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DET ÄLDSTA STOCKHOLM.

Den, som från Stortorget genom Kåkbrinken beger sig 
ned till Västerlånggatan, kan i hörnet av Prästgatan och 
Kåkbrinken iakttaga ett fragment av en runsten, som finnes 
inmurat i ett där liggande hus. En annan runsten var in
murad i den gamla vid Slussen stående Söderport samt har, 
efter åtskilliga öden, hamnat på Skansen. En tredje — nu 
försvunnen — låg omkring år 1600 vid Gråmunkeklostrets 
port — alla tre således i närheten av Västerlånggatan. Dessa 
runstenar sakna ej betydelse för Stockholms stads historia. 
De uppländska runstenarna tillhöra, som bekant, 1 ooo-talet, 
då de restes vid den tidens trafikleder för att påkalla vand
rarens uppmärksamhet och erinra om den döde, till vars 
minne stenen rests. Bautastenar — heter det i Havamal — 
”sällan stånda vid vägen, om ej frände över frände rest 
dem”. Men efter 1 ooo-talet kom en annan tid, som ej längre 
hyste någon pietet för dessa gamla minnesmärken utan som 
hänsynslöst använde detta byggnadsmaterial för de hus och 
kyrkor, man då uppförde. En stor del av våra gamla run
stenar har i senare tid också påträffats på detta sätt inmurade 
i 1200-talets byggnader. Men så kostbart var materialet icke, 
att man ansåg det löna mödan att släpa det från längre bort 
belägna orter, utan man tog tydligen blott de stenar, som 
befunno sig i närheten. Så skedde nog också här. Den trafik -
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led, som nu heter Västerlånggatan, kallades under medel
tiden ”allmänningsvägen” och förmedlade förbindelsen mel
lan Uppland och Södermanland, och med all sannolikhet 
var det här, som de tre runstenarna först upprests. Men detta 
tyder å den andra sidan på, att trakten redan på iooo-talet 
varit jämförelsevis befolkad.

Ett annat resultat av de senaste arkeologiska undersök
ningarna pekar åt samma håll. På det nuvarande Norrmalm 
och trakten näst intill har man nämligen funnit omkring ett 
tiotal gravfält från den yngre järnåldern, tre på Karlbergs 
ägor, en på ”Lindhagens kulle” på Nya kyrkogården, en på 
Östermalm i närheten av Djurgårdsbron, tre vid Djurgårds- 
brunnsviken och ett på Djurgården. Dessa ha naturligtvis 
hört samman med där belägna byar, och fynden visa således, 
liksom runstenarna, att trakten då varit relativt folkrik.

Men man må icke överdriva betydelsen av dessa fakta. 
Någon stor trafikled ledde i forntiden nog icke över det 
nuvarande Stockholm. Eriksgatan gick icke över denna 
trakt utan från Uppsala över Enköping till Strängnäs, och 
man måste alltid erinra sig, att förra tiders landsvägar icke 
voro några moderna autostrador, utan mycket primitiva 
ridvägar, av vilka man endast sällan begagnade sig för 
längre resor. Dylika företogos i stället till sjöss. Det var 
också på grund av läget mellan två vatten, Mälaren och 
Saltsjön, som holmarna i Norrström sedan fingo betydelse 
och växte ut till en stad. Detta skedde likväl först tämligen 
långt efter runstenarnas och gravfältens tid, först på 1200- 
talet, och då såsom en följd av den utveckling, som Öster
sjöhandeln under århundradets förra del tagit.
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Stockholmstrakten före looo-talets början hade närmast 
utseendet av en skärgård, en samling småöar, mellan vilka 
vattendrag ledde in i Mälaren. Men genom landhöjningen 
igengrundades dessa vattendrag, öarna förenades till ett 
fastland och Mälaren fick blott två utlopp — vid Norr- 
och Söderström. För Mälarbygden blev det därför av högsta 
vikt att till skydd mot fientliga sjörövarflottor ha dessa 
inlopp befästade. Visserligen anser jag icke, att man — så
som ofta gjorts — kan bygga något på Snorre Sturlosons 
uppgifter eller på den s. k. Historia Norvegiae, ty historiskt 
värde kunna dessa uppgifter enligt min mening ej tillmätas. 
Men saken är i och för sig sannolik. Primitiva befästningar 
funnos nog här, kanske redan på iooo-talet, och bestodo — 
såsom man kan antaga på grund av de befästningar, som 
då omtalas vid den tidens flodmynningar — av i vattnet 
nedslagna pålar, möjligen förenade med järnkedjor. Troligt 
är, att namnet Stockholm just härleder sig från en dylik 
förpålning, och i så fall skulle namnet väl äldst ha till
kommit de i Norrström liggande holmarna, som sedan 
under medeltiden fingo andra namn (Helgeandsholmen 
m. m.). Ty den rimligaste förklaringen av namnet Stock
holm är väl en holme, försedd med ett värn av stockar 
eller pålar. Holmarna skulle i så fall äldst ha kallats 
”Stockholmarna”, varefter namnet sedan övertagits av den 
större och bättre befästade stadsholmen. Ännu på 15 oo
talet tyckes en tradition härom ha levat kvar. Ty i sin 
krönika skriver Laurentius Petri: ”Man säger, att staden 
skall hava fått det namnet Stockholm av en liten holme,
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som ligger i Norra ström; somliga mena, att den holme, 
där staden står uppå, skall så hava hetat.”

I varje fall visade sig dessa befästningar — om de nu, 
som vi väl måste antaga, funnits — alltför svaga att 1187 
hindra en estnisk eller karelisk sjörövarflotta att inlöpa i 
Mälaren och bränna bygdens mest betydande handelsstad, 
Sigtuna. Enligt en mening, som en tid hade åtskilliga före
språkare, skulle detta överfall ha givit anledning till Stock
holms grundläggning, i det att Sigtunas invånare då flyttat 
till stadsholmen vid Norrström. Men för det första före
faller det ju egendomligt, att Sigtunaborna skulle ha flyttat 
till en för fientliga anfall ännu mera utsatt plats än Sigtuna, 
och för det andra var Sigtuna under 1200-talets förra del 
alls icke övergivet, utan fortfarande Mälarområdets mest 
betydande stad. Den enda annaluppgift, som ställer anfallet 
på Sigtuna 1187 i samband med Stockholms grundläggning, 
har också vid en historisk kritik visat sig alldeles värdelös. 
Den härrör först från 1400-talet, och dess författare har 
missförstått de källor, han anlitat och vilka icke haft denna 
uppgift.

Likväl innehåller notisen troligtvis en sanningskärna. 
Anfallet 1187 gav utan tvivel de styrande i landet ett 
mycket talande memento att bättre sörja för Mälarområdets 
säkerhet genom att förse inloppen med mera effektiva spärr
anstalter. Konung i landet var då en av den tidigare medel
tidens kraftfullaste svenska monarker, Knut Eriksson, vil
ken vid sin sida hade en jarl av samma kynne, Birger jarl 
Brosa, farbror till den mera ryktbare Birger jarl Magnusson 
till Bjälbo, Och de togo saken om hand samt uppförde på
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den nuvarande stadsholmen två kastaler, den ena vid Norr
ström, den andra vid Söderström. Detta omtalas väl icke 
i någon nu bevarad handling från medeltiden, men torde 
likväl på följande skäl få anses säkert. Det gamla Vasa- 
slottets äldsta del var, som bekant, centraltornet Tre Kro
nor. Genom de senaste undersökningar, som Martin Olsson 
gjort av de bevarade murresterna, har han kunnat fastslå, 
att Tre Kronors äldsta parti var ”ett runt torn i flera 
våningar, möjligen omgivet av utanverk av jord och trä 
(palissader)”. Dess byggnadstid bestämmer han till ”noo- 
talets senare del eller senast omkring 1200”. Men denna 
tidsbestämning sammanfaller ju alldeles med Knut Eriks
sons och Birger jarl Brosas regering, och det torde därför 
kunna anses säkert, att denna s. k. kärna, det norra tornet, 
uppförts av dem.

Av det södra tornet finnas inga rester och ej heller om
talas det i någon ännu bevarad urkund från medeltiden. 
Men en sådan urkund har enligt min mening funnits och 
begagnats av reformationstidens främste historiker, Olavus 
Petri. I ett nu förlorat brev hade konung Magnus Eriksson 
hos påven anhållit att i Stockholm få grunda ett domini- 
kanerconvent, vilket påven 1343 biföll, varefter conventet 
året därpå kom till stånd. Konungens donationsbrev hörde 
naturligtvis till klostrets viktigaste egendomsurkunder och 
förvarades därför helt visst mycket noga ända till 1527, 
då Gustav Vasa lade beslag på svartbrödernas arkiv och 
förde detta upp på slottet, där urkunden sannolikt 1697 
blev lågornas rov vid den stora slottsbranden, som för
störde så många andra arkivalier. Nu skriver Olavus Petri
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i sin krönika att Magnus Eriksson ”gav det södra slottet 
eller tornet i Stockholm därtill, att där skulle byggas svart
brödrakloster utav”, och på ett annat ställe berättar han 
om uppkomsten av Stockholms stad: ”Dock haver icke 
staden stor varit i förstone. Men tu torn voro först byggde, 
ett vid Norrström, det nu är slottet, och annat torn vid 
Söderström, där svartmunkakloster stod, ty att där hart 
till gick Söderström på den tid.”

Har nu Olavus Petri hittat på denna uppgift om tornet 
vid Söderström? Svårligen. Han var en för sin tid sällsport 
kritisk historiker, som särskilt byggde på diplomens upp
gifter. Nu var han 1531—1533 konungens kansler, och att 
han då tagit kännedom om klostrets arkiv, som stod under 
hans vård, är icke mer än vi kunna förmoda. Jag håller 
därför så gott som säkert därpå, att han grundat sin upp
gift på Magnus Erikssons donationsbrev, och denna mening 
styrkes därav, att Messenius, som kan betraktas såsom vår 
förste vetenskaplige riksarkivarie, har samma uppgift ej 
blott i Scondia illustrata, utan ock i Sveopentaprotopolis 
och i sin rimkrönika om Stockholm. Att ett Södertorn fun
nits, som rivits 1344, synes således ytterst sannolikt och 
sannolikt även, att det uppförts samtidigt med det norra 
tornet.

Birger Brosas försvarsanordningar tyckas för övrigt icke 
ha inskränkt sig till dessa båda torn, och på flera ställen 
— vid Solna, Bromma o. s. v. — ha vi än i dag kvar rund
kyrkor, som tydligen byggts i försvarssyfte såsom kastaler. 
Mälarinloppet hade således redan under 1100-talets sista år 
blivit för den tidens krav väl befästat. Men därav har man
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ej rätt att sluta till tillvaron av en stad på den mest be
tydande holmen. Såsom stadens grundläggare uppgives i 
Erikskrönikan Birger jarl till Bjälbo, och denna uppgift, 
nedskriven föga mer än sextio år efter jarlens död, måste 
anses i hög grad tillförlitlig. Därtill komma andra skäl. De 
nya ordnarna, franciskanernas och dominikanernas, som 
stiftats omkring år 1200, voro predikarordnar och förlädes 
därför till de folkrikaste städerna — icke, såsom de äldre 
cisterciensernas kloster, till landsbygden. Men de första 
dominikanerklostren i vårt land grundades 1237 för Göta
land i Skänninge, för Svealand i Sigtuna, som då tydligen 
var den folkrikaste staden i Nordsverige. Då det första 
franciskanerklostret grundades, 1270, förlädes det däremot 
till Stockholm, som då således säkert var en stad. Denna 
stad bör, härav att döma, ha vuxit upp mellan 1237 och 
1270 — vilket alldeles stämmer med Erikskrönikans upp
gift. Före 1250 förekommer ej namnet Stockholm i något 
bevarat diplom. Först 1252 möta vi det i tvenne av jarlen 
i Stockholm utfärdade brev. Av breven framgår visserligen 
icke, om med ”Stockholm” menats en stad eller en borg. 
Det senare är dock det sannolika, och anledningen till att 
jarlen 1232 en längre tid på sommaren, under juli och 
augusti, uppehöll sig i Stockholm var väl de nya befäst
ningar, han då påbörjade. Dessas ålder framgår av Martin 
Olssons undersökningar av Vasaslottets äldsta återfunna 
rester.

Kring det äldre norra tornet, ”kärnan”, uppfördes då en
ligt Olsson på åsens platå en i det närmaste kvadratisk 
huvudborg och i norr därom, på sluttningen mot Norrström,
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en rektangulär förborg. Huvudborgen hade en ringmur och 
ett kraftigt, fyrkantigt hörntorn samt ett s. k. palatium eller 
en bostadslänga. Även förborgen hade en ringmur samt 
dessutom fyra hörntorn. Av tekniska skäl bestämmer Olsson 
tiden för detta nybygge till åren omkring 1250. Inloppet till 
Mälaren skyddades härigenom av den tidens troligen star
kaste svenska befästningsverk.

Birger Jarls insats inskränkte sig emellertid icke till denna 
borganläggning. På åsens krön anlade han även, enligt Eriks- 
krönikan, den stad, som kort därefter blev den mest be
tydande i landet. Motivet var utan tvivel det dåtida handels
politiska läget. Svenskar och danskar hade under vikinga
tiden varit herrar över Östersjön och behärskat handels
utbytet vid detta innanhavs kuster. Handeln riktade sig då 
dels på Novgorod och orienten, dels på Slesvig och Frisland. 
Men såsom handelsmän och sjöfarare hade svenskarna ut
trängts först av gutarna, sedan av tyskarna, vilkas första 
utpost vid Östersjön var det 1143 grundade Lübeck. Den 
stora tyska expansionen över den förut vendiska sydkusten 
av Östersjön skedde dock först under 1200-talets förra del, 
då städerna Wismar, Rostock, Stralsund, Greifswald, Stet
tin, Danzig, Elbing, Riga och Reval grundades. Till dem 
kan man också lägga det till en början tyska Visby. För 
denna nya handelsmakt var naturligtvis Sverige ett viktigt 
både export- och importområde. Tyskarna avyttrade här 
öl, specerier, salt, tyger o. s. v. samt tillhandlade sig i stället 
pälsvaror samt framför allt järn och koppar. Från Kalmar 
hade, antagligen redan under 1200-talets förra del, exporte
rats myrmalm från Småland, och dylik myrmalm var även
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i Dalarne det äldsta järnet. Men något efter 1200-talets mitt 
synes en verklig gruvdrift här ha börjat, icke osannolikt på 
tyskt initiativ. Från utskeppningsorter som Örebro, Arboga 
och Köping, som vid århundradets slut vuxit till städer, 
och framför allt från biskopsstaden Västerås kunde nu 
malmen över Mälaren föras till utloppet, där den omlasta- 
des på tyska fartyg. Naturen hade således anvisat den 
lämpligaste transitoplatsen för Mellansveriges handel.

Ortens naturförhållanden voro även de för en stads- 
anläggning mest fördelaktiga, både ur handelns och försva
rets synpunkt, och vi kunna därför taga en hastig överblick 
av Stockholmstrakten sådan den tedde sig på Birger jarls 
tid. Det, som då först slår betraktaren, är de många öarna 
och vattendragen, och jag misstänker, att ingen europeisk 
stad i våra dagar, icke ens Venedig, med samma rätt som 
Stockholm kan kallas en öarnas stad. Vi behöva blott räkna 
dem, som ingå i vår nuvarande stad och som — förut skilda 
— nu förenats genom broar och utfyllningar: Långholmen, 
Reimersholm, Äsön (Södermalm), Stadsholmen, Riddarhol- 
men, Helgeandsholmen, som består av minst tre äldre hol
mar, Strömsborg, Kungsholmen, som också ursprungligen 
bestått av minst tre holmar, Blasieholmen, som i senare tid 
förenats med en annan holme, Amiralitetsholmen, på vilken 
Nationalmuseum nu ligger, Skeppsholmen, Kastellholmen, 
Djurgården och Beckholmen. Det vatten, som pa 1200-talet 
omgav dessa öar, upptog en vida större areal än i våra 
dagar, och landhöjningen från år 1000 till våra dagar har 
varit icke mindre än ÿl2 meter. En stor del av det nuvarande 
Stockholm låg därför på Birger jarls tid under vatten.
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Brunkebergsåsen slutade ungefär vid den nuvarande Freds- 
gatan, och både Gustav Adolfs och Karl XII:s torg sköljdes 
då ännu av Norrströms vågor. Blasieholmen skildes från 
fastlandet genom Näckströmmen, vars bredd ännu vid mit
ten av 1600-talet var 20 meter, och vars namn ännu finnes 
kvar i Näckströmsgatan. Nybroviken sträckte sig ända till 
Karl XIII:s torg, där man under medeltiden hade en särskild 
hamnanläggning, och vid denna, under Thules nuvarande 
hus vid Kungsträdgårdsgatan, har man vid två olika till
fällen funnit fartygsskrov inbäddade i gyttjan under de 
hus, till vilka man då lade grunden. Det ena fyndet gjordes 
1840, det andra 1915, då man i gyttjan påträffade ett far
tyg från medeltidens slut, vars längd var nära 18 meter. 
Andra fartygsfynd från den forna Nybroviken ha gjorts, 
under n:r 1 och 2 Arsenalsgatan, under Enskilda bankens 
hus vid Kungsträdgårdsgatan, under n:r 18 Biblioteks
gatan, vidare mellan Norrlandsgatan och ¡Hamngatan, mel
lan Norrlandsgatan och Smålandsgatan, och på ännu några 
andra ställen. Nybroviken sträckte sig ett gott stycke norr 
om Norrmalmstorg, och där den nuvarande Birgerjarlsgatan 
löper fram, låg den s. k. rännilen, en bäck, som gick från 
Träsket vid det senare Eriksberg ned till Nybroviken.

Medeltidens Stockholmstrakt fick således sin karaktär av 
öarna, vikarna och strömmarna, men även av den kraft
fulla ås, som drog igenom den bygd, där staden sedermera 
skulle resa sig. Vid Norrström hade åsen genombrutits av 
Mälarens påträngande vattenmassor, och 1200-talets Norr
ström gick därför, som sagt, ända upp till Fredsgatan. 
I strömmen höjde den sig åter till flera skär — ovisst hur
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många, men minst tre, som sedan vuxit hop till våra dagars 
Helgeandsholme. På andra sidan Norrström steg åsen åter 
ur djupet, nästan tvärbrant, vid det nuvarande slottet, men 
blott för att åter vid Söderström genombrytas av Mälarens 
vatten. Några skär lågo icke i Söderström, ehuru man så 
trott. I stället löpte Åsön här ut i en smal udde, som sedan 
genom människohand förvandlats till två öar. Stadsholmens 
strandlinje gick på 1200-talet strax nedanför Väster- och 
österlånggatorna, och Riddarhustorget, Nygatan, Munk
bron och Skeppsbron lågo ännu under vatten. ”Stranden” 
befann sig därför i öster ett stycke nedanför den nuvarande 
österlånggatan, i väster strax nedanför den nuvarande 
Västerlånggatan, från vilka gator en brant stigning ledde 
upp till åsens krön vid slottet, Nicolaikyrkan, Stortorget, 
Köpmans-, Svartmans- och Skomakargatorna. Höjdskill
naden mellan de båda strandgatorna och detta krön var 
således högst betydlig, och kan nu bäst iakttagas vid Lejon
backen, samt vid Köpmans- och Benikebrinkarna. Detta 
krön bildade således den förträffligaste platå för en medel
tid stad — en lätt befästad höjd och framför denna en 
naturlig vallgrav av Mälarens och Saltsjöns vatten.

Platsen för staden hade naturen således själv anvisat. Den 
måste ansluta sig till borgen i norr samt sedan följa inner- 
kanten av åskrönet. Vid denna innerkant måste den första 
stadsmuren ha uppförts. Den omtalas första gången 1288 
och i den samtidiga Bjärköarätten samt var då tydligen åt
skilliga årtionden äldre. Några rester av denna mur ha väl 
ej återfunnits, men dess läge framgår ganska klart både av 
stadskartan och av skriftliga uppgifter. Dessa senare ha
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först sammanställts av Hans Hildebrand, och hans på dem 
grundade bevisning synes fortfarande avgörande.

Såsom han ådagalagt gick denna äldsta stadsmur i väster 
mellan Prästgatan och Västerlånggatan, i öster mellan Bag- 
gensgatan och österlånggatan. Dessa östra och västra murar 
möttes vid den nuvarande Benickebrinken mittemot källa
ren Freden. Som man märker följde denna mur alldeles 
åsens höjdlinje, och utanför muren låg en brant sluttning 
ned mot den på 1200-talet ännu smala strandremsan. Lands
vägen mellan Äsön och fastlandet i norr, Västerlånggatan, 
låg utanför den befästade staden.

Stadens äldsta areal angives också av den fjärdingsindel- 
ning, som från medeltiden bibehöll sig ända in i Vasatiden. 
Stockholm var nämligen liksom andra medeltida städer in
delad i fjärdingar, men i Stockholm voro dessa icke norra, 
södra, västra och östra fjärdingen, utan östra, västra, södra 
och innersta fjärdingen, och denna innersta fjärding sam
manfaller alldeles med området mellan öster- och Väster
långgatorna samt var högst betydligt större än var och en 
av de tre andra fjärdingarna. Den omfattade krönet, den 
äldre på detta krön liggande staden, de tre andra den senare 
staden, som vuxit upp på den alltmer utfyllda stranden. 
Den västra fjärdingen går lika långt i norr som den innersta, 
och den innersta nästan lika långt i söder som den södra 
fjärdingen. De tre yttre fjärdingarna voro således ett slags 
”malmar”, som vuxit upp senare än den gamla staden med 
dess Nicolaikyrka, Stortorg och rådhus. En blick även på 
den nuvarande kartan visar, att ”den innersta fjärdingen” 
till planläggningen alldeles skiljer sig från de tre andra. Den
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innersta fjärdingen har stora kvarter, mellan vilka blott 
några få huvudgator sträcka sig, de tre nyare fjärdingarna 
ha massor av kvarter, vilka skiljas genom smala gränder 
av endast några få meters bredd. I den äldre staden rikta 
sig alla trafikleder mot Stortorget, i den senare staden mot 
stranden.

