdotter Ängel.
Barn:
131. Johan Ängel den yngre - riddare
132. Karl Erlandsson – kanik (präst av högre rang).
133. Ragnhild Erlandsdotter – lagmanshustru
Ragnhild sålde Finsta, sitt farsarv, till Birger Petersson (Persson).
134. Margareta Erlandsdotter
135. Israel Erlandsson – biskop i Västerås

14. NN Israelsdotter
Gift med Anders And.
Barn:
141. Israel Andersson And - lagman och riddare.
Ej att förväxla med Israel Andersson Brahe.
142. Andreas Andersson And - domprost. och riksråd.

111. Birger Petersson (Persson)
Riddare, riksråd och lagman.
Gift med
1. Kristina Johansdotter - Elofssönernas ätt.
Inga barn.
2. Ingeborg Bengtsdotter – Bjälboättens lagmansgren.
Barn – som uppnådde vuxen ålder:
1111. Birgitta, född år 1303 – Heliga Birgitta
1112. Katarina, född år 1305
1113. Israel, född år 1314 – riddare, riksråd, lagman i Uppland.
Som äldste son bör Birger ha ärvt huvudgården efter Peter Israelsson.
Birger Petersson var en av Sveriges största jordägare. Enligt Rahmqvist ”Den heliga Birgitta,
Finsta gård” (år 2003) ägde han ett tiotal gårdar i Uppland. Han ägde även gårdar i andra delar
av landet. Han var en mäktig man, riddare och riksråd, lagman 1293-1296 i Tiundaland, som
var det mest betydelsefulla av de uppländska folklanden. Han blev Upplands första lagman år
1296.

1111. Birgitta Birgersdotter – Heliga Birgitta
Gift med Ulf Gudmarsson – riddare, lagman i Närke.
Barn:
11111. Märta Ulfsdotter (1319-1399) – gift med Sigvid Ribbing.
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11112. Gudmar Ulfsson (1322-1332) - studerade i Stockholm. Vid 10 års ålder?
11113. Karl Ulfsson (1327-1372) – riddare och riksråd. En sann playboy. Följde
med Birgitta till Rom. Dog i Neapel. Han var Birgittas ”förlorade son”.
11114. Ingeborg Ulfsdotter (1329-1349) – nunna redan vid 8 års ålder.
11115 Katarina Ulfsdotter (1331-1381) – hon gjorde sin mor sällskap till Rom.
Efter hemkomsten blev hon ”projektledare” för genomförandet av Birgittas
klosterplaner. Klostret invigdes år 1384.
11116. Birger Ulfsson (1333-1391) – riddare och riksråd liksom sin bror Karl
men han var betydligt mera ödmjuk än denne. Reste till Rom där han förenade
sig med sin mor och syster.
11117. Bengt Ulfsson (1335-1346) – När föräldrarna år 1341 drog ut på
pilgrimsfärd till Santiago de Compostella i Spanien, fick sonen Bengt bo i
Alvastra kloster. När föräldrarna återkom bosatte de sig där. Bengt dog i
klostret, där han också begravdes.
11118. Cecilia Ulfsdotter (1337-1399) – nunna mot sin vilja. Hennes bror, Karl,
hämtade ut henne från klostret och gifte bort henne med kung Magnus
hovläkare. När hon blev änka blev hon åter bortgift, denna gång med Bengt
Filipsson. Någon gång efter hans död, år 1381, blev hon nunna i Vadstena. Hon
avled i klostret år 1399.

