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Heliga Birgitta från Finsta. www.heligabirgittafranfinsta.se 
 

Enligt traditionen föddes Heliga Birgitta i Finsta år 1303. 
 

Numera hävdas att hon inte kan ha fötts där, eftersom hennes far, Birger Petersson (Persson) bytte bort Finsta 

mot Skällnora i nuvarande Upplands Väsby kommun år 1296. Men trots gårdsbytet tycks han ha haft tillgång 

till viss del av Finsta även efter detta år. 
 

Enligt SDHK 1936 upprättade nämligen upplandslagmannen Birgers förvaltarhustru Margareta, beträffande sitt 

farsarv, sitt och sin make Ragnars testamente år 1301 på Finsta.  
 

Birgit Klockars skriver i sin bok ”Birgittas svenska värld”: ”Som testamentsvittnen och exekutorer hade 

Margareta kallat ett flertal personer, som alla voro förbundna med lagman Birgers familj och husfolk”. Birger 

var testamentsexekutor och sigillant. Testamentet är utfärdat på Finsta år 1301. Men hur kunde detta ha 

varit möjligt? Birger bytte ju bort Finsta fem år tidigare. Finstas byggnader kanske inte ingick i bytet? 

 

Birger ärvde Skaetharg omkring år 1280. Han köpte Finsta år 1283. Han ägde bägge gårdarna åren 1283-1296. 

Skaetharg ägde han även därefter. Eftersom gårdarna gränsade till varandra torde de ha brukats som en enhet. 

Skulle man under 13 år ha haft behov av dubbla uppsättningar av huvud- och ekonomibyggnader? Flyttade 

Birger verksamheten vid Skaethargs gårdsbyggnader till Finsta? Behövde han Finstas byggnader för driften av 

Skaetharg även efter gårdsbytet? Enligt min uppfattning är det inte omöjligt att han därför disponerade dem 

också efter år 1296. Som ägare eller arrendator. År 1317 köpte Birger tillbaka Finsta, som han behöll till sin 

död år 1327.  
 

Skederids socken tycks ha bildats under 1310-talet. Det kan inte uteslutas att Birger var en av initiativtagarna 

till detta. Donerade han kanske Skaethargs gård med tillhörande kyrka till socknen? Köpte han Finsta som 

ersättning för Skaetharg? Birger var alltså gårdsägare i finstaområdet oavbrutet under perioden 1280-1327. Han 

kan ha disponerat Finstas byggnader under hela denna tid. 
 

Birgers ägor i finstaområdet åren 1296-1317. 

 
 

Heliga Birgitta skulle i så fall mycket väl kunna vara född på Finsta år 1303. Detta är förstås bara mina egna 

spekulationer. Men enligt min uppfattning är de påståenden, där det hävdas att hon absolut inte kan vara född i 

Finsta, inte heller något annat än just spekulationer. 
  
Ingen kan veta var Heliga Birgitta föddes.  

Se artikel av Gunilla Gren-Eklund: ”Att konstruera historia: exemplet Heliga Birgittas födelseplats”.  
 

Men traditionen säger att hon föddes år 1303 på Finsta. Det finns inte några belägg som motsäger detta.  

Min uppfattning är därför att Heliga Birgitta sannolikt föddes på Finsta gård år 1303. 

Anders Brynielsson   

http://www.heligabirgittafranfinsta.se/