Den mur, som omgav den äldsta staden hade antagligen 
blott två stadsportar, ty ur försvarets synpunkt är det ju 
lämpligt att ha så få portar som möjligt, då en fiende lättare 
kan bryta sig in genom en port än genom en mur. ¡Här voro 
dock två nödvändiga, en för Mälarsidan och en för Saltsjö
sidan. Den förre, S. Nicolai port, låg uppe i den nuvarande 
Storkyrkobrinken, mitt emellan Prästgatan och Västerlång
gatan, den andra i Köpmangatans avslutning vid Köpmans- 
torget. Bägge ledde från den utanför staden liggande stran
den upp till Stortorget och till den bakom Stortorget lig
gande stadskyrkan, som var helgad åt de sjöfarande köp
männens patronus S. Nicolaus. Första gången kyrkan om- 
nämnes är 1279, men den hade då tydligen existerat i några 
år. Roosval vill på stilistiska skäl förlägga den till omkring 
12 jo — således till stadens grundläggningstid.

Stadsplanen för det Stockholm, som vid mitten av 1200- 
talet växte fram, var, såsom Ragnar Josephson visat, lånad 
från Lübeck. Stadens centrum utgöres i båda fallen av Stads
kyrkan, ett framför denna liggande kvarter med rådhuset 
och framför detta ett Stortorg, i vilket de fåtaliga gatorna 
mynna ut. Till sin anläggning var Stockholm således i viss 
mån en tysk stad, och troligen var den det även med av
seende på invånarna, åtminstone de ledande. Ty se vi pa

I. — S c h il c k, Svenska bilder. II. I?
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de urkunder, vi ha kvar från århundradet närmast efter 
1250 och som röra Stockholm, finna vi, att de flesta i dem 
nämnda borgare bära namn, som tyda på tysk börd. Häri 
låg ju onekligen en fara, att ett tyskt stadssamhälle skulle, 
liksom på Gotland, uppväxa i Sveriges huvudland. Birger 
jarl hade icke varit blind för denna fara, men hade sökt 
att förebygga den, på samma gång han tillgodogjorde sig 
de tyska köpmännens större driftighet, kapital och yrkes
skicklighet. I den traktat, som han 1251 avslöt med Lübeck 
hade han nämligen infogat den bestämmelsen, att om borgare 
från Lübeck slogo sig ned i svenska städer, skulle de ”vara 
underkastade svensk lag och styrelse och för övrigt kallas 
svenskar”. Visserligen vet medeltidens historia att berätta 
om skarpa brytningar mellan stadens tyska och svenska 
borgare, men endast under en kort tid — Albrechts tid — 
kan Stockholm sägas ha varit en tysk stad, och till sist 
segrade dock det svenska borgerskapet. Någon ”stat i sta
ten” kommo tyskarna här i landet icke att bilda, men där
emot bidrogo de — kanske mera än svenskarna själva — 
till uppkomsten av ett svenskt stadsväsen.

Frågan, när den av Birger jarl grundlagda staden erhöll 
en till stadsholmen ledande bro, kan ej med säkerhet be
svaras. Första gången Norrbro omtalas är 1288, första 
gången Söderbro nämnes är 1285 och antagligen voro de då 
icke alldeles nya. Man vill därför gärna sammanställa detta 
brobygge med stadens grundläggning omkring 1250 och 
även här tillskriva Birger jarl initiativet. Att giva broarna 
en högre ålder, kan knappt stödjas på några sannolikhets- 
skäl. Forntidens Sverige hade säkerligen inga eller mycket
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få broar i vår tids mening, och i så fall väl blott några 
stockar, lagda över smala vattendrag, ej broar över sund 
av Norrströms bredd. Väl omtalas broar på våra runstenar 
(t. ex. Jarlabankes bro), men därmed menas tydligen icke 
en verklig bro, utan en sten- och trälagd väg över en myr 
eller ett träsk. Och samma bemärkelse hade ”bro” även 
i medeltidens Stockholm, där man hade Skeppsbron och 
Munkbron, som ju icke äro eller voro några broar utan 
snarare vad vi skulle säga ”träkajer”. I stadens handlingar 
talas även om en ”broläggning” av gatorna. I hela Uppland 
tyckes 1296 — då Upplandslagen skrevs — blott ha funnits 
fyra broar i vår tids mening: Stockholms bro, örsunds bro, 
Östens bro och Tilesunds bro. Underhållningsskyldigheten 
för den första av dessa broar ålades hundarena vid Mälaren, 
icke staden — med en viss rätt, ty ”Stockholms bro” ledde 
icke in i staden, utan förbi denna till den allmänningsväg 
utanför staden (sedan Västerlånggatan), som förband Upp
land och Södermanland.

Särskilt Norrbro var ett för denna tid ganska betydande 
byggnadsföretag, ty Norrströms bredd på 1200-talet var, 
som sagt, högst betydande, från Inteckningsgarantibolagets 
hus vid Fredsgatan ända till mynningen av Västerlånggatan. 
Över ett dylikt sund skulle man helt visst på den tiden icke 
ha kunnat bygga någon bro, om man här icke till hjälp 
haft två ur strömmen uppskjutande skär. Den nya bron 
fick därför flera etapper. Närmast Fredsgatan hade ström
men tydligen blott ett tämligen lågt vattenstånd, och här 
behövde man därför endast lägga en väg av sten, grus och 
trästockar tvärsöver sjöbottnen. Denna del av bron kallades
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Sandbron och var en ”bro” i samma mening som Jarla- 
bankes bro. När vattenståndet blev högre, måste man där
emot genom nedsänkta stenkistor och över dessa lagda 
stockar bygga en verklig bro, som ledde till ett litet skär, 
vars namn vi nu ej känna. Avståndet mellan detta skär 
och ett annat större och mer åt söder liggande skär — den 
egentliga Helgeandsholmen — var ej stort, så att man utan 
svårighet kunde överbygga kanalen med några brostockar. 
Sedan hade man en stunds fast väg över det skär, som kort 
därefter erhöll namnet Helgeandsholmen, vilket namn även 
övergick på det norra nyss omtalade mindre skäret. Sedan 
Helgeandsholmens fasta väg slutat, måste man lägga ännu 
en verklig bro, som från Helgeandsholmen ledde fram till 
Västerlånggatan. Strömbredden var här i äldre tider större 
än vid den norra grenen mellan Sandbron och det namnlösa 
skäret. 1620 var den nära 50 meter, under det att den norra 
grenen då blott hade ej fullt 35; kanalen mellan de båda 
skären var då endast något över 19 meter. Bron över Söder
ström var betydligt kortare än den över Norrström, men 
några exakta siffror ha här icke varit mig tillgängliga.

Antagligen fanns det, om man så vill, två broar över 
Norrström, ehuru den enda uppgift, man har om denna an
dra bro, är ytterst dunkel. Den förekommer i stadslagen, som 
utarbetades på 1340-talet. Underhållningsskyldigheten av 
Norrbro, som i Upplandslagen ålagts hundarena, har i stads
lagen överförts på städerna vid Mälaren: ”Sju — heter det 
— äro de köpstäder, som Norrbro skola bygga.” Därefter 
angives vars och ens skyldighet i detta avseende. Men så 
fortsätter lagen: ”Om de andra två broar i Stockholm äro,
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såsom en annan Norra och Södra bro, vare lag samma.” 
Att man över Norrström byggt en annan bro, parallellt med 
den förra, är naturligtvis ett orimligt antagande. För min 
del vill jag därför tolka denna bestämmelse på följande sätt. 
Den egentliga Norrbro var den, som över Helgeandsholmen 
ledde till den västra allmänningsvägen nedanför staden, 
från Fredsgatan till Västerlånggatan. Men det fanns nog 
redan nu en östra allmänningsväg, den senare österlång
gatan. De, som skulle till stadsholmen, hade väl i de flesta 
fall affärer antingen med staden eller med fartygen från 
Mälaren eller med fartygen från Saltsjön, vilka senare lågo 
strax nedanför österlånggatan. Jag gissar därför, att med 
den andra bron menas en, som — icke från fastlandet i norr, 
utan — från Helgeandsholmen gick i riktning åt den nu
varande Skeppsbron. En dylik bro förekom åtminstone 
senare såsom en östra fortsättning av Helgeandsbron. Med 
högre rang än av en gissning kan jag ej tillmäta detta försök 
till förklaring av den dunkla uppgiften, som ej belyses av 
några andra notiser om denna andra Norrbro.

Någon anledning att antaga, att Stockholms båda äldsta 
broar varit befästade, finnes enligt min mening icke. De 
ledde icke till staden, och vid ett fientligt anfall från land 
hade de ju varit lätta att riva. Möjligt är dessutom, att de 
redan nu hade vindbryggor, som vid behov kunde dragas 
upp, och detta synes också ha varit påkallat av sjöfarten 
mellan Mälaren och Saltsjön. Ä andra sidan kan det dock 
ifrågasättas, om något dylikt behov ännu förelåg. Vid 1200- 
talets slut gingo fartygen från Mälarstäderna nog blott till 
Stockholm, där deras varor omlastades på skeppen från
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Lübeck, vilka troligen ej heller gingo längre än till Stock
holm. Ännu så länge kunde man förmodligen reda sig utan 
vindbryggor, vilka, när de sedan kommo till, väl egentligen 
blott avsågo försvaret, ej sjötrafiken.

Därmed har jag avslutat den allmänna skildringen av 
1200-talets Stockholm. Det var en liten, till arealen obetyd
lig stad på Stadsholmens platå. Men den växte snabbt till. 
Detta antydes redan därav, att Stockholm redan på 1200- 
talet fick ett manligt och ett kvinnligt franciskanerkloster, 
båda visserligen förlagda utanför den egentliga staden, det 
förra på Gråmunkeholmen, det andra på Norrmalm. Och 
även dominikanerna sökte — ehuru ännu visserligen för
gäves — att här få inrätta ett convent. I ett brev 1285 
klagade nämligen priorn över, att orden hindrades att slå 
sig ned i Stockholm, ”som på få år blivit folkrikare än de 
flesta andra städer i riket”. Den betydelse, som den ny
anlagda staden nu hastigt fått, antydes ock av en tvist, som 
nu uppstod mellan ärkebiskopen och biskop Anund i Sträng
näs, huruvida staden skulle räknas till ärkestiftet eller till 
Strängnäs’ stift.

Denna hastiga folkökning gav naturligtvis staden en helt 
annan karaktär än förut, en annan areal och framtvingade 
i följd därav andra försvarsverk. Den nytillkomna befolk
ningen, som icke fick plats i den egentliga, trånga staden 
måste naturligtvis uppföra sina bostäder utanför den gamla 
muren. Där uppstodo i följd därav husrader vid Väster- 
och öster långgatorna, byggda såväl intill muren som på 
den motsatta sidan av allmänningsvägen samt även intill 
muren vid Prästgatan och Baggensgatan. Redan i Bjärköa-
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rätten, som härrör från slutet av 1200-talet, omtalas gator 
inom och utom muren. Även direkta uppgifter finnas. 1285 
skänkte en änka Elisabeth till svartbröderna en tomt med 
hus, vilken tomt var belägen alldeles vid Söderbro, således 
säkerligen utanför muren, och 1297 donerade konung Birger 
till ärkebiskopen en tomt i Stockholm, belägen vid slutet av 
bron till Södermalm. Med andra ord: de tre nya fjärding- 
arna, den västra, södra och östra började redan under 1200- 
talets sista decennier att växa fram, och staden kom på så 
sätt att upptaga hela stadsholmen, vars mark under det 
gångna halvseklet blivit till arealen icke så litet utvidgad. 
All orenlighet, allt avfall från staden vräktes nämligen utan 
vidare i sjön närmast stranden, och genom denna utfyllning 
fick man en ny strandlinje. För denna nya bebyggelse var 
den gamla muren till ingen nytta, då det gällde stadens för
svar, och en mycket talande antydan härom har man däri, 
att Magnus Eriksson 1344 kunde skänka bort det gamla 
Södertorn — den södra motsvarigheten till Tre Kronor — 
till svartbröderna, som revo ned det för att på dess tomt 
uppföra sitt kloster. Tornet och muren lågo ju mitt inne i 
den nya staden och voro således för dess försvar alldeles 
värdelösa. Muren hade nu i stället blivit ett hinder för sam
färdseln mellan de olika fjärdingarna, och vid trafikleden
— Storkyrkobrinken, Kåkbrinken, Tyska brinken o. s. v.
— revs den helt enkelt ned, varigenom nya ”vattenportar”, 
d. v. s. portar ledande till stranden, uppstodo.

Den gamla muren hade uppförts till värn mot angripare, 
som tänktes komma från stadsholmens strand. Den nya sta
den däremot, som omfattade hela stadsholmen, måste därför
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ha ett annat försvar. För 1300-talet äro underrättelserna 
härom mycket sparsamma. En annaluppgift från 1400-talet 
uppgiver: ”Samma (år 1317) omgavs och befästades Stock
holms stad med trämurar.” Vid denna tid pågick ett in
bördes krig mellan konung Birger och hans bröder, och av 
dem innehade hertig Valdemar Stockholm. Det är väl där
för antagligt, att de försvarsanstalter, som vidtogos, skedde 
på hans initiativ. Med de här omtalade trämurarna avsågos 
förmodligen s. k. Kivenäbbar eller trätorn, som här och var 
uppfördes på utsatta punkter och vilka förenades genom 
en rad i marken nedslagna palissader. Genom en dylik för- 
svarsanordning kunde man hindra fartyg att landsätta 
trupper på den smala kustremsa, som låg framför palissa- 
derna. Den egentliga faran kom dock, icke från sjön, utan 
från land, och här måste försvaret förläggas till de båda 
broarna. Det enda försök, som under brödrakriget gjordes 
att erövra Stockholm, avvärjdes också genom en vid Norr
bro företagen försvarsanordning. 1317 — samma år, till 
vilket annalerna förlägga trämurarna — hade konung 
Birger förrädiskt fängslat sina båda bröder och därefter 
skyndat till Stockholm för att genom överrumpling bemäk- 
tiga sig staden. Men det lyckades icke, ty då han från Norr
malm ville tränga in i denna, drogo borgarna, enligt Eriks- 
krönikan, upp vindbryggan, och därigenom kom han icke 
vidare. En vindbrygga hade således lagts mellan Helgeands
holmen och stadsholmen — möjligen också mellan Helge
andsholmen och Norrmalm — och bakom vindbryggan låg 
säkerligen — utom palissader — en kivenäbb, från vilken 
fienden kunde beskjutas,
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Förmodligen voro dessa försvarsåtgärder med hänsyn till 
1300-talets militära maktmedel ännu tillräckligt effektiva 
för en stad som Stockholm, vilken låg omgiven av vatten, 
och varken på slottet eller på staden kunde den tidens bc- 
lägringsmaskiner, de s. k. blidorna, göra någon större skada
— härtill var blidornas kastkraft för svag och avståndet 
mellan de på land placerade blidorna och staden för stort. 
1300-talets Sverige var för övrigt en mycket anarkisk tid, 
som knappt kunde samla sig till några kraftåtgärder, sådana 
som voro möjliga på Birger jarls och Magnus Ladulås’ tid. 
Utöver vindbryggor, kivenäbbar och palissader kom man 
på 1300-talet troligen icke.

Annorlunda blev förhållandet, sedan kanonerna — eller 
”byssor”, som de då kallades — kommit i bruk. I Tyskland 
började de att användas redan under 1300-talets senare del, 
och vid själva sekelskiftet omtalas de för första gången i 
Sverige. Stockholms slott innehades då av de tyska vitalia
nerna, och då de 1395 fingo giva sig i väg och överlämna 
slottet till hanseaterna, fanns ”ene grose stenbusse” på slottet
— då förmodligen den enda ”byssan” i Sverige. Den nya 
hanseatiska besättningen förde däremot med sig fyra.

Såsom en följd av detta nya eldvapens uppträdande 
måste Stockholm skaffa sig ett nytt försvar, ty mot kanoner
— hur primitiva dessa än då i början voro — båtade palis
sader, trätorn och vindbryggor föga. Sverige hade nu också 
fått en kraftfull regent, drottning Margareta, till vilken 
Stockholms stad och slott 1398 överlämnades. Den uppgift, 
som förelåg, var att förse staden med en tegelmur, som gick 
ända ned till stranden och vid denna endast lämnade en
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smal remsa övrig för fartygens avlastning. Framför allt 
gällde det dock att befästa de båda broarna, ty dessa voro 
de farligaste punkterna. Såväl en ny mur som brotorn 
kommo nu också till stånd, troligen redan under 1400-talets 
första årtionde. Den ”nya” muren omtalas ofta i stadens 
jordebok, som börjar 1420, och var försedd med ett flertal 
kraftiga torn — Lejontornet, Draktornet m. fl. — som 
synas å de äldsta Stockholmsbilderna, den s. k. Vädersols- 
tavlan och andra. I sjön, närmast framför stranden, hade 
för övrigt även ett annat försvarsverk lagts, rader av ”bom
mar”, till vilka vissa av rådet utsedda borgare förvarade 
nycklarna.

Viktigare voro, som sagt, brobefästningarna, och i den 
första ämbetsboken, som börjar 1419, omtalas redan under 
det första året fyra brotorn, vilka tydligen voro åtminstone 
ett årtionde äldre. Det ena låg vid den bro, som förde över 
till Gråmunkeholmen, det andra vid Söderström, det tredje 
var det ”yttre” norra tornet, som försvarade Helgeands
holmen, och det fjärde, det ”inre” porttornet, på Mynt
torget strax framför Stadssmedjegatan. Och alla porttornen 
voro försedda med vindbryggor. På äldre kopparstick av 
Stockholm finnas tornen avbildade och göra intryck av att 
ha varit mycket kraftiga.

Dessa befästningar blevo tydligen förbättrade och ut
vidgade under hela 1400-talet — så tillkom då eller under 
1500-talets första år — även ett ”yttre” Södertorn — sedan 
ännu ett, på Södermalm, och särskilt voro Gustav Vasa och 
Johan III ivriga byggherrar. Genom förändrade förhållan
den på 1600-talet — då Östersjön blivit nästan en svensk
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insjö och då Norr- och Södermalm blivit bebyggda, — blevo 
likväl både murar och torn onödiga och demolerades därför. 
Endast två av de gamla murtornen finnas ännu kvar, båda 
på Riddarholmen, det ena det, i vilket Stockholms stads 
arkiv nu förvaras, det andra i Hovrättens hus, det gamla 
Wrangelska palatset. Av porttornen var det yngsta den av 
Gustav Vasa uppförda s. k. rundeln på Södermalm, och det 
var även det sista, som revs. Vid den för kort tid sedan 
verkställda omdaningen av Slussområdet påträffades emel
lertid ganska betydande rester, och några år förut, 1927, 
hade man strax framför Triewaldsgränd, som går mellan 
Järntorget och Slussplan, funnit rester av den yngsta stads
muren, som från den inre Söderporten gått fram över 
Skeppsbron. Men då dessa torn och murar revos, hade det 
medeltida Stockholm, som sagt, redan vuxit ut till en annan 
och vida större stad, som brett ut sig även över malmarna 
i norr och söder och som därför ej hade någon vidare nytta 
av medeltidens befästningsverk.

(’939)
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STRÖVTÅG I DET GAMLA PARIS.

På den vänstra Seinestranden, egentligen mellan Seine och 
de båda ståtliga bulevarderna S. Michel och S. Germain, 
ligga de få rester, som återstå av den gamla, lärda medel
tidsstaden Paris. Dessa rester äro ej många, några kyrkor 
och ett tjog trånga, vinkliga och smutsiga gator. De för
fallna husen, som ingalunda stamma från medeltiden, bebos 
mest av fattigt folk, och i några finnas dessa bekanta natt
härbärgen, där den avsigkomne mot några sous får tak över 
huvudet för ett par timmar.

Det enda, som återstår av forntiden, är gatornas form 
och namn, och likväl är det med ett visst vemod, som man 
ser en gata såsom Rue Gallande, vilken i medeltidens Paris 
var lika ryktbar som Place de la Concorde är i nutidens, 
falla ett offer för den moderna gaturegleringen. På en per
son med antikvariskt sensibla nerver verkar det där nu 
pågående nydaningsarbetet, som om han skulle tvingas att 
bevittna, huru en gammal och stolt furstesläkts stamborg 
restaurerades till en elegant och prydlig banklokal. Och 
möjligen har man rätt att tycka, att staden Paris kunde 
kosta på sig lyxen att låta denna gamla minnesrika komplex 
stå kvar i sitt pittoreska förfall. Eleganta bulevarder finnes 
det ju nog av, men gränder, som vittna om, att den moderna 
världens huvudstad — ty det är dock Paris — tillika är en
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gammal, aristokratisk stad med medeltida anor, det är det 
mera ont om, och ur hygienens synpunkt göra väl dessa få 
kvarter icke någon skada.

Men för dylika sentimentalt antikvariska fantasier har 
det moderna Paris’ radikala municipalstyrelse icke någon 
medkänsla, och det torde nog därför ej dröja många år, 
innan de få återstående resterna av det gamla Paris för
svunnit från jorden. Rue Gallande och dess grannar äro 
dödsmärkta, men just därför ha de blivit mig desto kärare. 
Varje gång jag besöker Paris, brukar jag därför alltid anslå 
några timmar åt strövtåg i denna labyrint av gränder, och 
för varje steg har jag då träffat på minnen från en tid, 
i vilken jag nu en gång förälskat mig — minnen, som också 
knyta sig till den svenska bildningens historia under länge
sedan gångna tider.