1113. Israel Birgersson
Riddare, riksråd, lagman i Uppland.
Gift med
1. Ramfrid Sparre
2. Bengta Karlsdotter - Färla.
Barn:
11131. Peder, född år 1331 - riddare och riksråd.
11132. Ramborg, född år 1337 – Israelsdotter BRAHE.
Ej att förväxla med Ramborg Israelsdotter AND ”till Vik”.
11133. Helena, född år 1340 - lagmanshustru
Om Israel Birgersson skriver ”Svenska Familj-Journalen år 1879”, band 18, sid 278:
http://runeberg.org/famijour/1879/0282.html
”Om denne man förtäljer historien, att han såsom omyndig vid faderns år 1327
inträffade död, blev ställd under förmyndarskap av ärkebiskop Olof i Uppsala
och riksdrotset Knut Jonsson Blå jämte tvenne andra herrar. Då, fem år därefter
(1332), emellan Sverige och Danmark blev beslutat, att Skåne skulle till först
nämnda rike överlämnas mot en summa av sjuttio tusen mark lödig, skulle,
enligt den tidens sed, lämnas gisslan tills betalningen blivit tillfullo erlagd. Till
denna gisslan blev Israel Birgersson utsedd (tillsammans med ca 30 personer)
och kom sålunda till Danmark. (Den unge Israels lösensumma var 450 mark).
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SDHK 4079 och SDHK 4080. År 1341 återfinner vi honom såsom riddare och
konung Magnus Erikssons råd samt lagman över Uppland, vilken befattning han
allt framgent innehade”.
Israel blev kungens högste ämbetsman , SDHK 5625. Han deltog inte i kungens
korståg mot ryssarna år 1348, utan stannade i Sverige för att förestå landets
styrelse i kungens frånvaro.
Stormännen var mycket missnöjda med hur kung Magnus styrde landet. De
planerade därför att avsätta honom. Israel Birgersson tillfrågades om han ville
ställa upp som ny regent vid ett tronskifte. Men eftersom han inte ansåg att det
fanns något skäl till att störta kungen avböjde han detta erbjudande.
I ”Svensk biografi över medeltidens märkvärdigaste personer”, tryckt 1818, står följande:
http://books.google.se/books?id=0bADAAAAYAAJ&pg=PA303&lpg=PA303
&dq=%22israel+birgersson%22&source=bl&ots=p32u1rLlHB&sig=fwGom3tsi
m44LSfLQtyT9ULitgs&hl=sv&ei=x5VhS7z7PMqFQbnxOWJDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CBIQ6AE
wBDgo#v=onepage&q=%22israel%20birgersson%22&f=false
”Då han likväl insåg, att detta anbud, ehuru oskyldig han var därtill, likväl skulle
göra honom misstänkt hos den regerande konungen, ävensom hos den, hans
avfällige undersåtar ämnade upphöja i hans ställe, och då han fann sig ur stånd
att hindra Magnus fall och det inbördes krig, som därigenom skulle sönderslita
riket, ville han åtminstone undgå att vara vittne därtill. Han nedlade således sitt
ämbete och beslöt, att i striden mot de otrogne söka martyrkronan, vartill han
redan genom sin levnad, alldeles lämpad efter den tidens religiösa tänkesätt,
genom utvärtes gudaktighetsövningar, genom böner, fasta, kroppsplågor och
frikostighet mot de andliga, försökt göra sig värdig. Han värvade således
krigsfolk och avreste till Livland, för att, i förening med Korsriddarna, strida
mot hedningarna i Estland. Han dog likväl i Riga innan han hunnit utföra sin
heliga föresats, och vördades efter döden som ett helgon. Då han kände sitt slut
nalkas, lät han föra sig till Katedralkyrkan, satte en dyrbar ring på fingret av
Jungfru Marias bild och anbefallde sin själ i hennes vård”.
Israel dog år 1351. Kanske i digerdöden.
Israel Birgersson var en mycket stor jordägare. Förutom arvet efter fadern, där Finsta ingick,
ärvde han jord efter modern, Ingeborg. I morsarvet ingick ett hundratal gårdar i bland annat.
Stranda, Handbörd och Aspelands härader i Småland. Dessutom ägde han de flesta
skärgårdsöarna där utanför, som Runnö, Vållö och Oknö. Israel var den särklassigt störste
jordägaren i området under första hälften av 1300-talet. Han bodde tidvis på storgården
Grönskog i Fliseryds socken.

11131. Peder Israelsson
Riddare och riksråd.
De flesta stormännen ville ersätta kung Magnus Eriksson med Albrekt av Mecklenburg. Peder
var en av de få stormän som ville behålla Magnus på tronen. Magnus flydde år 1363 till
Norge. Han avsattes i februari år 1364. När han ett år senare försökte återerövra Sveriges tron
fängslades han. Efter sex år i fängelse frigavs han år 1371 och han tillbringade slutet av sitt liv
i Norge, hos sin son Håkan, Norges konung. Magnus drunknade vid ett skeppsbrott år 1374.
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Peder Israelsson följde år 1363 med kungen till Norge. När kungen dog återvände Peder till
Sverige. Det är väl troligt att han deltog i Magnus försök att återta kronan år 1365. Satt Peder
också i fängelse åren 1365-1371? När Albrekt av Mecklenburg kom till makten drog han in
Peders gods till Kronan för att sedan ge bort dem till sina egna anhängare.
Om Peder Israelsson skriver Svenska Familj-Journalen att
”Efter konungens död återflyttade Peder Israelsson till Sverige och har sannolikt
bott på Grönskog. Han har där, den 27 november 1376, tillbytt sig några gårdar i
Döderhults socken mot arvegodset Klifmo, det nuvarande Klämma i samma
socken”, SDHK 10912.
Peder tycks alltså ha fått behålla några gods i Småland.
Han dog den 24 mars 1384 och begravdes i Vadstena.
Enligt
http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=buchroeder&id=I555237410
var Peder gift och hade tre barn.











ID: I555237410
Name: Peder ISRAELSSON (BRAHE)
Given Name: Peder
Surname: Israelsson (Brahe)
Sex: M
Birth: Abt 1331 in Of, Finsta, Uppsala, Sweden
Burial: 24 Mar 1384
Ancestral File #: 8HJ8-MB
_UID: 65E23A2AE188421E9658E5576EF3B9F4AC02
Change Date: 9 Jul 2013

Father: Israel BIRGERSSON (BRAHE) b: Abt 1314 in Finsta, Skedevid, Ostergotland,
Sweden
Mother: Bengta KARLSDOTTER (FARLA) b: Abt 1309 in Of, Finsta, Uppsala, Sweden
Married:


Change Date: 17 Apr 2014 OBS! Årtalet!

Children
1.
2.
3.

Catharina Pedersdotter BRAHE b: Abt 1332(?) kanske 1372?
Magnus Pedersson BRAHE b: Abt 1377 in <Of, Finsta, Uppsala, Sweden>
Laurentz Pedersson BRAHE b: Abt 1375 in <Of Tarna, Husby-Oppunda,
Sodermanland, Sweden>

Via antavlorna
http://family.olofpark.com/000/0007/983.htm
http://family.olofpark.com/000/0001/838.htm
http://family.olofpark.com/000/0008/064.htm
kan Peders ättlingar följas ned till Joakim Persson Brahe. Joakim var gift med Margareta
Eriksson, Gustav Vasas syster. Han halshöggs år 1520 vid Stockholms blodbad.
Margareta ärvde Finsta av sin mor.