SJ

Vid den jämförelsevis breda Rue S. Geneviève, som leder 
upp till Ecole Polytechnique, låg en tid det danska kollegiet 
eller studenthärbärget strax bredvid den stora hall, som nu 
upptager det forna karmeliterklostrets plats, vars minne 
dock ännu bevarats i namnet på parallellgatan Rue des 
Carmes. Båda gatorna mynna nu som fordom ut i Place 
Maubert, centrum för medeltidens glada studentliv, vilket 
icke dämpades av den galge, som reste sig på torgets mitt. 
Vidare snyggt måtte det icke ha varit här. Framför mig 
ligger en handling från 1366, i vilken de danska studen
terna jämte några deras grannar klaga på de slaktare, som 
bodde vid gatan. Enligt gammal hävd skulle blott åtta
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stycken få bo där, men nu hade antalet stigit till trettiofyra 
och ökades ”dagligen”. Blodet från de slaktade djuren slogs 
ut på gatan, och dit kastade man ock allt annat avskräde 
från slakten, så att stanken kändes på långt håll — någon 
rengöring av gatan förutsatte man naturligtvis ej i medel
tidens Paris.

Äldst hade danskarna sitt härbärge vid den lilla trånga 
Rue des anglais, som ännu finnes kvar med sitt gamla namn 
strax bredvid Boulevard S. Germain. Namnet har en viss 
historisk innebörd och är ett minne från den tid, då de 
främmande studenter, vilka strömmade till det ryktbara 
medeltidsuniversitetet, helst slogo sig samman i kolonier, 
som ockuperade en hel gränd. Engelsmännen — och till dem 
räknades då också skandinaverna — hade då åt sig utvalt 
denna gata, som med anledning därav erhöll namnet Rue 
des anglais, med säkerhet redan på 1200-talet, ty under det 
nästa århundradet hade engelsmännen redan lämnat Paris 
för de nybildade engelska universiteten. Av samma anled
ning bär en liten, ej långt därifrån belägen gränd namnet 
Rue d’Ecosse, skotska gränd.

De gator, där svenskarna höllo till, finnas likaledes kvar 
med de gamla namnen. Uppsalakollegiet låg vid den nu 
jämförelsevis breda och snygga Rue de Serpente, som löper 
någorlunda parallellt med Boulevard S. Germain och myn
nar ut i Boulevard S. Michel. Den svenska egendomen låg 
förmodligen mitt på den plats, som nu upptages av den sist
nämnda bulevarden. Den bestod av två hus, som dock san
nolikt blott hade en våning var, och en tämligen stor träd
gård, som stod obebyggd ända till 1497, om ej längre. Sven-
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skarna hade då emellertid redan för länge sedan blivit av 
med både trädgård och hus, vilka senare av brist på om
vårdnad tyckas ha ramlat omkull av sig själva — en före
teelse, som alls icke var ovanlig i medeltidens Paris. Institu
tionens glansperiod infaller i slutet av 1200- och början av 
1300-talet, och genom åtskilliga handlingar kunna vi få en 
ganska god inblick i de svenska studenternas liv i husen vid 
Rue de Serpente.

Studentantalet var ej stort, blott tolv, och ofta funnos ej 
så många. De mest gynnade fingo där husrum, ved, mat och 
dryck samt hade tolv denarers eller styvers understöd i 
veckan. Andra tyckas ha fått betala för maten och åter 
andra fingo inga penningar i understöd. Någon undervis
ning lämnades ej i kollegiet, utan den fick studenten skaffa 
sig på annat håll. Vården om huset och uppsikten över stu
denterna handhades av en s. k. prokurator. Denne skulle 
ock tillse, att studenterna ordentligt begåvo sig i kyrkan 
och läste de dagliga bönerna. Vid bordet gick det till — 
eller skulle åtminstone gå till — som i ett kloster. Några 
högljudda samtal tillätos ej, utan i stället skulle de åhöra 
den legend, som av en stipendiat skulle läsas. Efter den 
gemensamma måltiden hölls bordsbön och förut skulle väl
signelsen läsas; kvällen ägnades åt en aftongudstjänst. Alla 
voro skyldiga att även sinsemellan tala latin, och brott 
emot denna föreskrift straffades ganska strängt. Spel, sång, 
dryckeslag och oväsen voro alldeles förbjudna, och studen
ten fick ej ens ha fåglar eller hundar i huset. Efter den 
s. k. eldsläckningen på kvällen, fick ingen lämna kollegiet 
utan särskilt tillstånd — med flera föreskrifter, som visa,
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att man åtminstone ville utbilda studenterna till värdiga 
kyrkans tjänare; om det lyckades är en fråga för sig, till 
vilken jag sedan återkommer.

Östgötarna hade sitt kollegium vid den nyss omtalade 
Rue des Carmes — var där är icke rätt säkert, ty de medel
tida husen bestodo sig ej med nummer som nu, utan hade 
vissa skyltar, efter vilka de uppkallades. Linköpingskolle- 
giet hade ett hjorthorn, men olyckligtvis — för bestämman
det av läget — funnos många Ad cornu cervi vid samma 
gata. Västgötarna, Skarastiftet, hade ett hus, som pryddes 
med en bild av den heliga jungfrun. Denna egendom låg 
vid den nuvarande Rue de S. Jean de Beauvais, som från 
Boulevard S. Germain går upp till College de France, och 
bestod av två hus, en källare, ett stall och en trädgård. 
Ännu på 1500-talet befann sig denna egendom i den 
”tyska” nationens vård, och som det tyckes har Skarastiftet 
aldrig försålt den. Det kan därför vara ganska möjligt, att 
domkapitlet i Skara har fullt laglig rätt att återfå sin gamla 
tomt, som nu bör vara ganska värdefull. Så mycket är 
emellertid säkert, att Skarastiftet ännu i början av 1400- 
talet var i okvald besittning av sitt kollegium. Därefter in
föll, i följd av det engelska kriget, universitetets djupaste 
förfallsperiod, och de främmande studenterna lämnade hop
tals det olyckliga, av pest och hungersnöd hemsökta Paris. 
1438 fanns t. o. m. ingen enda främmande student kvar i 
staden. När de något senare återvände och främlingsnatio- 
nen, den s. k. natio allemannica eller anglicana, åter kunde 
konstituera sig, tog denna helt naturligt vård om de herre
lösa egendomar, som tillhört de främmande studenterna.
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Och på så sätt kom också Skarastiftets hus under nationens 
vård. Men nationen hade ingen äganderätt till huset, utan 
var — såsom vid ett par föregående tillfällen inträffat — 
skyldig att återställa detta till Skarastiftet, när detta fram
ställde några anspråk därpå. Detta åter skedde blott, när 
svenska studenter från stiftet kommo till Paris och behövde 
logis. Några dylika läto emellertid ej höra av sig, i Skara 
glömde man därför bort hela saken, den ”tyska” nationen 
började så småningom att betrakta sig som rätter ägare, och 
i den tron sålde man nog sedermera egendomen. Ledsamt 
nog finnas dock ej Skarastiftets egna åtkomsthandlingar 
i behåll — såsom Uppsala- och Linköpingskollegiets — och 
en blivande process skulle därför måhända bliva till sin 
utgång något oviss.

Dessa studenthärbärgen voro små och obetydliga, liksom 
medeltidens övriga hus, illa uppförda och i regel ytterst 
bofälliga. Av en parisisk hyreslista från 1200-talet finna vi, 
att husen i det latinska kvarteret vanligen innehöllo blott 
en fyra à fem rum, men däremot ofta hade särskilda uthus 
såsom stall, källare o. s. v. samt trädgård. Tomten hade 
således ännu icke något egentligt värde i Paris — stora 
distrikt på den vänstra stranden lågo ännu alldeles obe
byggda — och hus, som hade mer än en våning utom botten
våningen torde ha hört till de försvinnande undantagen. 
1 franska småstäder, t. ex. i Caen, finnas ännu åtskilliga 
dylika hus kvar, och typen kan, obetydligt förändrad, ännu 
ses i Stockholm i några ålderdomliga, oansenliga stenhus, 
som fördröjt sig kvar i huvudstadens forna utkanter. Hyran
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för ett hus i det latinska kvarteret var också ganska facil, 
på 1200-talet blott en 7 à 8 francs om året.

Dessa studenthärbärgen voro förmodligen de sämsta 
kyffena i Paris, tack vare studenternas brist på ordning och 
snygghet. Så t. ex. hade Linköpingskollegiets hus en gång 
hyrts ut åt en ”pedagog”, men på endast några månader 
hade han och hans elever så snuskat ner huset, att det kostade 
den då ej obetydliga summan av en franc att forsla bort 
all orenlighet, som under deras tid hade hopat sig i här
bärget, och att denna rengöring endast omfattade det allra 
grövsta arbetet kan man med kännedom om medeltiden i 
övrigt taga för givet. I Skarakollegiets statuter förekommer 
en paragraf, att ingen ägde rätt att kasta sitt vatten på 
golvet — ett förbud, som antyder, att detta dock ej hört 
till ovanligheterna. Lägger man därtill, att det ofta regnade 
in och att murarna ständigt hotade att ramla — Linköpings- 
kollegiet revs verkligen för att undvika ett ras — så får man 
en någorlunda god bild av de svenska härbärgenas utseende 
på 1400-talet, då visserligen svenskar endast tillfälligtvis 
besökte Paris.

«•

Men vi fortsätta våra antikvariska strövtåg. I hjärtat av 
det egentliga Quartier Latin ligger en liten tvärgata, som 
ännu bär namnet Rue des pacheminiers, den gamla vicus 
pergamenorum. Här bodde under medeltiden de pergaments
handlare, som åt universitetets alumner sålde det så viktiga 
pergamentet, på vilket böckerna och föreläsningsanteck- 
ningarna skrevos, och detta namn återkallar i minnet medel-
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tidens hela starka fackföreningsväsen och det därmed föl
jande tyranniet. Pergamentshandlaren var nämligen ej sin 
egen herre och kunde ej själv sätta pris på sin vara, utan 
han var helt enkelt tjänare åt det mäktiga skrå, som hette 
Universitas Parisiensis. Varje skinnförsäljare, som kom till 
Paris, skulle torgföra sin vara i en lokal i kyrkan S. Mathu- 
rin, där flera av universitetet utnämnda förtroendemän 
satte pris på läggen. Under 24 timmar fingo blott studenter 
köpa pergament, och först efter denna tid hade pergaments
handlarna rätt att köpa. På samma sätt stodo bokhandlare, 
bokbindare, skrivare o. s. v. under universitetets lydno.

Ej långt från Rue des parcheminiers ligger en liten obe
tydlig gata, Rue du Fouarre eller som den fordom hette på 
latin Vicus Straminis eller Straminum. Med de parisiska 
myndigheternas böjelse att ändra gamla historiska gatu
namn — en böjelse, som tyvärr ej är egendomlig för Paris 
— har en del av denna ruskiga gata nu fått det klingande 
namnet Rue de Dante. Anledningen härtill är tydligen föl
jande. I Villanis florentinska krönika uppgives, att Dante 
studerat i Paris. Är denna uppgift säker, och har vidare 
Dante där idkat filosofiska och ej teologiska studier, så har 
han säkerligen vandrat fram genom Rue du Fouarre, ty där 
lågo de filosofiska lärosalarna. Men med samma rätt hade 
man kunnat uppkalla gatan efter vilken som helst medel- 
tidslärd, som studerat i Paris, ty alla utan undantag måste 
de en gång med sina bläckhorn och sina föreläsningshäften 
under armen ha trampat Rue du Fouarres mark.

Den, som är van vid våra dagars ståtliga universitets- 
palats, och som genom att träda på sig Lyckans galoscher
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helt hastigt bleve försatt till det forna Rue du Fouarre, 
skulle helt visst känna sig betydligt överraskad. Husen voro 
som vanligt oansenliga och bestodo av en Jordvåning samt 
en övervåning med en två à tre små rum i vardera. Någon 
eldning förekom icke, utan studenterna fingo packa sig 
samman så gott de kunde och genom sin andedräkt värma 
upp de låga kamrarna. Bord och bänkar saknades likaledes, 
och studenterna togo plats på golvet — på halmen, varav 
också föreläsningsgatan fick sitt namn. Det enda bohaget 
var därför föreläsarens pulpet. Icke ens ordentliga lås fun- 
nos, och för att halm och pulpeter ej skulle stjälas bort, 
avstängdes gatan under natten med kedjor och vakt.

Husen ägdes ej heller av universitetet, som överhuvud
taget ej hade någon egendom alls, utan blott var en tämligen 
”ideell” förening av lärarna i Paris, och de föreläsnings- 
lokaler, som begagnades, hyrdes av föreläsarna antingen av 
vederbörande nationer, som ägde några, eller av privat
personer, som dock ej hade rätt att godtyckligt bestämma 
hyresbeloppet. Ty hyran för alla de hus, som behövdes av 
universitetet — antingen till föreläsningslokaler eller till 
studentbostäder — bestämdes av en kommission, som till
sattes av magistrarna och i vilken dessa hade majoriteten. 
En husägare kunde visserligen själv få bebo sitt hus, men 
ville han hyra ut det, så måste han åt den nämnda kommis
sionen överlämna rätten att bestämma hyran, och flyttade 
någon efter uppgörelse blott med ägaren in i ett dylikt hus, 
som en gång ockuperats av universitetet, vräktes han av 
detta utan vidare.

Med anledning härav bestämde alltid en nation, vilka

36



STRÖVTÅG I DET GAMLA PARIS

magistrar som skulle under året få disponera över de loka
ler, som nationen själv ägde eller hyrde. Härför betalade 
han hyra, men fick göra sig betäckt genom åhörarnas 
kollegieavgifter.

I den tidiga morgonstunden — redan ”vid soluppgången” 
enligt lagen, som dock, tack vare föreläsarnas och studen
ternas lust att sova, ej vidare strängt efterlevdes — började 
de s. k. artisternas (d. v. s. filosofiska fakultetens) föreläs
ningar i Rue du Fouarre. Några ljus bestodos naturligen ej, 
och föreläsningarna skulle vära avslutade vid tersen eller 
den tredje timmen, då de teologiska föreläsningarna började, 
vilka lärarna i den filosofiska fakulteten nu skulle såsom 
lärjungar åhöra.

Föreläsningarna voro ganska olika mot dem, som nu 
förekomma vid ett universitet, både beträffande ämne och 
föreläsningssätt. De böcker, som skulle läsas till examen, 
voro i lag noggrant bestämda — men studenten hade i regel 
icke några böcker. Föreläsningen bestod därför vanligen 
däri, att magistern föredrog och utlade en dylik examens
bok, t. ex. Aristoteles’ logik, under det att studenterna i sina 
häften antecknade hans ord. Visserligen påbjöds det i statu
terna, att föreläsaren ej skulle få blott diktera, utan att han 
skulle tala fritt ”såsom man predikar”, men denna lag efter
levdes ej, och studenterna hälsade med oväsen och stenkast
ning den föreläsare, som gjorde ett försök att bryta med 
den gamla, för en lat lärare och okunniga elever så bekväma 
metoden.

Studenterna i Rue du Fouarre, d. v. s. de studenter, som 
tillhörde den filosofiska fakulteten, voro också yngre än
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i våra dagar, och ofta voro de ej mera än 12 à 13 år. 
Magistrarna voro även unga, i regel några och tjugu år, 
och de ojämförligt flesta läste på en s. k. högre examen 
(inom den teologiska fakulteten). Studenterna voro således 
närmast skolgossar, och lärarplatserna vid Rue du Fouarre 
motsvarade på sätt och vis senare tiders s. k. akademiska 
konditioner, ty för vår tids sätt att se voro dessa magistrar 
blott äldre studenter, som handledde yngre.

%

Våra landsmän liksom andra främlingar från norr och 
öster tillhörde den engelska eller — som den sedan kallades 
— den tyska nationen. Någon lokal för sina överläggningar 
hade denna lika litet som de andra nationerna, utan sam
manträdde vanligen i någon av det latinska kvarterets 
kyrkor, där landsmännen togo plats på golvets halm — ty 
stolar eller bänkar funnos här lika litet som i föreläsnings
salarna — och i dessa kyrkor förrättades också promotioner 
och firades andra universitetshögtidligheter.

En kyrka, i vilken den engelska nationen ofta samman
trädde, finnes ännu kvar, och det är eget, att så få svenskar 
mig veterligen sett den eller ens hört talas om den, ty den 
är likväl, trots sitt förfall, en bland Paris’ vackraste kyrkor, 
liksom den är en bland dess allra äldsta. Det är den lilla 
S. Julien le Pauvre, belägen ett stenkast från Seine. Den är 
ännu halvt romansk och gör ett synnerligen ålderdomligt 
intryck. Lätt att finna är den icke, ty den ligger på en 
skräpig bakgård, sorn fordom tillhörde fattigsjukhuset.
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Fasaden och en sakristia ligga i ruiner, och hela det yttre 
ser mycket ruskigt ut. Men har man en gång passerat porta
len, har man rik lön för sin möda, ty då är man med ens 
tillbaka i det medeltida Paris, 1200-talets latinska kvarter, 
och S. Julien le Pauvre är den kanske enda rest av detta, 
som Paris äger kvar i ett någorlunda orubbat skick.

Frånser man denna och några andra kyrkor samt själva 
gatorna — d. v. s. deras namn och delvis deras riktning — 
har det moderna Paris knappast lämnat några rester av det 
medeltida studentkvarteret.

Att få en konkret bild av livet i detta kvarter är icke 
omöjligt, såvida man studerar denna tids nationsprotokoll. 
Men fullt levande och åskådlig kan denna bild ej bli, ty 
protokoll äro dock aldrig dikter, som uppfånga och återgiva 
hela det rika personliga livet hos en tid. Lyckligtvis äga vi 
en källa, som på ett enastående sätt supplerar denna brist, 
och det är studenten François Villons dikter, vilka likt en 
kamera fotograferat 1400-talets parisiska studentvärld. 
Genom en följd av samvetsgranna litteraturhistoriska under
sökningar av Vitu, Schwob, Longnon och Gaston Paris 
känner man numera ganska noga det växlande författarliv, 
som bildar bakgrunden till dessa studentsånger, och då hans 
dikter och hans biografi bättre än någon lärd avhandling 
säga oss, hur man vid medeltidens slut levde i Quartier Latin, 
V*H jag här anföra grunddragen av denna för vår tid så 
egendomliga studentbiografi.

>'r
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François Villon tillhörde det lägre folket. Hans fader var 
en småborgare, som från landsorten flyttat till Paris, där 
sonen föddes 1431. Kort därefter dog fadern och den unge 
François överlämnades då till en frände, Mäster Guillaume 
de Villon, kaplan i S. Benoit, vars namn han upptog; själv 
hette han egentligen de Montcorbier eller de Loges. Både 
onkeln och modern tyckas ha uppfostrat honom med stor 
kärleksfullhet, och i början såg det verkligen ut, som om 
deras bemödanden skulle krönas med framgång. Den lille 
François skulle bliva klerk liksom onkeln, och säkerligen 
hoppades denne att en dag få se honom såsom en välbeställd 
och fet kaplan vid någon av Paris’ talrika kyrkor eller 
åtminstone såsom skrivare i något ämbetsverk. 1449 blev 
han verkligen baccalaureus och 1452 magister artium vid 
universitetet. Men därmed sluta ock hans lärda triumfer. 
Den bana, som ödet för honom utstakat, gick i en helt 
annan riktning.

Det väldiga pariseruniversitetet, dit tusentals lärjungar 
från världens alla kanter strömmade samman, var tyvärr 
i moraliskt hänseende icke den bästa uppfostringsanstalt, 
och medeltidens förvända rättskipning bidrog att ytterligare 
utveckla studentens självsvåld. Universitetet var en stat i 
staten med domsrätt över sina egna medlemmar, och följden 
härav blev ständiga slitningar mellan studenterna och sta
dens polis. Häktades en scholaris, var universitetets rektor 
(d. v. s. på vårt språk: studentkårens ordförande) genast 
färdig att reklamera honom, och vägrade staden att lyda, 
hade man sådana maktmedel i sin hand som att stänga 
universitetet, förbjuda ^lla predikningar i stadens kyrkor
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°- s. v. De världsliga myndigheterna måste därför i regel 
falla undan, och studenterna kände sig såsom herrar, sär
skilt inom sitt eget område, det ”latinska kvarteret” på 
den vänstra Seinestranden.

Det år, då Villon förvärvade magistergraden, var i syn
nerhet ett livligt år. En natt hade studenterna fått för sig 
att anställa ett bröllop av tämligen grotesk art. I samlad 
trupp drog man till den celebra krogen ”Den spinnande 
suggan” och nedbröt skylten, därpå bemäktigade man sig 
’Björnens”, ”Hjortens” och ”Papegojans” skyltar, och så 

anställdes under sång och dans ett bröllop mellan ”Björnen” 
och ”Den spinnande suggan”, varvid ”Hjorten” fungerade 
sasom präst och ”Papegojan” skänktes de nyförmälda såsom 
bröllopsgåva. Vid ett annat tillfälle bröt man med stort 
besvär loss en väldig sten, kallad ”Le pet au diable”, från 
ett privat hus och uppställde den såsom segertecken i Quar
tier latin. Då polisen inskred och bemäktigade sig blocket, 
gingo studenterna man ur huse och återerövrade den om
stridda trofén, ehuru polisen för säkerhets skull deponerat 
den i själva Justitiepalatset. Krönt med blommor och kran
sar murades den nu fast på sin gamla plats, och hela nät
terna igenom dansade studenterna omkring den vid ljudet 
av flöjter och tamburiner.

Detta studentliv, alltid fritt och uppsluppet, var vid 
denna tid särskilt förvildat, tack vare de dystra politiska 
förhallandcna. Vid Villons födelse rasade too-årskriget 

som ursinnigast, och engelsmännen innehade då Paris. Sedan 
de lämnat staden, hemsöktes den då och då av de rövar
band, som genomströvade det olyckliga landet, ingen vågade
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begiva sig utanför murarna, och stadens portar voro nästan 
ständigt tillbommade. I följd härav utbröt hungersnöd, och 
till denna sällade sig pesten; 1438 skördade bägge ej mindre 
än 50,000 människor i Paris, och t. o. m. vargarna lära ha 
vågat sig in i staden.

Under dylika förhållanden lösas lätt alla samhällsband, 
och då François Villon började sin bana vid universitetet, 
hade de ännu ej hunnit återknytas. Mängden av urspårade 
studenter tyckes ha varit större än vanligt — falskspelare, 
professionella dryckesbröder och kroghjältar, tvetydiga 
avlatskrämare, falskmyntare, tjuvar, birfilare, marknads- 
poeter o. s. v. Och dessa lyckoriddare, vilka fortfarande 
höllo på sina fri- och rättigheter såsom scholarer vid univer
sitetet, rekryterades naturligtvis av andra äventyrare, som 
icke hade de förras lärda meriter. Tillsammans bildade 
dessa ett slags skrå, la Coquille, som stod under sin egen 
konung och talade sitt eget språk. En åskådlig och livlig 
bild av detta samhälle har Victor Hugo givit oss i sin roman 
”Notre Dame de Paris”, och i den unge Jehan Frollo har 
han skänkt oss ett ypperligt porträtt av en pariserscholar 
från denna tid.

Det var en dylik omgivning, i vilken den ärevördige 
kaplanen i S. Benoit mot sin vilja försatt sin unge frände 
och skyddsling, och François hade blott alltför lätt att giva 
de ledsamma studierna på båten. Liten, torr, mörkhyad och 
mager hade han en förträfflig hälsa — han beklagade en 
gång, att han ej kunde få sälja den åt någon ockrare — 
och han var därför i stånd att med samma glada mod ut
härda både utsvävningar, fängelse och umbäranden. Snart
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finna vi honom också såsom medelpunkten i den tidens 
glada studentliv, kund på krogar och jungfruhus, vän med 
tjuvar och äventyrare, med alla dessa vilda bröder, vilka 
liksom han själv hade till valspråk: ”tout aux tavernes et 
aux filles”.

•Je

Hela denna värld lever i Villons skrifter så, som Fredman 
och hans vänner leva i Bellmans, och likt ett stort karne
valståg drager 1400-talets Paris förbi oss i hans friska 
studentdikter. Vi möta där bland hans vänner och um- 
gängesbröder ”adelsmannen” Regnier de Montigny, som 
1457 hade oturen att bliva såsom tjuv upphissad i en av 
Montfaucons galgar, studenten Colin des Cayeux, vilken, 
medan Villon ännu var en stilla och beskedlig scholaris, 
redan hunnit förvärva sig ett stadgat rykte såsom ”natt- 
svärmare, inbrottstjuv och oförbätterlig tempelskändare” 
och som 1461 hängdes i Montpipeau, vi möta ”tjocka Mar
got”, som bodde vid Notre Dame, liksom Ulla Winblad 
fru åt alla”, långa Jeanne de Bretagne, den vackra Rose, 

som hade så svårt att motstå guldets förföriska klang, den 
levnadsglada abbedissan i Port Royal, som icke ansåg under 
sin religiösa värdighet att deltaga i Villons och hans vän
ners orgier, borgarhustrur, som någon gång i smyg, men ofta 
helt öppet fuskade i de andra damernas näring, vi stifta 
bekantskap med Paris’ alla krögare, med de rättstjänare, som 
alltför ofta korsade skaldens väg, vi se de sneda och sling
rande gatorna med deras studenthärbärgen och kollegier, 
deras kloster och kyrkogårdar, och över det hela har Villon 
förstått att kasta poesiens trolska Rembrandtsbelysning.
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Till dessa dikter utgör Villons eget liv ett viktigt komple
ment.

En junikväll 14^5 hade Villon slagit sig ned på en sten
bänk utanför kyrkan S. Benoit, och i sällskap med honom 
voro en präst vid namn Gilles och en flicka, Isabeau. Medan 
de som bäst pratade med varandra, uppenbarade sig en 
”quartus intervenions”, en präst, Philippe Sermoise, vilken 
tyckes ha haft äldre anspråk på den vackra Isabeau. Efter 
en kort ordväxling drog Philippe sin dolk och genombor
rade med den Villons läpp. Villon svarade med en annan 
dolkstöt, som träffade motståndaren i ljumsken, men likväl 
ej hindrade honom från att förfölja Villon till klosterporten. 
Där tog denne upp en sten och slog med denna sin förföljare 
till marken. Sedan han därefter hos en barberare låtit för
binda sitt sår, dunstade han helt enkelt bort från Paris för 
att på avstånd se, hur frågan vidare skulle utveckla sig. 
Philippe Sermoise fördes till sjukhuset, där han kort där
efter avled, såsom det sedan förskönande hette, ”av brist 
på god vård eller av annan orsak”. Men egendomligt nog 
tyckes Villon ej ha haft någon större svårighet att få nåd 
— det utfärdades t. o. m. två olika kungabrev härom — 
och i januari 1456 finna vi Villon åter i Paris, tyvärr föga 
vis av skadan.

Vid jultiden detta år invecklades han i ett nytt äventyr 
av mera betänklig art. En dag mottog han besök av sin 
kamrat, studenten och inbrottstjuven Colin des Cayeux, som 
föreslog honom en kupp. I Collège de Navarre hade, efter 
vad Colin fått reda på, den teologiska fakulteten deponerat 
en kassakista, full med dessa klingande guldécus, på vilka
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de stackars studenterna ledo så stor brist. Skulle de icke 
lätta de fromma fäderna på den gula mullen? Villon var 
icke svår att övertala, och på krogen ”Mulåsnan” upp- 
gjordes kort därefter hela fälttågsplanen. Sällskapet bestod 
da, utom av de nyssnämnda, av Gui Tabarie, liksom Villon 

artium magister, en picardisk präst Nicolas och en ryktbar 
yrkestjuv Petit-Jean, som fick utföra det egentliga grov
arbetet. Allt lyckades förträffligt. Kassakistan gav vika för 
Petit-Jeans vana hand, under några veckor hade de fem 
stallbröderna fickorna fyllda med dukater, och först i mars 
T457 upptäcktes stölden.

Efter några glada veckor var emellertid Villon lika fattig 
som förut. Måhända började han också att trots sin bekym- 
merslöshet känna marken bränna under sina fötter. Nog av 

han begav sig till Angers, där han tänkte planera ett 
storre inbrott hos en rik gammal präst, som, efter vad 
han fått höra, hade en fem- eller sexhundra écus på kist
botten. Men i Angers dröjde han av nu okänd anledning ej 
länge, och i stället finna vi honom 1457 i Orleans, där det 
datida Frankrikes mest berömda poet, hertig Charles d’Or
léans, höll sitt hov. Egendomligt nog tyckes Villon ha fått 
anställning hos honom och deltog i varje fall i de poetiska 
tävlingarna vid hovet. Odelat angenäm var dock ej heller 
denna korta hovtid för honom, och en del av densamma 
fick han för någon nu okänd förbrytelse tillbringa i 
fängelset.

Lösgiven, irrade han kring i olika delar av Frankrike, 
°ch först 1461 få vi åter en säker underrättelse om honom, 
f^å befinner han sig i det biskopliga fängelset i Meun-sur-
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Loire. Anledningen till hans olycka denna gång känna vi 
ej, men att häktningen stått i något samband med en större 
tjuvexpedition i trakten, kunna vi taga för givet, ty alldeles 
samtidigt greps Villons gode vän Colin des Cayeux i en i 
närheten liggande stad. Colin blev denna gång mycket rik
tigt hängd, men Villon hade bättre tur. Ludvig XI hade just 
uppstigit på tronen och hade på sin eriksgata också kommit 
till Meun-sur-Loire. Bruket fordrade, att han för att fira 
sitt första intåg i en stad frigav en massa fångar, och så 
gjorde han även nu. Med medeltidens orediga uppfattning 
av begreppen straff och nåd, gjorde man just ingen skillnad 
på dem, som verkligen förtjänade att benådas, och dem som 
fortfarande borde hållas inne, och i följd härav frigavs ofta 
de mest förhärdade och samhällsvådliga förbrytarna, under 
det att man obesvärat hängde dem, som begått ganska ringa 
förseelser. Lyckan var emellertid denna gång Villon be
vågen, och han erhöll friheten och nåd för alla sina före
gående snedsprång.

Med fribrevet på fickan återvände han till sitt kära Paris, 
men, såsom utgången visade, var detta litet oförsiktigt, ty 
polisen hade sina ögon på ”la Coquille”, och i november 
1462 befann sig Villon åter inom lås och bom, denna gång 
såsom vanligt anklagad för stöld. Mot vanligheten blev han 
denna gång verkligen frikänd av brist på bevis, men friheten 
fick han ledsamt nog därför ej tillbaka. Den teologiska 
fakulteten, som fått nys om hans häktande, erinrade sig 
nämligen hans välförhållande vid den stora inbrottsstölden 
i College de Navarre och anhöll hos myndigheterna, att 
Maître François måtte få stanna kvar i Châtelet, till dess att
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han nöjaktigt klarat sina papper i denna sak. Lyckligtvis 
hade Villon Ludvig XI:s generella nådebrev och kunde så
ledes fria sig från det kriminella ansvaret; från det civila — 
fakultetens ersättningsfordran på de 120 écus, som han för 
sm del fått av det gemensamma rovet — redde han sig 
också. Han fick nämligen utfärda en revers på summan, 
1 vilken revers han förpliktade sig att i vissa terminer under 
loppet av tre år återbetala beloppet.

Som man ser, kunde rättvisan vara ganska medgörlig 
blott man hade tur med sig.

Men knappt var vår olycksfågel åter på fri fot, förrän 
han på nytt skulle råka illa ut. Han och några andra vän
ner hade en afton varit på supé hos en bekant i Quartier 
Latin. Välfägnaden hade antagligen varit ganska rundlig, 
och Villon föreslog sällskapet att sluta den så angenämt 
började dagen i klostret S. Benoit, där Villon fortfarande 
bodde. På vägen råkade de olyckligtvis att passera förbi 
François Ferreboucs hus. Denne Ferrebouc, som var skrivare 
1 den biskopliga domstolen, tyckes ha stått på spänd fot med 
en av sällskapet, Roger Pichart, och då man nu såg det i 
bottenvåningen liggande skrivrummet upplyst, roade sig 
Pichart med att spotta in på de arbetande klerkerna. Dessa 
rusade ut, ett handgemäng uppstod, och under detta fick 
Ferrebouc en dolkstöt, varefter hela sällskapet räddade sig 
genom flykten. De flesta blevo emellertid häktade, och O , 
åtminstone två av dem befordrades vidare till galgen.

Också över Villon avkunnades denna hårda dom, ehuru 
han denna gång tyckes ha varit jämförelsevis oskyldig, och 
det var då han med döden framför sig skrev den gripande
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dikten De hängdes ballad, denna hemska skildring av den 
parisiska avrättsplatsen vid Montfaucon, där massor av 
döda under åratal hängde i den stora galgen. Det är här 
som Villon tänker sig hänga tillsammans med sina senaste 
olycksbroder, fem eller sex stycken, och han ser, hur regnet 
piskar och utlakar kropparna, hur solen torkar och svärtar 
dem, skator och korpar hacka ut ögonen på dem och rycka 
dem i skägg och ögonbryn samt hur vindstötarna svänga de 
multnande benranglen fram och tillbaka. Och han slutar, 
liksom han börjat, med en bön till alla dem, som icke hade 
alltför hårda hjärtan, att bedja till Gud för de olyckliga. 
Väl vore det sant, att det varit den mänskliga rättvisan, 
som tagit deras liv, men de hade dock varit människor och 
”tous les hommes n’ont pas bon sens assez”.

Äter hade Villon tur med sig, och ännu en gång undgick 
han snaran. Parlamentet upphävde nämligen 1463 den allt
för stränga domen, vad Villon beträffade, men förvisade 
honom på tio år från staden Paris. Därmed upphöra under
rättelserna om detta samhällets olycksbarn, och Villon för
svinner spårlöst i den stora människofloden. Att han bättrat 
sig, kunna vi tyvärr ej hoppas, och troligt är väl, att han 
slutat sitt skiftesrika liv i något kroggräl eller — ännu 
sannolikare — för rättvisans hand. Att han länge överlevat 
den sista benådningen kan knappast förmodas, ty Villon 
var ej bland dem, som stilla och obemärkt vandra sitt liv 
fram, och säkerligen skulle i så fall landsortens domstols- 
protokoll haft åtskilligt att förtälja om hans djärva bragder.

För den, som önskar att befolka litteraturens Panteón 
med några moraliska idealgestalter, är denne hjälte från det
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medeltida Quartier Latin icke någon tilltalande företeelse. 
Men ehuruväl ingen kan försvara ett liv sådant som detta, 
så kan dock ej nekas, att det ter sig betydligt olika, om 
det betraktas såsom isolerat, eller om det ses i samband med 
tidens moral och levnadssätt i övrigt. Och Villon är icke 
blott en fullödig representant för sin tids lyten, utan ock 
för dess förtjänster. Med alla sina fel är denne lättrörlige, 
bekymmerslöse pariserstudent Frankrikes första, rent mo
derna skald, och i motsats till de flesta av sina närmaste 
efterföljare är han en ända igenom fransk företeelse.

Den europeiska medeltidslitteraturen hade i Frankrike 
natt sin högsta blomstring, och från Frankrike hade denna 
litteratur gjort sitt segertåg genom Europa. Men vid 1200- 
talets mitt började regressen, och blomstringstidens friska, 
livfyllda diktning tvinade bort i en blodlös allegori och i en 
torr lärdom, båda fostrade av den vid pariseruniversitetet 
enväldigt härskande skolastiska filosofien. Medan renässan
sens friska liv redan spirar i Italien, gör däremot Frankrikes 
diktning intrycket av en poesi i själatåg, och detta är må
hända orsaken till, att 1400-talets litteratur och konst obe
stridligen äro de minst kända i Frankrikes hela historia, 
■^nda in i minsta detalj har man studerat medeltidslitteratu
ren till 12jo och renässanslitteraturen från 1550, men åt 
den mellanliggande tiden har man endast ägnat ringa upp
märksamhet. Detta åter har enligt min mening haft till följd, 
dels att man alldeles förbisett de renässansrörelser, som 
verkligen finnas inom 1400-talets litteratur och konst, dels 
att man felaktigt identifierat renässansen med den under 
ISoo-talet började antikimitationen. Och detta senare är
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grundfalskt. Flera av den italienska renässansens främsta 
konstnärer, såsom Donatello och Fra Angelico, röja så gott 
som ingen inverkan från antiken, och högrenässansens 
främsta diktverk äro minst av allt antikimitationer — man 
behöver blott erinra sig Ariostos Rasande Roland. Snarare 
är det antikimitationen, som förstör renässansen och beteck
nar dess förfall, och på ett annat ställe har jag sökt påvisa, 
att även Frankrikes konst under 1400-talet med full rätt 
kan betraktas såsom en renässans — men fullt nationell, 
med gotiska formelement och utan påverkan från antiken.

Detsamma kan ock sägas om Villons dikt. Denna är en 
ren renässansdikt, fullt nationell, utan allt beroende av an
tiken och rörande sig i de från medeltiden nedärvda poetiska 
formlerna.

I motsats mot medeltidens allegoriska och lärda epigon
diktning är den fylld av en frisk och omedelbar realism. 
Hela det böljande, brokiga och rörliga liv, som drog förbi 
hans öga, har Villon fästat i sin dikt med en konst, som, 
om den icke vore så äkta fransk, skulle kunna sägas erinra 
om nederländarnas drastiska bilder, och i denna realism ha 
vi ungrenässansens säkraste kännemärke.

Dess andra konstituerande drag, den utpräglade subjek
tivismen, återfinnes ock i Villons dikt. Icke blott att denna 
dikt strängt taget blott behandlar hans eget liv; den speglar 
ock hela hans lättrörliga, sensibla ande, och den är fullt 
modern i det mångstämmiga, skiftande uttryck, han förmår 
giva åt känslolivet. Villon går aldrig helt upp i en enda 
stämning som medeltidens människor, utan spelar ständigt 
på hela den rika skalan av än likartade, än stridande käns-
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l°r — stormande livsglädje, stilla vemod, djup ruelse, en 
på samma gång barnsligt naiv och ädel religiositet och ett 
överdådigt trots mot alla religiösa och moraliska lagar, 
känslighet och självisk förståndskyla; allt detta ligger i 
denna Proteusartade dikt, som väl ständigt växlar gestalt, 
men dock alltid behärskas av en äkta iransk skepticism. 
Vad man än må säga: en personlighet, skarpt och klart ut
mejslad, träder oss till mötes i dessa bisarra studentdikter, 
°ch om renässansen i främsta rummet är personlighetens 
Pånyttfödelse, då är Villons dikt i eminent mening ett äkta 
barn av denna tid.

Den är det ock i den passionerade kärlek till livet, som 
Pulserar genom varje rad i hans dikter. På gott och ont 
kände denne ”Coquillens” klassiske skald ej skillnad, men 

ett visste han — det var dock ljuvt att leva, att höra guldet 
khnga, att famnas av kvinnor och att skåda, hur vinet 

gnistrade i bägaren. Livets lycksaliga nu var för honom allt, 
för detta offrade han sin framtid, och på morgondagen 
tänkte han icke, men just därför kände han desto djupare 
dödens fasor, och ingen har kanske med så gripande sanning 
malat dessa som den levnadsglade François Villon.

Iden detta är äkta fransk renässans, och dess förste store 
skald är Villon, liksom Rabelais är dess andre — i tiden 
räknat, ty någon inbördes värdesättning kan ej komma 
1 f °taga. Det var denna äkta, nationella renässans, som föll 
för antikimitationen under Frans I, och den olärde, regel- 
öse Villon glömdes då bort för samtidens klassiska poeter.

(i9°3)
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MAR C O L F U S S AG AN I SVERIGE.

Den hos de flesta folk spridda Marcolfussagan giver ett 
bland de egendomligaste exemplen på folkets diktande för
måga och visar de vitt skilda former, i vilka ett och samma, 
ursprungliga och enkla sagostoff kan efter några århundra
dens förlopp framträda. De båda former, i vilka denna saga 
föreligger i vårt land, erbjuda nämligen icke ens någon lik
het med varandra; de äro så olika som två berättelser över
huvudtaget kunna vara, och dock kan man historiskt åter
föra dem till samma källa. Den ena formen är en folkvisa, 
Jungfru Solfager, den andra den åtminstone till namnet 
bekanta folkboken om Marcolfus. Folkvisan lyder i mo
derniserad stavning:

Solfager var så vän en mö, 
att fagrar’ var ej på denna ö.

Solfager var så vänt ett viv.
Det var stor fara om herr Davids liv.

Han stöter guldkors på Solfagers hand, 
att hon skulle kännas i främmande land.

Solfager står vid borgaled.
Kommer Nougårds konung ridande där vid.

”Statt här, Solfager fager och fin.
Är David hemma kär’ mannen din?”
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”Herr David han drog av garden i går, 
kommer icke hem i detta år.”

”Solfager, om I viljen mig lova, 
var dag skolen I på röda guld tråda.

Solfager, lova mig din tro
var dag skall du tråda på röda gulisko.”

”Hur länge tören I hålla mig så, 
att jag skall var dag på röda guld gå?”

”Så länge törer jag hålla dig så, 
att land och rike vill med mig stå.”

”Nej, jag det ingalunda gör,
ty jag har herr David av hjärtat kär.”

Så giver han henne en dvaledryck in.
Hon dånade och föll till jorden därvid.

Så giver han Solfager dvaledrycker två, 
att Solfager dånade, där som hon står.

Så svepa de henne och lägga på bår 
och bära så henne i kyrkogård.

De sätta henne på griftesten 
och lyfte sen henne i jorden ned.

De bära henne i kyrkogård.
Herr David står i lunden och ser därpå.

De sätta rörpipor i Solfagers mun, 
att hon skulle hava anderum.

De lyfte Solfager av jorden opp 
och föra så henne av landet bort.

Herr David lät göra skräppa och pik, 
går omkring landet en pilgrim lik.

Herr David går i konungens gård.
Ute Nougårds konung för honom står.
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”Statt här, konung fager och fin, 
vill du låna hus en fattig pelegrim?”

”Gack dig du i stugan in,
där skall du få både mjöd och vin.”

De sätta tillhopa en pelegrimsring
och Solfager bryter bröd för dem.

”Hör du Solfager, fager och fin,
vi bryter du ej bröd med bara hand din?”

”Fuller äst du så gammal en dår’.
Vill du icke äta, så gack härifrå.”

Konungen satte sig i sängen ner:
”Vad är som den dåre säger?”

”Min käre herre, lägger eder ner, 
det är ej åt vad en dåre säger.”

Alla de somna i säten sin.
Sedan följde Solfager herr David hem.

Vi vända oss nu till sagans andra form. 1630 utkom av 
trycket

$îarcoipl)irê
Xfjet är:

(Sen llnberligl) 
od) fälfam l)iftoria.' ont Äo* 
nung Salomon/ od) en be» 

hembb 3)tarcolpE)uå.
®lebl) alleljanba Spörfmtål/ orb 

fpräf od) luftiga .^iftorier/ ganffa 
liufligl) til at läfa. '

(Stjoo font tjälft grögb í)afwa mid/ 
ïiH at läfa ett luftigt ©peel/

2(ff Stifroar odj få nttjdit Slempt/ 
£>an ftöpe tnigl) ocfj tontine et) feent.
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Berättelsen var då ingalunda någon nyhet för den svenska 
allmänheten, som redan länge känt till den listige Marcolfus’ 
alla tokroligheter. I en uppländsk kyrka från 1400-talets 
sista år1 såg man bland väggmålningarna Marcolfus’ och 
hans hustrus groteska figurer, och även den gamle kung 
Gösta, vilkens skönlitterära bildning väl ej var synnerligen 
stor, visade sig likväl genom åtskilliga citat ha reda på 
Marcolfus och dennes burleska påhitt. Någon äldre upplaga 
an den av 1630 är dock till dato icke känd, och jag vill 
därför med några ord redogöra för dess innehåll.

När konung Salomo stod på sin faders konung Davids 
sal och var full av vishet och rikedom, såg han en män
niska för sig ståndande vid namn Marcolfus, vilken var 
kommen från solens uppgång, mycket ohövisk och van- 
skapelig, men vältalig. Hans hustru var med honom där, 
vilken ock mycket led och bondaktig var. När konungen 
lät kalla dem för sig, stode de och sågo på varandra, och 
Marcolfus’ person var stackot och grov och hade ett stort 
huvud, en bred panna, skräckeliga och ludna öron, röda 
hängande kindben, stora flytande ögon, nedre läppen som 
en kalvmule, ett illaluktande skägg som en bock, feta hän- 
der> stackota finger, tjocka föttcr, en spetsig näsa som en 
höknäbb, stora tänder, ett åsneansikte, hår som en åsna, 

stora bondeskor och ett svärd med söndrig balja vid sig 
bundet. Hans kappa var flätad av hår och besatt med hjort
horn, hans klädning hade en elak färg, och var av mäkta 
slemt kläde, hans kjortel räckte honom ned över baken, och 

strumporna voro sönderslitna. Hans hustru var ung och
Husby Sjutolft, se H. Hildebrand i Akademiens månadsblad 1878.
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mycket plump med stora spenar, därpå stora vårtor, stora 
ögonbryn som ett svin. Hon hade ett skägg bak i nacken 
som en bock, öronen så långa som på en åsna, rinnande 
ögon, ett ansikte som en groda, en skrumpen kropp o. s. v.

När konungen såg dem frågade han: Vad ären I för folk 
och av vad släkt ären I? Marcolfus svarade: Säg oss först 
din släkt, så skola vi säga dig vår. Då Salomo därefter upp
räknat sina stolta anor, svarar Marcolfus honom med att 
i parodiskt syfte räkna upp sina egna. ”Jag har hört — 
genmälde då Salomo — att du är mäkta slug och spets
fundig, ehuru du blott är en bonde, och jag giva dig några 
spörsmål. Kan du svara mig på dem, vill jag förläna dig 
stor rikedom och ära.” Därefter börjar en vishetsstrid mel
lan konungen och den sluge Marcolfus. Konungen framför 
sina visa ordspråk, och Marcolfus svarar med att travestera 
dem:

Salomo: Den orättfärdige viker, när man hans namn 
förföljer.

Marcolfus: När gåsen flyger, slår hon ut stjärten. 
Salomo: En from och skön hustru är mannens ära.
Marcolfus: En kruka med söt mjölk skall man gömma 

för kattor.
Salomo: En from hustru är över all ting, men en ond 

hustru skall man intet tro, fast hon död vore.
Marcolfus: Slå armar och ben av henne och kasta henne 

i en grop, så vet du att du är av med henne.
Salomo: En gudfruktig hustru skall man lova.
Marcolfus: En katta, som haver ett gott skinn, skall 

man flå, o. s. v.
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Sedermera visar Marcolfus sin fyndighet genom en 
mängd mer eller mindre grovkorniga spratt, som han spelar 
konungen och vilka sluta därmed, att Marcolfus dömes att 
hänga, men får såsom en nåd rättigheten att själv utvälja 
ett träd åt sig. Men ehuru Marcolfus letar igenom hela Pale
stina lyckas han icke finna något träd, som riktigt tilltalar 
honom såsom galge, och i följd därav nödgas Salomo för
lata den oförbätterlige skämtaren.

För att finna ursprunget till denna berättelse, måste vi 
gå långt tillbaka i tiden, ända till de judiska folksägnerna 
om de vise konung Salomo. Enligt den judiska och musul- 
manska föreställningen var Salomo jordens mäktigaste 
härskare, och genom sin underbara signetring ägde han 
makt även över andevärlden eller de talrika demoner, med 
vilka den semitiska folktron hade befolkat universum. Men 
ftamför allt hade Salomo blivit en representant för hebréer- 

nas gnomiska poesi, liksom David hade blivit bäraren av 
deras lyriska. Det var med ordspråken, denna samling av 

gammaljudiska vishetsregler, som Salomos namn företrädes- 
V« förknippades. Vi böra fasthålla detta, ty det är ur dessa 
tva element — Salomos ordspråk och hans förhållande till 
demonerna — som Marcolfussagan vuxit fram.

Mellan Salomo och dessa demoner förekommo nämligen 
diskurser rörande himlens och jordens alla viktiga spörs- 
nial. I ett av dessa samtal, som den arabiska traditionen 
hevarat, erhåller Salomo av sin fiende, demonfursten Sachr, 
en beskrivning på de sju världar, som denne en gång i tider- 
11 as morgon genomrest. Andra dialoger av liknande art ha 
försvunnit. En av dessa återfinnes i västerlandet vid medel-
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tidens början, nämligen en angelsachsisk dialog, Salomo och 
Saturnus. Även här rör sig samtalet om allvarliga, delvis 
kosmografiska frågor, men här är det Salomo, som upp
träder såsom den undervisande. Om en tredje dialog, också 
av allvarlig beskaffenhet, ha vi tidiga underrättelser i den 
europeiska litteraturen. Redan i slutet av 300-talet talas i ett 
påvligt brev om Contradictio Salomonis, och hos en mängd 
författare från medeltidens flesta århundraden anspelas på 
samma dialog, i vilken de tvistande personerna voro Salomo 
med sina ordspråk och en Markol eller Marculphus, i vilket 
namn man nu igenkänner avguden Mercurius, vilken av den 
semitiska folktron fattades såsom en av Salomos många 
demoniska motståndare.

Denna dialog, som vi således känna endast genom de 
medeltida författarnas talrika anspelningar, rörde sig såsom 
nyss nämndes huvudsakligen kring Salomos ordspråk och 
ägde en allvarlig karaktär. Så småningom började likväl 
den allvarliga karaktären att utplånas, och Marcolfus gjor
des i och med detsamma till en parodisk motsats till Salomo, 
vars vishetssatser han förlöjligade och förvrängde. Redan 
på 1200-talet omtalar en tysk dikt, att Marcolfus ”för
vände Salomos ordspråk”.

Metamorfosen skedde troligen ungefär samtidigt och i 
samma trakt, där medeltidens storartade djurepos Reineke 
Foss utbildades, och i viss mening kan ock dialogen mellan 
Salomo och Marcolfus sägas utgöra en motbild till denna 
blodiga samhällssatir. Hos medeltidens i allmänhet så föga 
reflekterande människor fanns dock en stark tendens att 
förlöjliga det upphöjda, och både Reineke Foss och Mar-
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colfus utgöra bevis därpå, i det att Marcolfus är ett av de 
första, om icke det allra första exemplet på en bibelparodi, 
som världslitteraturen äger.

Sedan således demonfursten sjunkit ned till en folklig 
gyckelmakare, utbildades typen och sagan vidare genom 
inflytande från en annan liknande berättelse, nämligen Vita 
Aesopi, en av antika och medeltida sagoelement hopkom
men, fabulerad biografi över den mytiske sagoberättaren 
Aesopus. Genom denna kontakt fick vishetsstriden mellan 
Salomo och Marcolfus ett appendix, i vilket Marcolfus 
genom åtskilliga fiffiga spratt ådagalade den oförfalskade 
naturens överlägsenhet över konung Salomos så högt be
prisade vishet.

Så uppstod den latinska berättelse, vilken 1630 översattes 
Pa svenska. Originalets språk angives visserligen icke, men 
latinet lyser ännu tämligen klart fram i den svenska över

sättningen, vars fel ofta endast kunna förklaras genom en 
hänvisning till detta original. Så t. ex. översättes impius 

nemine persequente = den ogudaktige flyr, ehuru 
lngen förföljer honom med den orättfärdige flyr, när man 
hans namn förföljer, vilken tolkning tydligen förutsätter, 

att ordet nemine blivit läst som nomine.
Men detta enkla sagomotiv om Salomo och hans motstån

dare demonfursten utvecklades även på ett annat sätt.
Enligt Talmud lyckades demonfursten en gång bemäktiga 

s,g den underbara signetring, som gav Salomo makt över 
människor och andar. Demonfursten antog då Salomos yttre 
gestalt, satte sig i besittning av hans land, och — vad som 
här är av vikt — av hans gemåler, under det att den fordom
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så mäktige konungen nödgades vandra kring såsom en över
given tiggare, till dess att slutligen bedrägeriet upptäcktes, 
då Salomo återfick sin signetring, sin gestalt och sin makt. 
Enligt Konungabokens framställning skulle Guds onåd ha 
drabbat Salomo, därför att denne tog sig hedniska gemåler 
och offrade åt deras gudar. Såsom representant för dessa 
hedniska gemåler framstår både i bibeln och i traditionen 
Faraos dotter, och i en arabisk saga är det hon, som för
skaffar demonfursten den underbara signetringen. Det är 
således sannolikt, att vi haft en semitisk saga av ungefär 
följande innehåll. Salomos hedniska gemål, Faraos dotter, 
är i hemligt förstånd med demonernas furste, förskaffar 
honom signetringen och blir själv segrarens lön, ehuru 
Salomo likväl till slut återvinner både ring och gemål.

I Bysans erhöll denna saga ytterligare utbildning, tyd
ligen under inflytande av den sengrekiska romanen. Denna 
roman kan karakteriseras såsom en erotisk äventyrs- och rese- 
roman. Vanligen bortrövas älskarinnan i början av boken, 
älskaren söker efter henne i åtskilliga land, upplever där de 
underbaraste äventyr och förenas äntligen med den älskade 
i romanens avslutningskapitel.

Vad nu speciellt denna saga beträffar, så finnes den icke 
längre i behåll i den grekiska formen, men om denna kunna 
vi dock på komparativ väg bilda oss en föeställning, näm
ligen genom att jämföra tvenne olika versioner, vilka utgå 
från denna gemensamma nu förlorade källa. Sagan sådan 
den fanns på grekiska låg nämligen till grund å ena sidan 
för åtskilliga ryska traditioner och folkvisor, å den andra 
för en tysk s. k. spilmansdikt, vars original förskriver sig
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från noo-talets sista år. Genom att jämföra dessa efter- 
bildningar kunna vi skaffa oss en någorlunda god föreställ
ning om den gemensamma grekiska förebilden.

Innehållet i denna roman var antagligen ungefär följande. 
Den vise konung Salomo bemäktigade sig Faraos dotter och 
gjorde henne till sin gemål, men konungens broder — ett 
egendomligt demoniskt väsen, vilken i den ryska traditionen 
skildras såsom till hälften människa, till hälften häst — 
fattar kärlek till henne och besluter att bortröva henne. 
Han sänder henne då en förtrollad ring, vilken hon sätter 
på sitt finger och genom vars hemliga kraft hon fattar 
kärlek till den demoniske fursten. Denne giver henne där
efter en trolldryck, som gör att hon faller i en dvala och 
anses såsom död. För att pröva detta häller Salomo smält 
guld i hennes hand, men detta avbryter icke hennes döds- 
lika sömn, övertygad om att hon verkligen är död, låter 
^å konungen jorda henne, men älskaren bryter sig in i 
griften och för det förmenta liket ombord på ett skepp, 
där drottningen vaknar upp ur sin slummer, varefter båda 
draga till furstens rike. Då Salomo underrättas om grav- 
rovet, förstår han sveket och utskickar kunskapare till olika 
land att efterforska drottningen. En av dessa igenkänner 
henne på märket i handen, och nu beger sig Salomo för
klädd till pilgrim till sin broders land, där han samman
träffar med sin trolösa gemål. Denna inser genast, vem den 
förmente pilgrimen är, och röjer honom för brodern, som 
later fängsla honom. Drottningen hånar då Salomo för hans 
darskap och denne föres ut till avrättningsplatsen att dödas, 
da han stöter i sitt horn, varefter hans män rusa fram och
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befria honom. Romanen slutade därmed att Salomo dödade 
sin svekfulle broder och hemförde sin gemål.

Som man märker är detta i grova drag också innehållet 
i den svenska folkvisa, som här meddelats. Åtminstone kän
ner man igen de förnämsta motiven, även om de här i 
väsentlig mån varierats. Nu kan man fråga, på vilken väg 
har då denna sengrekiska roman förirrat sig ända till 
Sverige — är det den tyska spilmansdikten eller ryska folk
visor som varit mellanleden. För att besvara denna fråga 
måste vi jämföra alla de tre olika versionerna, och det skall 
då visa sig med vad för en uppteckning — den ryska eller 
den tyska — som Jungfru Solfager erbjuder de största lik
heterna.

Det visar sig då genast en högst betydande skillnad mel
lan den tyska och den svenska dikten. I den tyska är det 
nämligen icke Salomos demoniske broder som bortrövar 
drottningen, utan det är en hednisk konung, under det att 
Salomos broder — vilken i den tyska dikten ännu bär demon
furstens namn Marolt eller Morolf — på ett synnerligen 
verksamt sätt hjälper Salomo att rycka drottningen ur för
förarens våld.

Den svenska och den ryska traditionen känner däremot 
icke denna morolfstypens splittring, utan rör sig endast med 
tre huvudpersoner: mannen, hustrun och förföraren. Salo
mos hjälpande broder omtalas däremot icke. I en rysk 
version är visserligen förföraren Salomos broder, men i de 
flesta är han det icke, och även i den svenska folkvisan 
har detta drag utplånats; rövaren kallas där helt enkelt 
Novgorods konung.
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I den svenska dikten uppfattas hustrun såsom från början 
trogen, under det att hon i den tyska skildras såsom genast 
förälskad i den hedniske konungen. I den ryska folkvisan 
om Vasilj Okuljevitsch älskar drottningen sin make och 
bortföres med våld av förförarens utskickade, som med 
skänker och inställsamma ord söka omvända hennes hjärta 
— en förförelsemetod, som ju ock användes i den svenska 
folkvisan. I följd härav sker bortförandet i den tyska dikten 
med drottningens goda vilja, i den svenska och i den ryska 
däremot mot hennes vilja. En ytterligare överensstämmelse 
mellan den svenska folkvisan och den ryska är att mannen 
ar frånvarande, då förföraren eller dennes utskickade an
lända. En olikhet däremot i förhållande både till den tyska 
och till den ryska dikten är, att hustrun i den svenska folk
visan bortrövas av älskaren personligen och icke av dennes 
utskickade.

Mera betydande är en annan skillnad. Enligt de ryska 
traditionerna lockas drottningen ombord på ett fartyg, där 
hon söves medelst en trolldryck, varefter skeppet avseglar 
med henne. I den tyska dikten däremot mottager hon sömn
drycken i sitt slott, varefter hon begraves, och, först då 
detta skett, föres hon ombord. Som man märker ställer sig 
den svenska visan på samma ståndpunkt som den tyska. 
Även här sker begravningen före bortförandet.

En episod, som är egendomlig för den svenska versionen 
ar det sätt, på vilket det förmenta liket hålles vid liv, näm
ligen genom rörpipor, som sättas i Solfagers mun. En lik
nande utväg omnämnes dock i den tyska dikten — ehuru 
visserligen för en annan situation. I denna dikt sänker
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Morolf sitt fartyg ned på havsbotten och skaffar sig där 
luft medelst rörpipor. Men som det förefaller hör detta drag 
mera ihop med den falska begravningen än med Morolfs 
flykt, och det är därför möjligt, att den svenska folkvisan 
här bevarat ett ursprungligt drag, som annorstädes bort
fallit. En annan episod har i den svenska dikten nästan 
utplånats. Det berättas här, att David — den äkta mannen
— stött ett guldkors på Solfagers hand, ”att hon skulle igen
kännas i främmande land”, och längre fram i dikten — då 
David förklädd till pilgrim kommer till sin makas nya hem
— frågar han, varför hon icke bryter bröd med bara hand 
utan — vilket här måste underförstås — med en behandskad 
hand. Dessa antydningar äro i den svenska visan knappt 
begripliga utan någon hänvisning till motsvarande ställen 
i de utländska dikterna. I den tyska är det konungens broder 
Morolf, som häller smält bly i drottningens hand för att 
pröva, om hon verkligen är död eller icke. Då Morolf seder
mera drager ut för att uppsöka den flydda, igenkänner han 
henne på märket i handen, som hon förgäves söker dölja 
med en pådragen handske. En rysk version är däremot mera 
lik den svenska. Där är det Salomo själv, som på sin fader 
Davids råd bränner igenom drottningens hand. Då hon 
sedermera bortrövats, utsänder han sina tjänare till omkring
liggande länder för att efterspana, vart hon tagit vägen. 
Dessa tjänare få dyrbara guld- och silverstickade handskar 
med sig, ty den vise Salomo vet, att drottningen älskar 
sådana för att dölja brännmärket i handen. Såsom Salomo 
anat, köper drottningen verkligen dylika handskar och blir 
därigenom röjd. Det är tydligen en tankegång av detta slag,
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som legat till grund för den svenska diktens tämligen dunkla 
framställning. Men där är episoden något överflödig, eme
dan den äkta mannen själv omedelbart ger sig ut på upp- 
täcktsresa efter den flydda och icke — såsom i den tyska 
versionen — först genom en utskickad kunskapare skaffar 
sig reda på drottningens nya hemvist. För mannen själv är 
ett dylikt igenkänningstecken naturligtvis överflödigt, men 
för en med drottningen mindre bekant tjänare bör ett dylikt 
tecken enligt folkvisans sätt att motivera anses såsom väl
behövligt och nödvändigt. I detta fall har den svenska ver
sionen således hoppat över ett led i framställningen, men 
en motsvarighet finnes dock i den ryska folkvisan om Vasilj 
Okulievitsch, där det ävenledes är konungen själv och icke 
hans utskickade som omedelbart uppsöker drottningen. Den 

svenska folkvisans förkärlek för en koncentrerad, ofta allt
för knapphändig framställning visar sig ännu mer i diktens 
avslutningsstrofer. Förklädd till pilgrim infinner sig man
nen hos den trolösa, igenkännes av henne och kallas hånande 
en gammal dåre. I detta fall överensstämma alla de tre 
versionerna med varandra, men avslutningen i den svenska 
dikten skiljer sig däremot ytterst bestämt från den tyska 
och den ryska traditionen. Meningen är här tydligen, att 
mannen giver en sömndryck åt konungen och dennes hov, 
varefter han återtager och hemför sin bortrövade maka, 
bnligt både den ryska och den tyska traditionen utföres 
han däremot på avrättsplatscn och skall just dödas, då 
han med en hornstöt kallar sina krigare till sig, varpå han 
nedhugger förföraren och återtager sin drottning. Men all
deles fritt uppfunnen är den svenska folkvisans avslutning
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sannolikt icke, ty en något liknande episod förekommer 
verkligen i den tyska spilmansdikten. Morolf, som där just 
upptäckt drottningens uppehållsort, fängslas av den hed
niske konungen, men lyckas undkomma genom att giva 
denne och hela hans hov en sömndryck. Måhända har där
för avslutningsepisodcn i Jungfru Solfager ursprungligen 
hört till ett annat ställe i dikten, nämligen till det förlorade 
parti, som skildrat hur mannens utskickade budbärare upp
spanade den flydda och räddade sig undan Novgorod- 
konungens hämnd.

Som man ser företer den svenska dikten likheter både 
med de ryska versionerna och med den tyska. Men lik
heterna med de ryska folkvisorna äro flera och mera be
tydande. På Ryssland häntyder också namnet på älskaren 
i den svenska folkvisan: Nougårds konung. Det vill därför 
synas, som om den svenska dikten utgått från någon nu 
förlorad rysk folkvisa, vilken bevarat flera ursprungliga 
i den senare ryska traditionen utplånade drag. I några fall 
har visserligen den svenska visan tappat bort andra ur
sprungliga drag, som de övriga versionerna bevarat, men 
i flera fall äger motsatsen rum, och i alla händelser är denna 
folkvisa ett ganska märkligt aktstycke i Marcolfussagans 
historia, då den i flera punkter hjälper oss att rekonstruera 
den gemensamma grekiska förebilden för de ryska folk
visorna och den tyska spilmansdikten.

Dessa äro således de tvenne former, i vilka Marcolfus- 
sagan uppträder i vårt land. Det ursprungligen så enkla 
motivet om Salomos fiendskap med demonfursten utveck
lades å ena sidan till en vishetskamp mellan dessa båda
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mytiska personligheter, å den andra till en strid dem 
emellan om den yttre makten. I den talmudiska berättelse, 
som jag redan omtalat, finna vi de båda motiven ännu 
förenade inom samma ram. Salomo tillfångatager där 
demonfursten, som i sin fångenskap för ett längre vishets
samtal med konungen och dennes tjänare Benejah, varefter 
demonen genom en list lyckas störta Salomo och bemäktiga 
S1g dennes land och gemåler. Ur det förra motivet utveck
lades den bibelparodi, som 1630 överflyttades till svenska, 
ur det senare den erotiska äventyrsvisa, för vilken jag senast 
redogjort.

(1892)
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BRÖLLOPET PÅ ULFÅSA.

Betrakta vi våra s. k. historiska skådespel, så måste vi 
medgiva, att deras författare ej trängt synnerligen djupt in 
i hävderna. I de flesta fall ha de nöjt sig med att dramatisera 
händelserna och teckna de uppträdande personligheterna 
sådana som dessa framställas i första bästa lärobok. För de 
flesta har den hederlige Jacob Ekelunds Svenska historia 
fått släppa till färgerna.

Och därom är intet ont att säga. För ett folkskådespel 
är det ju ganska lämpligt att röra sig med figurer, vilka 
ha en viss av åskådaren redan på förhand känd gestalt. 
Engelbrekt, Erik av Pommern, Birger Jarl, Kristian Tyrann, 
Gustav Vasa m. fl. äro ju för oss svenskar nästan lika väl
bekanta som Homeros’ gudavärld var för grekerna. Deras 
karaktärer stå framför oss i några enkla drag utan alla 
schatteringar — alldeles såsom läroboken beskriver dem, 
och ungefär på samma sätt återfinna vi dem inom littera
turen.

Vi ha där Severin Norrby med sitt käcka leende, oför
färad mot fienden och ridderlig mot de sköna, utan ett spår 
av sjörövarens kanske ej lika så älskvärda egenskaper; vi 
ha den löjlige Albrekt av Mecklenburg med sina later à la 
tysk handelsresande; vi ha statsmannavishetens representant,
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den mäktige Bjällbojarlen, än ruvande över förräderiet vid 
Herrevad, än välvande i sitt huvud storartade planer 
rörande Stockholms grundläggning; vi ha den oegennyttige 
Engelbrekt och hans vapenbröder, Dalarnas barnafromma, 
tappra, barkbrödsätande söner, och vår högt eldade foster
landskänsla tilltalas av att såsom en drastisk motbild till 
dessa sederena naturbarn skåda den utsvävande, löftesbry- 
tande Erik av Pommern, vars djävulska uselhet framträder 
desto bjärtare vid sidan av den tårmilda drottning Filippa.

De historiska händelser, vilka dessa dramer skildra, till
höra oftare folkvisans eller sagans värld än historiens. Axel 
och Valborg, vilkas öde skildrats i Oehlenschlägers bekanta 
sorgespel, ha aldrig existerat, och trots våldsamma försök 
att bringa folkvisans uppgifter i överensstämmelse med 
historiens, har man ej lyckats avlägsna motsägelserna mellan 
dikten och verkligheten. ’”Stolts Elisif”, som av Hedberg 
valts till ämne för ett drama, har lika litet historiskt under
lag. Skulle folkvisan om henne verkligen vara äkta, skulle 
den sköna vid det tillfälle hon bortrövades av den tyske 
riddaren ur sitt stilla kloster, ha uppnått den respektabla 
åldern av femtio år, en ålder som borde ha fredat henne 
för dylika attentat.

”Bröllopet på Ulfåsa” vilar väl på ett säkrare historiskt 
underlag, men även här torde det vid en undersökning visa 
sig, att berättelsen faller inom novellens och icke inom den 
rena historiens område.

Den vackra sägnen leder sina anor ända upp till medel
tiden. En nunna, Margaretha Clausdotter, vilken 1440 blev 
intagen i Vadstena kloster, där hon slutligen steg till värdig-
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heten av abbedissa, författade ett genealogiskt arbete om den 
heliga Birgittas släkt, och i denna skrift förekommer vår 
berättelse för första gången.

”Först är vetande” — säger författarinnan — ”att S. Bir
gittas morfar hette Herr Bengt lagman och var broder till 
den konungen, som då styrde riket. Han tog till hustru en 
den ädlaste och fagraste jungfru, som hette Sigrid, född av 
en god, men dock ej så stor och mäktig släkt som hans 
egen. Konungen, hans broder, blev honom därför mycket 
oblid och sände honom till smälek en kjortel, till hälften 
guldstickad, till hälften av vadmal, varmed han menade, 
att Herr Bengt hade nedsatt sin släkts anseende. Men Herr 
Bengt lät sy vadmalen med guld och pärlor samt besätta 
den med ädla stenar, så att den delen av kjorteln blev dyr
barare än den andra. Därefter förklarade konungen honom 
fejd på liv och död samt sände honom bud att han ville 
besöka honom. Då Herr Bengt förstod detta, bad han Fru 
Sigrid, att hon skulle iföra sig sina bästa kläder, gå ut emot 
konungen och fägna honom det bästa hon kunde; men själv 
flydde han till skogen. Frun gjorde som hennes herre hade 
bett henne, och då konungen fick se henne, täcktes hon 
honom så väl, att han steg av hästen, tog henne i sin famn 
och sade: ’Hade min broder detta ogjort, då skulle jag 
det göra.’ Därpå bad han, att hans broder skulle utan rädd
håga återvända hem.

Sannerligen må sägas, att Gud gjorde med denna heder
värda fru såsom han fordom gjorde med Ester, vilken 
konung Ahasvérus tog till drottning för hennes ödmjukhets 
och stora fägrings skull. På samma sätt blev denna hederliga
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fru upphöjd för sin ödmjukhet, fägring, sitt gudeliga leverne 
och sina dygdiga gärningar. Därför kallades hon av alla: 
den fagra fru Sigrid. Därefter levde de samman i guds
fruktan och hade tillhopa fyra barn, tre döttrar och en 
son. Sedan täcktes Gud kalla henne från denna världen. 
Hon blev dödssjuk och låg en månad på sin sotsäng. Hon 
tog då avsked av sin herre och antvardade Gud sin själ. 
Därefter lät Herr Bengt jorda henne med stor heder i 
S. Klara kloster inför högaltaret.”

Den ende Bengt, som — såvitt man vet — någonsin varit 
broder till en svensk konung, var Birger Jarls troligen 
yngste son, hertig av Finland och broder till konungarna 
Valdemar och Magnus. Men han var ogift. Redan från 
barndomen uppfostrad för den prästerliga banan, utnämn
des han vid tämligen unga år till biskop i Linköping.

I anledning av denna tydliga motsägelse bestämde man 
sig redan under 1600-talet för en annan Bengt, broder icke 
till konungen, utan till Birger Jarl, som — om han än icke 
bar konunganamnet — ju i alla fall var Sveriges verklige 
monark. Men tyvärr är denne Bengt lika olämplig. För det 
första var han aldrig lagman och för det andra var han 
antagligen äldre än Birger Jarl. Redan 1220 blev han biskop 
1 Linköping, och då var den blivande jarlen ännu för ung 
att spela rollen av släktens huvudman. Före sin utnämning 
till biskop hade Bengt väl varit gift, men då detta giftermål 
mgicks, var Birger naturligen ännu yngre och således ännu 
mindre kvalificerad att mot sin äldre broder uppträda så
som berättelsens hjälte säges ha gjort. Jarl blev Birger först 
ett par årtionden senare.
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Har det då aldrig funnits någon Bengt lagman? En gam
mal munkkrönika, med ledning av äldre anteckningar ned
skriven strax efter 1430, omtalar under 1294, att ”Herr 
Bengt, östgötarnas lagman” avlidit, och samma krönika 
upplyser, att ”Fru Sigrid, hustru till Herr Bengt, östgötarnas 
lagman, avlidit år 1289 och att hon jordats hos dominika- 
nerna i Skänninge” — således ej i S. Klara kloster i Stock
holm, som den nyss anförda legenden uppgiver.

Här ha vi således funnit lagman Bengt och Sigrid den 
fagra. Vi kunna nu med ledning av samtida testamenten 
och dylika handlingar vidare undersöka den förres historia. 
Vi finna då, att han blivit lagman i Östergötland redan 
i slutet av 1260-talet och att han då troligen i detta ämbete 
efterträtt sin fader Magnus Bengtsson, vilken redan i före
gående årtiondes början omtalas såsom östgötalagman. 
Denne Magnus måste tydligen ha varit son till Birger Jarls 
broder Bengt, och i följd därav tillhörde även vår berät
telses hjälte den mäktiga folkungaätten. Han var nämligen, 
som man härav finner, kusins son till Sveriges då regerande 
konung, Magnus Ladulås.

En annan fråga är, om denne kunnat taga sig synnerligen 
nära av hans giftermål. I en rättshandling nämnes Bengt 
bland de närmare släktingarna till Karl Ulfsson, Birger 
Jarls bittre fiende, och vidare var hans syster Ulfhild gift 
med Knut Långes sonson, Birger Filipsson, vars fader stupat 
i striden vid Herrevad. Han hade således ganska starka för
bindelser med den icke kungliga grenen av folkungaätten, 
vilken vid tiden för Bengts eget giftermål befann sig i öppet 
uppror mot regeringen. Birger Filipsson och hans broder
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Johan hade 1278 fängslat konungens svärfader greve Ger
hard av Holstein och mördat Magnus gunstling Ingemar. 
Först 1280 lyckades konungen kuva detta uppror, som 
slutade med Birger Filipssons och hans broders halshugg
ning. Visserligen vet man ej, om Bengt lagman på något 
mera verksamt sätt deltagit i svågerns uppror, men att för
hållandet till denne varit synnerligen gott framgår därav, 
att de båda fränderna i allsköns sämja ännu 1279 driva 
affärer med varandra. I en av de hithörande handlingarna 
talar t. ex. Birger Filipssons hustru om ”sin älskade broder 
östgötalagmannen Bengt”. Under sådana förhållanden bör 
det för dennes kungliga frände ha varit tämligen likgiltigt, 
om det nya äktenskapet varit en mesallians eller ej.

Själv var lagmannen näppeligen längre i de år, då man 
begår dårskaper för ett vackert ansikte. Han hade redan 
förut varit gift, men om hans första hustru veta vi blott, 
att hon avlidit före 1275, då lagmannen för hennes själs 
frid skänkte gårdarna Skrukeby, Bjärcho, Gaddostad m. fl. 
till Linköpings domkyrka. Strax därefter måste han ha gift 
sig med Sigrid den fagra, men i varje fall kunde Birger Jarl 
ej ha haft något att invända mot detta äktenskap, ty den 
gamle statsmannen hade då redan i tio års tid vilat i graven. 
För övrigt är det knappt troligt, att Sigrid tillhört någon 
lågättad släkt. I ett arbete, skrivet vid pass åttio år efter 
hennes död, talas det tvärtom om hennes höga börd och 
hennes stolta later.

Uttröttad av alla dessa svårigheter skall läsaren kanske 
till slut utropa: måhända har Herr Bengt ej ens rått om
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Ulfåsa, där bröllopet skulle ha firats? Även detta kan på 
goda grunder åtminstone betvivlas.

Ehuru vi ha åtskilliga brev rörande både lagman Bengt 
och hans egendomar, finna vi honom aldrig angiven såsom 
ägare av Ulfåsa, och intet av hans brev är utfärdat från 
detta gods. Den förste, som vi med säkerhet veta ha varit 
herre till Ulfåsa, är den heliga Birgittas make, Ulf Gudmars- 
son, som 1340 utfärdade ett brev från denna sin egendom. 
Hans hustru, den bekanta sierskan, var dotter till Upplands
lagmannen Birger Pedersson och dennes maka fru Ingeborg, 
som å sin sida var dotter till lagman Bengt och fru Sigrid. 
Man kunde nu tänka, att Ulf Gudmarsson i arv med sin 
hustru erhållit Ulfåsagodset, som då förut tillfallit Birger 
Pedersson såsom arv från lagman Bengt, men mot detta 
antagande strider det faktum, att arvskiftet både efter fru 
Ingeborg och efter Birger Pedersson ej innehåller ett enda 
ord om Ulfåsa, som därav att döma ej synes ha tillhört dem.

Första gången, som mig veterligen Ulfåsa göres till lag
man Bengts herresäte, är i ett modernt och ytterst otillför
litligt arbete, nämligen i Afzelius’ Svenska folkets sagohäv
der, som vanligen visar sig vara källan till massor av orik
tiga uppgifter och föreställningar. Som det förefaller existe
rade Ulfåsa ej ens på Sigrid den fagras tid, utan gården med 
detta namn synes först ha blivit byggd av hennes dotter
dotter och dennas make Ulf Gudmarsson, vilken även givit 
herresätet sitt namn.

Hur man än vänder denna historia, har den således ringa 
sannolikhet för sig, och förmodligen är berättelsen om lag
man Bengt och Sigrid den fagra blott en halvt novellartad
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anekdot, som av Vadstenanunnan knutits till lagman Bengts 
och fru Sigrids namn. Exempel på dylika historiserade 
noveller finnas i mängd. Jag behöver blott erinra om en 
enda. Medeltiden och renässansen ägde en vacker ballad 
om en riddare, som en älvkvinna söker locka i fördärvet. 
Riddarens namn växlade, men i några former av visan upp
träder han såsom Herr Magnus. Av Herr Magnus blev 
Hertig Magnus, och denne Hertig Magnus blev slutligen 
identisk med Gustav Vasas sinnessjuke son. I Vadstena visar 
man ännu det fönster, genom vilket den olycklige furste
sonen störtat sig ut på havsfruns lockelse. Historien berättas 
redan av Dalin vid mitten av 1700-talet, men ännu femtio 
år förut var riddarens namn blott Herr Magnus. Så lätt 
och så snabbt uppstår en sägen.

(1887)
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MARSK STIGSVISORNA.

De flesta av oss torde redan från barndomen ha en åskåd
lig föreställning om det mord, som S. Cecilias natt 1286 
begicks i Finderups lada på konung Erik Clipping. Vi känna 
det alla från Ingemanns bekanta roman, och då vi seder
mera studerat de gamla krönikorna och folkvisorna, ha vi 
säkerligen läst dem med den förutfattade mening, som vi 
ända från barndomen hyst.

Källan till Ingemanns romantiserade framställning är 
den väldiga dikt om Marsk Stig, som Vedel utgav 1591 i sin 
samling av danska folkvisor, och denna dikt var länge den 
enda kända Marsk Stigsvisan. Men 1862 utkom tredje 
bandet av Grundtvigs epokgörande arbete Danmarks Gamle 
Folkeviser, och här meddelades nu en hel följd av visor, 
behandlande samma tilldragelse. Därav framgick, att Vedels 
dikt endast var en av denne själv gjord bearbetning av äldre 
visor, och Grundtvig var nog lycklig att kunna framlägga 
de flesta av dessa för läsaren. Genom det här samlade mate
rialet blev det först möjligt att företaga en litteraturhistorisk 
undersökning av denna diktcykel, och i sin inledning till 
visorna gjorde Grundtvig själv början härtill.

Marsk Stigsvisan, sådan denna usprungligen lydde, finnes 
enligt Grundtvigs mening visserligen ej i behåll, men den
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ypperliga redaktion, som finnes i Karen Brahes foliohand- 
skrift, återgiver dock denna i en så ren och ursprunglig 
form, som det överhuvudtaget är möjligt, då det gäller 
folkliga dikter. De övriga visorna kunna däremot endast 
betraktas såsom mer eller mindre fullständiga fragment av 
den ursprungliga visan.

Det åskådningssätt, varifrån den frejdade forskaren här 
liksom i allmänhet i sin folkvisekritik utgår, är att den 
stora, fullt poetiskt genomförda dikten är den ursprungliga, 
under det att de mera oklara och mindre genomförda endast 
äro att anse såsom fragment och dunkla reminiscenser av 
den större. Enligt min mening — och jag tror denna åsikt 
också vara den allmänt gällande — är just motsatsen regel 
inom folkpoesien. Det är episoden, en mindre tilldragelse, 
lätt att skildra och lätt att minnas, som är det första och 
ursprungliga. I följd av folkfantasiens ständiga behov att 
finna en poetisk motivering utvecklas det ursprungliga 
ämnet allt mer och mer, dikten sväller ut och råkar under 
denna utveckling i beröring med andra sånger, varvid den 
starkare och livskraftigare absorberar de svagare, denna 
förening ger uppslaget till nya kombinationer och till ett 
nytt sökande efter den motivering, som blivit en nödvändig
het efter dessa kombinationer, och slutligen framstår ett 
folkepos, rikt på episoder, men på samma gång så enhetligt, 
att endast en mödosam filologisk forskning förmår att 
blotta den väldiga stammens växtringar.

Detta åskådningssätt är icke nytt, utan kan sägas vara 
grundlagt redan genom Wolfs bekanta arbete över Homeros 
(1795), och hur än åsikterna om grekernas stora national-

77



MARSK STIGSVISORNA

epos växla — ett torde dock alltid stå fast: att den home- 
riska dikten föregåtts av en mängd smärre sånger, vilka 
mer eller mindre bearbetade ingått i den stora dikten om 
Ilions fall. Denna teori, för vilken Wolf här bröt vägen, 
tillämpades snart även på andra folks nationaldikter. Så 
fann Lachmann i Nibelungenlied det slutliga resultatet av en 
lång föregående folkdiktning, och om han än gick för 
långt, då han trodde sig kunna skilja ut de bestånds
delar, av vilka dikten skulle ha hopfogats, så står det resul
tatet dock alltid fast, att dikten om nibelungarnas under
gång så småningom vuxit fram ur — så att säga — genera
tioner av äldre smådikter. Samma teori har även använts, 
då det gällt att förklara uppkomsten av den fornengelska 
hjältedikten Beowulf samt av de stora fornfranska chansons 
de geste. Även dessa skulle ha uppstått ur och bildats av 
mindre folkdikter eller ”cantilenor”.

Så säker denna teori än i allmänhet kan anses vara, så 
lider den dock av den bristen, att dessa föregående små
dikter inte längre kunna påvisas. Vad de förhomeriska dik
terna beträffar, ha vi endast sparsamma antydningar om 
deras existens, och de mindre kväden, vilka föregått Nibel
ungenlied och Rolandsången, äro likaledes förlorade. Väl 
kunna vi av de isländska eddasångerna om Sigurd Fafnes- 
bane samt om Gunnar och hans bröder bilda oss en före
ställning om, hur de tyska sånger en gång sett ut, vilka 
föregått Nibelungenlied, men hur den stora dikten så små
ningom vuxit fram ur dessa smärre — det kunna vi endast 
på den litteraturhistoriska konstruktionens väg visa.

Den skandinaviska norden äger intet nationalepos, jäm-
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förligt med de nyss nämnda stora hjältedikterna, men vi ha 
dock en dikt, som i poetisk skönhet nästan är deras like, och 
som är så pass omfattande, att den står på gränsen till ett 
verkligt epos. Det är den stora, i Karen Brahes foliohand- 
skrift bevarade dikten om Marsk Stig. Den uppstod först 
vid medeltidens slut, då folkfantasiens skaparkraft annor
städes redan brutits, och medan detta danska folkepos ännu 
befann sig i sin första bildningsprocess, kom reformationen 
och avskar all vidare utveckling. Folkets intressen riktades 
nu åt annat håll, på de stora religiösa och sociala frågorna, 
och folkdiktningens dagar voro förbi.

Men utom det estetiska intresse, som anknyter sig till 
denna dikt, äger den även ett rent litteraturhistoriskt. Här 
kunna vi nämligen se, hur en dylik folkdikt vuxit fram ur 
mindre sånger, hur dessa sånger knutit sig samman till allt 
större enheter, hur nödvändigheten av en poetisk motivering 
framkallat den ena situationen efter den andra — med ett 
ord, här ha vi ett faktiskt exempel på den ”cantilenteori”, 
om vilken jag nyss talat, ty här i Danmark finnas verkligen 
dessa äldre kväden i behåll, som i motsvarande fall saknas 
i utlandets litteratur.

För att kunna ådagalägga detta är det nödvändigt att 
giva en kortfattad översikt av det historiska underlaget för 
de dikter, vi nu gå att skärskåda. Tyvärr är det material, 
Över vilket vi ha att förfoga, numera ytterst bristfälligt.

I oktober 1728 ödelädes som bekant Köpenhamns univer
sitetsbibliotek av en förhärjande eldsvåda, varvid en mängd 
handskrifter och aktstycken av oskattbart värde blevo 
lågornas rov. Bland andra handlingar, som då gingo för-
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lorade, befann sig även den utan tvivel viktigaste skriften 
för kännedomen om den sammansvärjning, vilken kostade 
Erik Clipping livet, nämligen ”Marsk Stigs Historie paa 
Pergament, Klage Artickel oc Giensvar, effter Kong Erick 
Gleppings Dod, ved hans Son oc Marsk Stig oc hans for
vante”. Här funnos sålunda alla processhandlingarna, och 
jämte dessa förstördes ock ”Erick dippings Historie”, ”Om 
Kong Erick i Finderup” m. fl. dokument, vilka möjligen 
kunnat belysa denna nu dunkla punkt i Danmarks historia. 
Även ”Actiones adversariae Erici Menwed et Johannis 
Grand Anno 1296” gingo förlorade i denna ödesdigra elds
våda, men lyckligtvis hade den nitiske Joh. Gram redan 
tagit en avskrift av dessa processhandlingar, innan de för
stördes. Denna avskrift är nu jämte några magra samtidigt 
gjorda klosteranteckningar så gott som hela det material, 
över vilket vi ha att förfoga, då vi skola utreda det histo
riska förloppet av den nyss omtalade sammansvärjningen. 
En dylik utredning har redan med stor samvetsgrannhet 
blivit gjord av Julius Martensen i dansk Historisk Tidsskrift 
IV R. IV B., och till denna hänvisas den, vilken önskar 
att mera i detalj studera samma frågor.

Det var en blodig tid denna i Danmarks historia, och 
ärkebiskop Jens Grand hade ej så orätt, då han med sin 
vanliga cynism anmärkte, att ett kungamord just ej var 
något så oerhört, att man därför behövde röra upp himmel 
och jord. Valdemar Seiers äldste son och efterträdare hade 
fallit för sin broder Abels egen hand. Efter en blott tvåårig 
regering stupade Abel och kronan övergick till Valdemar 
Seiers tredje son Kristoffer med förbigående av Abels ätt.
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Kristoffers hela regering var en fortsatt strid med Abels 
avkomlingar samt med den härsklystne ärkebiskop Jacob 
Erlandsson, och striden slutade därmed, att konungen genom 
ett giftmord röjdes ur vägen.

Det var således icke under några ljusa utsikter som hans 
son Erik Clipping år 1259 såsom ett tioårigt barn besteg 
Danmarks tron. Med hertigen av Slesvig, representanten 
för Abels anspråk, fortfor kampen endast med korta av
brott, och i Danmarks missnöjda adel ägde denne naturligt
vis ett legitimistiskt parti, som mycket ofta visade sig villigt 
att med vapen i hand understödja den äldre grenens anspråk 
på Danmarks krona. Även med greve Jakob av Halland, en 
sonsons son till Valdemar Seier, låg konungen i tvist och 
kunde först 1283 förmå sig att till honom överlämna Hal
lands norra del. Jakob gjorde däremot anspråk icke blott på 
hela Halland, som 1216 givits hans farfar i län, utan ock 
på ersättning för den tid, konungen förhållit honom hans 
arv. Också den farliga kampen med ärkebiskop Jakob 
Erlandsson fortsattes med oförminskad häftighet. Om den 
ursprungliga anledningen till denna strid är det svårt att 
bilda sig en exakt föreställning, men säkerligen var den 
minst lika mycket rent personlig som kyrklig; åtminstone 
var det endast en del av Danmarks prästerskap, som ställde 
sig på ärkebiskopens sida i striden mot konung Kristoffer 
och hans ätt. De anhängare, ärkebiskopen hade, tyckas före
trädesvis ha funnits bland Skjalm Hvides ättlingar, till vilka 
ock ärkebiskopen själv hörde, och detta mäktiga parti om
fattade både andliga och världsliga stormän, bland dem 
även greve Jakob av Halland. Till vilken höjd hatet hos
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dessa Danmarks ”guelfer” stigit, framgår av några yttran
den, som efter Erik Clippings mord fälldes av Jakob 
Erlandssons frände och efterträdare Jens Grand. Denne 
hade då icke blott uttalat sitt gillande av den hemska gär
ningen, utan ock beklagat, att mordet ej skett en tolv eller 
sexton år tidigare, så att konungen ej kunnat lämna någon 
avkomma efter sig. Vidare hade han sagt, att det var 
honom likgiltigt, vem som blev konung i Danmark, om det 
bleve en jude, sarasen, hedning eller djävulen själv, blott 
det icke bleve Erik Menved eller dennes broder. En annan 
av partiets män hade i en predikan förklarat, att Danmarks 
rike aldrig skulle bliva lyckligt, så länge någon av Kristof
fers ätt bure kronan.

Troligen var det blott en yttring av detta partihat, då 
Marsk Stig på danehovet i Nyborg 1276 ensam vägrade 
att hylla konung Erik Clippings son såsom dennes efterträ
dare. Även marsken tillhörde Skjalm Hvides ätt, och här 
upprepade han endast vad hans frände ärkebiskop Jakob 
Erlandsson redan förut gjort, då denne vägrat att kröna 
konung Kristoffers son till dennes blivande efterträdare.

Detta är egendomligt nog den första säkra underrättelse 
vi äga om den namnkunnige marsken. Senare anteckningar 
veta väl att berätta, att han året förut varit danskarnas 
anförare i krigståget mot Sverige. Ehuru uppgiften ej finnes 
i någon samtidig källa, är det dock ingen anledning att be
tvivla den, men troligen har marskens deltagande i detta 
tåg ej varit av den art, som man vanligen föreställer sig. 
Enligt den gängse meningen skulle de svenska hertigarna 
Magnus och Erik genom en överenskommelse med Erik
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Clipping ha erhållit en dansk hjälptrupp för upproret mot 
Valdemar Birgersson. Denna hjälptrupp skulle den danske 
monarken ha satt under befäl av Marsk Stig och greve 
Jakob av Halland, ett förhållande, som onekligen tyckes 
förutsätta, att konungen och dessa herrar då ännu stått på 
god fot med varandra. Men undersöker man själva källorna, 
kommer man snarare till ett motsatt resultat. Mellan Erik 
Clipping och de svenska hertigarna finnes verkligen en 
överenskommelse i behåll, varigenom konungen mot en viss 
ersättning lämnade hertigarna ett hundra ryttare; om dessas 
anförare nämnes intet. Den s. k. Erikskrönikan berättar 
härom, att hertig Magnus for ned till Danmark och värvade 
där sju hundra ryttare, både danskar och tyskar. Såvida 
båda uppgifterna äro sanna — vilket de väl få anses vara 
— framgår därav, att Erik Clipping endast lämnat en del 
av den danska krigsstyrka, med vilken hertigen angrep sin 
broder. Den danske historieskrivaren Arild Hvitfeld, som 
skrev i slutet av 1500-talet och möjligen hade tillgång till 
nagra nu förlorade källskrifter, ger troligen uppslaget till 
den riktiga tolkningen, då han berättar att hertigen i 
Danmark värvade krigsfolk, för vilka greve Jakob och 
Marsk Stig voro ”överstar”, samt att konungen själv låtit 
honom få hundra goda ryttare av sitt eget hovfolk, dock 

mot en ersättning av 6,000 mark. Det var således två alldeles 
oberoende affärer. Hertigen vände sig dels till konungen och 
erhöll av honom en uppsättning av ryttare mot en bestämd 
summa, dels till dennes mäktigaste vasaller, som antagligen 
mot en motsvarande ersättning uppsatte en ändå större kår 
av ryttare. Marskens och greve Jakobs tåg till Sverige är

83



MARSK STIGSVISORNA

således icke något bevis för deras goda förhållande till 
konungen; den omständigheten, att marsken, ehuru konung
ens ämbetsman, oberoende av denne, själv uppsatte en trupp, 
tyckes snarare häntyda på motsatsen. Greve Jakob av Hal
land, som då ännu ej återfått sitt län, var så gott som 
konungens öppne fiende och hade säkerligen ej av denne 
valts till chef för en kunglig armé.

Jakob Erlandsson hade visserligen 1274 slutat sin oroliga 
bana, men hans parti förlorade därför ej sin livskraft, och 
början av nästa årtionde upptages av ständiga adelsuppror, 
i vilka särskilt greve Jakob och Marsk Stig tyckas ha tagit 
en verksam del. 1285 synes ett dylikt uppror ånyo ha varit 
på väg att utbryta, men konungen lyckades besvärja faran 
genom att häkta hertig Valdemar av Slesvig, som ej lös- 
släpptes ur sitt fängelse, förrän han lovat att icke ”förbund 
giore med nogen person i verden, ved hvilcken Hans Maje
stät oc Riget nogen skade kand tillfoyes”.

Dessa försiktighetsmått tjänade dock till intet. Samma år, 
1286, blev Erik Clipping mördad.

Vad var anledningen till detta mord? De samtida kloster
annalerna lämna därom ingen upplysning, men i processen 
med Jens Grand anför konungens advokat endast politiskt 
missnöje såsom de sammansvurnas bevekelsegrund. Den 
mördade konungen — säger han — hade visat de förrädiska 
adelsmännen all upptänklig ynnest, hade upphöjt dem till 
statens högsta värdigheter, låtit dem få hand om rikets in
komster samt för sig själv endast bibehållit konunganamnet. 
Men ändock voro de ej nöjda, så länge kronan satt på 
konungens huvud. Ärkebiskop Jakob och hans vänner —
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fortsätter han — hade redan förut framkallat upproret mot 
konung Kristoffer samt förgiftat denne. Greve Jakob, 
Marsk Stig, Peder Jakobsson, Rane Jonsson med flera, vilka 
voro ärkebiskop Jakob Erlandssons fränder och vänner, hade 
emot konung Erik Clipping fortsatt den strid, som ärke
biskopen börjat; och för deras hand hade konungen fallit.

Denna karakteristik av de sammansvurna, ehuru hållen 
i allmänna ordalag, passar förträffligt in på medeltidens 
missnöjda adelsfraktioner i allmänhet, nämligen från det 
kungliga partiets synpunkt, och jämför man denna ankla
gelse med ärkebiskop Jens Grands svar, framgår tydligt, 
att konungen fallit ett offer för ett politiskt partis missnöje.

Vilka voro nu mördarna? Detta är tydligen en fråga, som 
aldrig blev juridiskt utredd, men på danehovet i Nyborg 
1287 anklagades greve Jakob, Marsk Stig, Peder Jakobsson, 
Nils Knutsson, Peder Pors, Nils Hallandsfar, Arvid Bengts
son, Aage Kage och Rane Jonsson. Själva nekade de an
klagade till beskyllningen, och även sedermera bestrider 
Jens Grand helt enkelt, att dessa nio stormän haft något 
att skaffa med mordet. Ej ens det kungliga partiet kunde 
i den punkten upprätthålla anklagelsen, att de personligen 
deltagit i detta; även från detta håll medgavs, att blott 
Arvid Bengtsson och Rane Jonsson varit närvarande i 
Finderup under mordnatten. Då nu greve Jakob, Marsk 
Stig och de övriga ej personligen deltagit i mordet, hade det 
enligt moderna rättsbegrepp varit åklagarens skyldighet att 
bevisa, att mordet skett på deras anstiftan. Men en sådan 
bevisning tyckes aldrig blivit förebringad, ehuru antyd
ningar finnas om, att man verkligen sökt — ehuru förgäves
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— att skaffa sig bevismaterial. Så medgiver den kungliga 
advokaten, att man brutit sig in hos ärkebiskop Jens Grand 
för att hos honom finna de sammansvurnas brev. Några 
dylika komprometterande handlingar, med vilka Jens 
Grands påståenden så lätt kunnat vederläggas, kunde emel
lertid ej framdragas inför rätta, utan den kungliga advoka
ten nödgades i stället taga sin tillflykt till en så osäker 
hemul som ”publica vox et fama”.

De anklagades skuld var således ingalunda bevisad, och 
det kan alltid tänkas, att Erik Clippings anhängare be
gagnat mordet såsom en förevändning för att komma åt 
motpartiet, som den allmänna meningen tydligen måste giva 
skulden för konungens död; de anklagade voro ju konungens 
bittra fiender. Detta antagande har verkligen ett stöd i det 
sätt, på vilket processen fördes. De anklagade tillätos näm
ligen ej att enligt vanlig lag fria sig genom värjcmålsed, 
utan dömdes i stället enligt gårdsrätten, under vilken man 
förklarade dem höra, enär de voro konungens ”män”. Pro
cessen tillgick då på följande sätt. Två av konungens hird- 
män beedigade anklagelsen, varefter en tredje hirdman 
dömde den anklagade från liv, ära och gods; något försvar 
tilläts icke. Med andra ord — det kungliga partiet var här 
både anklagare och domare, och motparten erhöll ej ens rätt 
att försvara sig. Den möjligheten är således icke alls ute
sluten, att greve Jakob och hans vänner fallit ett offer för 
en politisk förföljelse.

Själva förfäktade de allt framgent denna mening och vid- 
gingo aldrig, att de gjort sig skyldiga till det brott, för 
vilket de dömts. Likaså klagade de ständigt över, att rätte-
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gången emot dem icke förts under iakttagande av laga 
former.

Ehuru det således är en möjlighet, att de voro oskyldiga 
till konungamordet, är det dock troligare, att ryktet verk
ligen talade sanning.

Men av det anförda framgår dock, att icke ens samtiden 
hade en fullkomlig kännedom om själva förloppet vid det 
hemlighetsfulla mordet. Man visste blott följande. Konungen 
hade mördats i byn Finderup, där man fann hans lik, be
täckt av femtiosex sår. Mördarna hade träffat honom 
vapenlös och sovande i sin säng. Om han haft något följe 
med sig, säges ej; blott så mycket vet man, att Rane Jonsson, 
också avklädd och vapenlös, hade befunnit sig hos honom. 
Jens Grand påstår, att Rane sökt värja sin herre mot de 
anfallande; men då Rane likväl anklagades såsom konunga
mördare, förutsätter detta, antingen att man alldeles bestred, 
att denne uppträtt till konungens försvar, eller ock att man 
ansåg, att han under sken av att värja sin herre i verklig
heten förrått denne.

Konungen säges i några anteckningar ha blivit dödad 
”a suis” eller ”a suis militibus”, d. v. s. av sina hirdmän. 
Detta kunde nu visserligen förstås så, att han mördats av 
det följe han hade med sig i Finderup, men då processen 
mot de anklagade just stödde sig på dessas egenskap av att 
vara konungens ”hirdmän”, så får väl detta uttryck anses 
blott betyda, att han dräpts av de ifrågavarande personerna. 
En annan anteckning angiver saken i klarare ord. Här 
berättas, att hertig Valdemar sammansvurit sig med några 
av rikets stormän och att konungen ”dödats av några, som
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hemligen skickats av desse”. Det är således troligt, att 
konungen fallit under en lejd mördarhops dolkar, och i spet
sen för denna skara tyckes Arvid Bengtsson ha stått. Antag
ligen drog bandet försorg om, att intet ögonvittne, som 
sedan hade kunnat röja dem, fick överleva konungens fall.

Om anledningen, varför konungen befann sig i Finderup, 
säges intet, men att han tillfälligtvis skulle ha förirrat sig 
dit och — såsom den senare traditionen vet att berätta — 
lagt sig att sova i en vanlig lada, är knappt troligt, ty han 
säges ”fullt avklädd” (nudis) ha legat ”i sin säng” (in lecto 
suo), och de sammansvurna böra tydligen åtminstone någon 
tid förut ha haft kännedom om, att han S. Cecilias natt 
skulle uppehålla sig i Finderup. Sannolikt synes vara, att 
man i den lilla byn, vars låga och torftiga kojor väl föga 
lämpade sig till ett kungligt härbärge, sökt inreda den 
mera rymliga ladan till bostad åt Erik Clipping vid hans 
tillfälliga besök. Om anledningen till hans uppehåll i Fin
derup förmäla de samtida annalerna intet, men Jens Grand 
sökte sedermera slå mynt av platsens ödslighet. Ärkebisko
pen berättade nämligen, att han av ”en fullt trovärdig per
son, vars namn han, om han ville, kunde yppa för påven, 
hört, för vilken ömklig orsak konungen dödats på detta 
misstänkta och ödsliga ställe”, och han tilläde, att man 
allmänt visste, hur förföljelselysten konungen visat sig 
mot kyrkan samt hur han genom sitt utsvävande levnads
sätt skandaliserat både sig själv och all god sed i riket.

Det första försöket att sprida ut ett lömskt rykte kan 
knappt taga sig en annan form — ”en fullt trovärdig per
son, vars namn han, om han •ville, kunde yppa”! Jens Grand
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låter här således den misstanken framskymta, att konungen 
i något mindre hedrande syfte — man anar ett plebejiskt 
kärleksäventyr — begivit sig till den torftiga byn, där han 
fallit ett offer för en uppretad äkta mans hämnd eller 
dödats av någon annan lika lumpen anledning. Jens Grand 
framkastar endast ett dylikt allmänt, obevisat och icke när
mare formulerat rykte, men hans goda vänner drogo an
tagligen försorg om att vidare utkolportera det. Vi skola 
också se, hur det växer och tager gestalt, allteftersom min
net av det historiska förloppet vid händelsen förbleknade. 
Men dessförinnan skola vi kasta en flyktig blick på de 
historiska händelserna strax efter mordet.

Sedan de anklagade 1287 dömts fredlösa, återstod för 
dem endast öppen kamp. De förbundo sig med norrmännen, 
och det uppstod ett vilt krig. Norrmännen och de samman- 
svurna härjade årligen det olyckliga Danmarks kuster, och 
i spetsen för dessa rövartåg stod nu Marsk Stig, säkerligen 
på grund av sin krigiska duglighet. Att han redan förut 
skulle ha varit de fredlösas anförare, finnes ingen anledning 
att antaga, ty av det sätt, varpå dessa omnämnas, får man 
snarast det intrycket, att de icke haft någon egentlig chef, 
utan utgjort ett parti av i förhållande till varandra själv
ständiga adelsmän. Huvudkvarteret för de fredlösa var 
Marsk Stigs borg på ön Hjelm, och den borgen tyckes out
plånligt ha inristat sig i den hårt hemsökta allmogens minne.

Kriget fortfor ett gott stycke in i nästa århundrade, men 
redan före dettas början hade de flesta av de anklagade 
skattat åt förgängelsen. Arvid Bengtsson, som flytt till 
Halland, hade jämte tio följeslagare såsom ”rövare” blivit
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avrättad 1288, de fredlösas norske vapenbroder Alf Erlings- 
son föll 1290 i danskarnas händer och steglades, Marsk Stig 
avled 1293, följande år greps Rane Jonsson och avrättades 
utanför Roeskilde, och året därpå blev Aage Kage ihjäl
slagen av Viborgs borgare.

Dessa voro nu händelser, som mäktigt ingrepo i Dan
marks historia, och folkfantasien dröjde ej heller att be- 
mäktiga sig dem för att dana om dem efter sina lagar. Av 
de dikter, som uppstodo för att besjunga dessa tilldragelser, 
ha nog de allra flesta gått förlorade, och andra ha blivit 
så ändrade, att det ursprungliga innehållet ej längre kan av 
oss uppfattas. Då jag nu ej vill inlåta mig på de mera svår
tolkade frågorna, kommer jag endast att sysselsätta mig 
med tvenne grupper av visor.

En bland de mera betydande männen i Erik Clippings 
tragedi var Rane Jonsson, och han blev nog också tidigt 
hjälten i flera ballader. En av dessa behandlade hans av
rättning samt finnes ännu kvar, om ock kanske i ett något 
ändrat skick (Grundtvig 149, c). Tonen är tämligen guds
nådlig, och visan påminner icke otydligt om liknande av- 
rättningsvisor i senare tider, men den gör dock med undan
tag av sista versen, vilken jag tror vara ett senare tillägg, 
intryck av att vara diktad något så när samtidigt med själva 
händelsen av en bygdepoet, som funnit Ranes avrättning 
vara ett både gripande och framför allt uppbyggligt ämne. 
Innehållet är mycket enkelt. Rane vågar sig ut från Hjelm 
och blir i Roeskilde gripen av ”konung Kristoffer” samt 
avrättad. Det är ingenting i visan, som strider mot historiska
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fakta, utom att Kristoffer, som antagligen grep honom, då 
ännu ej var konung.

En annan visa (Grundtvig 148, b) är mera romantiserad 
och troligen mindre historisk. Även här är den fredlöse 
Rane hjälten, och avsikten med visan tyckes ursprungligen 
ha varit att skildra rövarens brutala råhet. Själva händelsen, 
som antagligen är lånad från någon äldre visa eller fritt 
uppdiktad för att giva ett exempel på detta rövarlynne, 
är följande. Den fredlöse infinner sig till häst utanför 
”margreffuens” bostad och fordrar att få liten Kirstin. Då 
det svaras honom ”icke haffuer du festemö her”, hotar han 
att bränna upp gården och tilltvingar sig på detta sätt liten 
Kirstin. Då hon förebrår honom mordet på kung Erik, slår 
han henne vid kinden och nekar, att han varit skyldig till 
konungens död.

Rane framstår här således i en sannolikt verklighetstrogen 
bild såsom en rå kvinnorövare, men i dikten finnes en strof, 
genom vilken vi erfara något av det vilda skogslivets hela 
skönhet. Den fredlöse och hans brud — heter det —

De hafde icke andet till brude-seng 
end skov og marek og nyslauen eng, 
For han var saare udlagd baade fra venner og frender.

Då man glömt den verklige Ranes osympatiska person
lighet, kunde man lätt fästa sig vid det romantiska i den 
här antydda situationen — tvenne unga älskande, vilka 
fredlösa och i strid med samhället blott äga ”skov og marek 
og nyslauen eng” till brudgemak, och troligen var det också 
denna antydning, som gav en senare skald anledning till en 
omdiktning av visan. Visserligen lyckades han i sin dikt
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icke utplåna alla spåren av den forne brutale kvinnoröva
ren, utan några drag av denne stå ännu såsom dissonanser 
kvar i den nya omarbetningen, men i det hela är det här en 
romantisk kärlekssaga han förtäljer. Rane har begått ett 
dråp — vilket tyckes författaren ej ha rätt klart för sig; 
i en strof, som står kvar från den gamla dikten, är det 
konung Erik, i en annan ”den wellbyrdige mand”. Med an
ledning härav har han blivit fredlös, men innan han rym
mer av landet, vill han ha sin fästmö, liten Kirstin, med sig.

Han tvingar föräldrarna att lämna ut henne, och själv 
hyser hon rädsla för att dela den fredlöses öde, men Rane 
lovar: ”1 skal huerckenn haffue sorrig eller harm” och säger 
till den bekymrade fadern:

”Forennd ieg skulle meste den vene uiff, 
foer skulle ieg lade medt unge liiff.”

Så komma de ut i skogen. Och nu märker man, vad det 
är som slagit an på författaren. Det som förut antytts i en 
strof, säges nu i fyra, och till dessa strofer om brudnatten 
bland skogens doftande hö anknyter sig skildringen om 
bröllopsmorgonen. Liten Kirstin begär en morgongåva av 
sin make, men den fredlöse har intet annat att giva än sig 
själv, och liten Kirstin sluter då honom i sin famn och säger 
sig heller intet annat önska.

Rani han loffte hinder till sin hest:
”Nu haffuer vi giordt vor brollop allerbest.”

Så drogo de till Hjelm, och där levde nu Rane och liten 
Kirstin samman ”så mången god dag”. Rane blir en gam
mal man, och elva söner växa upp omkring honom. En dag
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sammankallar Rane dessa och uppmanar dem i ett längre 
tal till enighet, ty då skulle ingen makt kunna erövra Hjelm. 
Själv vill han draga till Jylland — såsom han säger — för 
att där uppbära ”det röda guld”. Hans hustru, som just 
skall föda sin tolfte son och är fylld av dystra aningar, 
uppmanar honom att avstå från denna resa, men Rane rider 
bort från Hjelm. Och — slutar visan — han red aldrig till 
Hjelm mera.

Den ursprungliga diktens tolv strofer ha här vuxit ut till 
sextiofyra, och av den historiske Rane, som avrättades icke 
fullt åtta år efter Erik Clippings mord, finnas ej många 
drag bevarade hos den åldrige kämpagestalt, som möter oss 
i den nya visans slut, — vilket — som vi strax skola se — 
är en omarbetning av en visa, som ursprungligen handlat 
om Marsk Stig själv. Men den popularitet, som den nya 
dikten om Rane antagligen förvärvade sig, gav anledning 
till en omarbetning av den ovan omtalade dikten om fri- 
bytarens avrättning. Genom denna omdiktning växte de 
tio stroferna i den äldre visan ut till fyrtioen, och innehållet 
ändrades i överensstämmelse med det senast relaterade kvä- 
det om Ranes giftermål. Denne skildrades därför såsom en 
gammal, gråskäggig man, och han tillfångatogs i Jylland1 
— ty det var ju dit han skulle rida. Men emedan den gamla 
dikten lät honom avrättas icke i Jylland, utan i Roeskilde, 
sökte den nye författaren att kombinera dessa båda upp
gifter genom att låta Rane föras från Randers, där han

1 Att Rane i verkligheten greps i Roeskilde, veta vi genom Hvitfcld, 
som stöder sig på en fullt tillförlitlig handling, som han i översättning 
meddelar.
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gripits, till Roeskilde för att där avrättas. Hans brott är 
författaren tydligen obekant. Han gripes av ”Nielus Ericks- 
sen”, vars fader han tjänt såsom en otrogen sven, i det han 
vållat sin herres död. Men vilken denne Nielus Erickssen 
och hans fader varit, därom känner författaren intet. Emel
lertid dör Rane på ett ganska uppbyggligt sätt och sänder 
från schavotten hälsningar till sin ”väna hustru”, vilken 
han hoppas skall uppfostra deras barn ”till gudsfruktan”.1

Om nu dessa båda stora visor förenades — och det hade 
man ju lätt kunnat göra — hade man fått en dikt på över 
hundra strofer, som med nästan episk bredd behandlat 
Ranes hela historia. Denna dikt hade sedan kunnat ingå 
kombinationer med andra dikter tillhörande Marsk Stigs
kretsen — en början därtill ha vi redan sett i stroferna om 
den gamle kämpen Rane — och under lyckliga förhållanden 
hade måhända ett danskt epos vuxit fram. Nu stannade det 
hela i växten, och Ranevisorna smälte aldrig samman ens 
med kvädena om Marsk Stig.

Vi vända oss nu till dessa, ty här blevo kombinationerna 
flera och lyckligare.

En visa (Grundtvig 145, h) börjar med en nattlig scen. 
Marsken plågas av hemska drömmar, åt vilka hans maka 
förgäves söker giva en lyckosam tydning. På morgonen 
väpnar Marsk Stig sina män och rider till Skanderborg, där 
det tydligen skall hållas rannsakning om konungens mord. 
Då han kommit in på borggården, hälsas han hånande av

1 Då denna dikt blivit populär, synes den såtillvida ha inverkat 
på den äldre dikten om Ranes avrättning, som den givit anledning till 
en där förekommande strof — den 10 — som handlar om Ranes ”väna 
hustru”.
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drottningen, men han svarar med att slunga henne en annan 
beskyllning i ansiktet — beskyllningen för otrohet mot den 
avlidne. Då utropar den unge konungen, att detta tyckes 
honom icke vara bot ”for min kiera faders dod”, d. v. s. 
han beskyller nu marsken för att vara den mördades bane- 
man. Men marsken visar beskyllningen ifrån sig

Og skam faae alle de stærke helte, 
der mig det sige bag.

varpå konungen svarar:

Og saa faa og alle dine, 
der mig nu ncgter den sag.

varpå han förklarade honom fredlös. Marsken rider då sin 
väg, under det han uttalar den hotelsen, att denna dom 
skulle göra många i Danmark till änkor, och därpå bygger 
han upp Hjelm.

Samtidig med själva händelsen är väl denna visa icke 
i någon nu bevarad form, och ett historiskt värde har den 
väl endast däri, att den uttrycker de fredlösas uppfattning 
av den tidens politiska tilldragelser. Marsken framställes 
nämligen såsom oskyldig till mordet. Detta visas icke blott 
av det sympatiska omkvädet: Min ädle herre, den unge 
Marsk Stig — som synes mig häntyda på, att sången diktats 
av en bland marskens anhängare — utan ock av inlednings- 
stroferna, vilka tydligen angiva, att marsken själv ännu var 
okunnig om den beskyllning, som skulle riktas mot honom. 
Inför konungasonen nekar han till det, som säges ”på hans 
bak”, men får ej försvara sig, ty den unge fursten förklarar, 
att här hjälpte intet nekande. Han dömes därpå till fred-
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löshet, och visan framställer denna dom såsom orsaken till 
Danmarks alla följande olyckor. Men just så ville de fred
löse ha saken uppfattad — de hade icke begått något mord, 
utan voro endast politiska offer, vilka visserligen icke hade 
avstått från sin rätt att hämnas den orättvisa, man begått 
emot dem. Anmärkningsvärt är det hat emot drottningen, 
som här skymtar fram, och omöjligt förefaller det ej att 
vara, att man i de fredlöses krets sökt sprida ut, att 
konungen mördats av någon drottningens älskare.

Vi vända oss därefter till en annan visa (Grundtvig 
145, g), som giver en skildring av själva mordnatten. Här 
är synpunkten en annan. Omkvädet lyder klagande: ”Nu 
ständer landet i wode”, och i inledningsstrofen höra vi en 
genklang av de beskyllningar, som Erik Menveds advokat 
uttalat mot de sammansvurna:

Ther er saa mange i Dannemarck, 
som alle vil herrer vere.

D. v. s. det är stormännens självsvåld och härsklystnad, 
som orsakat konungens död och landets alla lidanden. 
Själva händelsen beskrives antagligen på ett tämligen histo
riskt troget sätt. Författaren känner ej närmare, vilka mör
darna äro, och han namngiver ingen bland dem. Han vet 
blott, att de förklädda till munkar rida till ladan, där 
konungen vilar. Konungen är ännu vaken, och vaxljusen 
brinna kring honom, då de bryta sig in. En strof, som 
möjligen hört hit, berättar, att Rane låtsat värja sin herre 
mot de anfallande, men att han gjort detta svekligt, så att 
han i stället för att rikta sitt svärd mot mördarhopen,
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huggit fast det i en bjälke. Mördarna själva tyckas efter 
mordet vara gripna av fasa över sin hemska gärning — 
med ett ord, händelsen framställes just så, som det kungliga 
partiet vid den tiden ville ha den uppfattad, och endast 
avslutningen i dikten strider mot den anda av historisk 
trohet, som röjer sig i dess början. En liten ”småsven”, som 
varit vittne till mordgärningen, lägger sadel på sin häst och 
rider till drottningen, för vilken han omtalar den fasans
fulla händelsen. Det sätt, varpå denna mottager underrättel
sen om dödsfallet, är dock ägnat att väcka en viss förundran. 
Hon svarar genast med att säga, att änskönt dessa tidender 
ej voro goda, så skulle småsvennen för dem ha kläder och 
föda till döddagar. Men den, som genast tänker på att 
belöna övcrbringaren av en dödspost, ser väl däri företrä
desvis en god tidning. Det som gör saken ytterligare miss
tänkt är, att budbäraren uppmanar henne att ”well foruare 
hin unge hertug Knudt”, men någon konungason med detta 
namn fanns icke. Det kan väl tänkas, att ”Knut” i senare 
tid kommit in för ”Erik”, men en annan förklaring kan 
åtminstone gissningsvis uppställas. I visan om Alf Erlings- 
sons avrättning säges, att drottningen haft en älskare vid 
namn Knut, och möjligen kunde därför yttrandet tänkas 
syfta på denne ”unge herr Knut”.

Jag tänker mig det ligga inom möjlighetens gräns, att 
man haft en visa, diktad i de fredlösas krets, vari drott
ningen med glädje hälsat sin makes död och endast varit 
bekymrad för sin älskares säkerhet. Denna visa skulle seder
mera ha råkat i kontakt med den nyss relaterade dikten om 
Erik Clippings mord och med anledning därav skrivits om
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i konungslig riktning. Detta är naturligen endast en lös giss
ning, vilken har mycket svaga stöd, men åtminstone för min 
uppfattning har denna senare del av mordvisan en helt 
annan karaktär än den första avdelningen.

Mera än själva mordet tilldrog sig naturligen den därpå 
följande kampen den allmänna uppmärksamheten. Det var 
de fredlösas härjningar och den fasta sjörövarborgen på 
Hjelm, som företrädesvis inpräglade sig i den närmaste 
eftervärldens minne, och först i denna kamp framträdde 
Marsk Stig såsom huvudpersonen. Men då han i denna 
strid framstod såsom de fredlöses anförare, var det för folk
fantasien en helt naturlig slutsats, att han även förut varit 
de sammansvurnas chef eller rättare — då folkdikten endast 
rör sig med individer, ej med partier — att han ensam varit 
konungens motståndare. På grund av detta åskådningssätt 
blev det Marsk Stig ensam och ej alla de sammansvurna, 
som i den nyss omtalade visan anklagades för mordet, och 
av samma skäl fogade man sedermera till själva mordvisan 
en ny strof, varigenom marsken gjordes till mördarhopens 
chef.

Slutligen växte hövdingen på Hjelm ut till en nästan 
sagolik kämpagestalt. Det är icke längre några samman
svurna, i spetsen för vilka han står, utan det är han ensam, 
omgiven av sina söner, som förhärjar Danmarks kuster. 
I en gotländsk krönika från början av 1400-talet har denna 
tradition redan kommit in, och i visan om den gamle käm
pen Rane, vilken sitter på Hjelm såsom hövding för elva 
söner, ha vi troligen en rest av en visa, som ursprungligen
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handlat om denna traditions Marsk Stig, ehuru den seder
mera knutits till Ranes person.

Men samtidigt utvecklades traditionen i en annan rikt
ning. Vi minnas, att Jens Grand framkastat en lös miss
tanke, att den utsvävande konungen blivit dödad under ett 
skamligt kärleksäventyr. I några klosteranteckningar, som 
antagligen skrivits omkring år 1300, återvända dessa pre
latens ord. Konungen karakteriseras där på följande sätt: 
”Han rövade kyrkans tionde, utövade aldrig rättvisa, ut
blottade klostren genom att där lägga in sina hästar och 
hundar, var ytterligt falsk och kränkte adelns fruar.” Själva 
mordet sättes dock ej i samband härmed. Men i en strax 
efter 1324 skriven krönika har ett kausalsammanhang redan 
åstadkommits, i det att det där såsom ett rykte berättas, 
att konungen blivit ihjälslagen av sin hird ”med anledning 
av sin okyskhet”.

Men folkfantasien måste gå ännu längre. Då Erik Clip
ping nu blev mördad ”med anledning av sin okyskhet”, 
och ett dylikt allmänt motiv ej erkännes av folkdikten, så 
måste han ha kränkt någon särskild, och kränkt denne sär
deles djupt, d. v. s. han bör ha förfört någons syster, hustru 
eller dotter. Egendomligt nog måtte folkets diktande fantasi 
till en början ha vacklat mellan alla dessa poetiskt lika 
berättigade möjligheter. En isländsk visa (Isl. fornkv. 21), 
vars hithörighet jag nu ej vill söka bevisa, låter älskaren 
mördas av den förförda kvinnans bröder, och några an
teckningar från Visby i början av 1400-talet berätta, att 
konungen dräpts av Paine Eitle, vars dotter han kränkt. 
Den tredje möjligheten var, att han våldfört någon stor-

99



. .

MARSK STIGSVISORNA

mans hustru. Även denna möjlighet upptages, och till en 
början synes traditionen ha vacklat mellan Marsk Stigs 
hustru och greve Jakobs. Hvitfeld berättar nämligen, att 
konungen förfört greve Jakobs hustru, medan denne var 
på krigståget till Sverige, och att detta varit en med
verkande orsak till, att greven mördat honom. Men om nu 
greve Jakob eller denne — för övrigt historiskt fullkomligt 
okände — Paine Litle1 verkligen varit hjältarna i några 
ballader om Erik Clippings mord, så var det tydligt, att 
de snart måste giva vika för Marsk Stigs mera berättigade 
anspråk, ty anföraren på Hjelm framstod redan förut 
såsom personifikationen av konung Eriks fiender. Då folk
visan icke känner några politiska motiv, utan endast per
sonliga, var det klart, att det blev marsken, som mördat 
konungen, och mördat honom för att hämnas sin makas 
kränkta ära.

När hade sagan utvecklats till denna punkt? I början av 
1400-talet är traditionen som det synes färdig, ty då upp
tages den i en svensk krönika; den utbildades således antag
ligen under 1300-talets sista del. Vi skola nu betrakta den 
visa, där denna saga återgives i sin äldsta nu bevarade form 
(Grundtvig 145, c).

I första strofen berättas, att marsken drager i leding, 
och under hans bortovaro ”lockar” konungen hans hustru. 
Då han återkommit, förundrar han sig över, att hans maka

1 Namnet Litle har antagligen uppkommit på följande sätt. Den 
kränkta kvinnan kallas ofta fru Mette-lille. Men detta tyckes ha 
givit anledning till den föreställningen, att hon hetat Mette Litle. Hennes 
far blev då Paine Litle, och hennes bror blev i en dansk folkvisa Stig 
Lille (Grundtvig 144, E) eller Marsk Stig (144, A).
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ej hälsar honom välkommen. Men hon svarar honom bittert: 
när ni for av landet, då var jag en riddares fru; nu är jag 
drottning i Danmark. Då marsken brusar upp, svarar hon: 
ni skall aldrig sova på min arm, förrän ni hämnat mig och 
dräpt kung Erik. Marsken rider då till landstinget, där han 
anklagar konungen för det förräderi, denne begått mot 
honom. Konungen bjuder honom förgäves åtta borgar på 
Seland i bot, men marsken vägrar att taga emot dem. I en 
uppteckning slutar dikten med, att marsken uppsäger ko
nungen tro och lydnad; i en annan med att han rider bort 
och uppbygger det fasta slottet på Hjelm.

Något historiskt underlag har denna visa icke, och själva 
förhandlingen på landstinget — som utgör dess huvudinne
håll — erinrar ej otydligt om en annan dansk folkvisa, EIcrr 
Nielus oc Danerkongen. Marsken skildras naturligen sym
patiskt, men denna sympati är nu endast en poetisk sympati, 
icke såsom i en äldre visa en partikänslans sympati. Han är 
icke den politiska personligheten, utan blott den kränkte 
äkta mannen, vars förbittring framstår desto mera berät
tigad som konungen bedragit honom, medan han i kriget 
vågat liv och blod för sin svekfulle herre. Häruti kunde 
man möjligen vara frestad att söka en historisk kärna; 
marsken hade ju anfört danska trupper i det svenska kriget. 
Men som jag förut visat voro dessa icke konungens. Här 
talas för övrigt ej om något bestämt krig, utan endast om 
”ledingen” i allmänhet, och jag förmodar, att detta motiv 
upptagits endast av det rent poetiska skälet, att skalden på 
något sätt behövde motivera marskens bortovaro, varigenom 
förförelsen blev möjlig, och han valde då ett krig, i vilket
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marsken anförde konungens trupper, ty härigenom fick han 
även tillfälle att ytterligare betona förförarens skuld.

Man hade nu således tre visor, i vilka marsken var hjälte, 
av vilka en skildrade själva mordnatten, en annan ankla
gelsen mot marsken och den tredje anledningen till dennes 
hat mot konungen.

Det var dessa två sistnämnda, som sedermera en onek
ligen högt begåvad skald tog sig före att omarbeta; visan 
om själva mordet tyckes han däremot ej ha känt.

Dikten börjar med marskens ont bådande drömmar, men 
detta motiv användes här i ett helt olika syfte mot i före
bilden. Där hade dessa drömmar tjänat såsom förspel till 
den orättfärdiga dom, som väntade marsken såsom oskyl
digt misstänkt för konungens död; här bebåda de de 
olyckor, som skola bliva följden av marskens krigståg.1 
Trots dessa dystra aningar drager dock marsken ut i leding, 
och genast kommer kung Erik till hans gård. Men förförelse
historien, som i förebilden endast antydes med en enda vers, 
skildras här tämligen utförligt; efter ett — från folkvisans 
synpunkt — långt motstånd, följer fru Mette-lille kungen 
”sorgendes allt udi hoyelofft in”.

Den förorättade äkta mannens hemkomst berättas där
efter i samma ord som i förebilden, men i stället för den 
matta avslutningen därstädes följer här en — visserligen

1 Här har författaren även begagnat sig av en annan visa (Grundtvig 
144, E). Dä jag nu ej kan närmare sysselsätta mig med denna ytterst 
korrumperade dikt, vill jag här blott anföra dess innehäll. Fru Mette
lilles man drager på konungens befallning ut i krig, och man misstänker, 
att konungen på detta sätt vill befria sig frän en rival. Mannen stupar i 
kriget, och Mette-lille blir konungens trilla. Dikten börjar med några 
drömmar, i vilka mannen anar sitt förestående fall i kriget.
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fullt ohistorisk — men poetiskt synnerligen kraftig slut
scen. Marsken springer upp på sin gångare och rider till 
konungens borg. Med bävan ser denne honom nalkas, och 
vid marskens inträde låtsar han spela den okunnige:

Velkommenn Herr Marsti, 
och veil aff ledingen hiem! 
Hwor haffuer dig lid i landenn udt 
alt med min god mend?

Men marsken svarar: ”Medan jag, konung Erik, vunnit 
ära och pris åt eder, så har ni våldtagit min maka.” Ko
nungen, som märker att marsken vet allt, befaller, att han 
skall slås i bojor, men marsken svarar härpå med att själv 
dräpa konungen i dennes egen sal. Han är nu en fredlös 
man, och för att skydda sig bygger han upp borgen på 
Hjelm.

Detta är det första försöket att förena de olika Marsk 
Stigsvisorna till ett helt. Men den författare, som verkställde 
detta arbete, hade en mycket ofullständig kännedom om 
dessa visor, och i varje fall begagnade han sig blott av två 
eller tre av dem. Den författare, till vilken vi nu vända 
oss — den i Karen Brahes Foliohandskrift — ägde däremot 
ej blott kännedom om alla de visor, för vilka jag nu redo
gjort, utan därutöver kände han en hel hop andra, vilka nu 
äro förlorade. Som vi skola se, ägde han därjämte en stor 
skalds förmåga att av allt detta bilda en enhetlig och fullt 
motiverad dikt.

Först ansluter han sig till den visa, för vilken jag nyss 
redogjort, och börjar således med dessa drömmar, vilkas 
dystra ton utgör ett ypperligt preludium till den tragiska
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dikt, han går att förtälja, men redogörelsen för dessa dröm
mar, som i förebilden varit oskäligt lång, är här samman
dragen till ungefär hälften — onekligen till diktens båtnad. 
Därefter följer en delvis självständig utvidgning av berät
telsen. En liten småsven uppträder med bud ifrån kung Erik: 
marsken skall ut i krig och föra konungens huvudbaner. 
Marskens dystra aningar taga nu en bestämd gestalt, och 
han får en förkänsla av, att han skall stupa i kriget. Dessa 
farhågor äro här ej motiverade av utgången, men bero tyd
ligen på ett lån från den i föregående not omtalade dikten. 
Sedan hans hustru sökt skingra hans dysterhet, stiger han 
till häst och rider till konungen. Vid avskedet från denne 
lägger han honom särskilt på hjärtat att väl vakta hans 
”väna viv”, och konungen lovar, att han skall vakta henne 
såsom sin egen syster.

Denna episod, som omfattar femton strofer, är troligen 
en självständig utveckling av en enda strof i förebilden, 
men genom detta tillägg har författaren på ett ypperligt sätt 
åskådliggjort, vilket brott konungen sedermera begår. Vi 
lära härigenom bättre känna marsken i hans husliga för
hållanden. De olycksbådande drömmarna tolkas av honom 
endast såsom ett varsel om hans egen förestående död; på 
sin makas trohet tvivlar han icke ett ögonblick, och med full 
tillförsikt överlämnar han vården om henne — det dyr
baraste han äger — åt sin kunglige herre, medan han själv 
vill våga sitt liv för denne.

Förförelseepisoden har författaren upptagit från den nyss 
relaterade visan, men även här har han tillåtit sig en av
vikelse. Av hans förebild fick man mera det intrycket, att

104



MARSK STIGSVISORNA

konungen vid ett enskilt tillfälle våldtagit marskens hustru; 
här däremot är det den förfarne förföraren, som lockar sin 
trogne tjänares maka, så att hon blir hans frilla. Hans brott 
blir naturligen nu större, ty enligt denna skildring fördärvar 
han ju ock en ursprungligen trofast kvinnas hjärta, och 
marskens hämnd blir därigenom ändå mer berättigad.

Marskens hemkomst till det skändade hemmet framställes 
ungefär som i förebilden. Marsken rider därpå till lands
tinget, men i skildringen av uppträdet därstädes avviker 
författaren av ett helt naturligt skäl från den föregående 
visan, där denna episod ju slutat med konungens dråp. Här 
uppträder marsken inför ”al rigens raad” och förebrår 
konungen i kraftiga ord dennes skändliga svek. Erik svarar 
med att oridderligt skjuta skulden från sig på den förförda 
kvinnan: ”hennes ja och hennes vilja var så god som min”. 
Då uppsäger marsken honom tro och lydnad och förklarar, 
att detta svek skall vålla hans död. Konungen lägger nu en 
annan lumpenhet till sin förra och bjuder marsken borgar 
och fästen i bot, men med förakt avslår denne dessa anbud 
och ber konungen minnas, att nu har han utmanat honom 
på liv och död.

Som man ser, äro nästan alla motiven från äldre visor, 
men de äro här kombinerade på ett annat sätt och använda 
så, att genom dem ett nytt och kraftigare ljus faller över de 
båda motståndarnas karaktärer. Det sårande i det följande 
lönnmordet försvinner även genom marskens öppna och 
ridderliga utmaning; det är nu en öppen kamp mellan båda, 
och den svagare förbehåller sig blott rätten att begagna sig 
av tillfället.
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Nu kommer ett nytt parti av visan, i vilket Rane är 
huvudpersonen. För denna del av dikten är icke någon före
bild känd, och det kunde ju tänkas, att författaren fritt 
uppfunnit denna episod, men långt troligare synes vara, att 
han här haft en nu förlorad visa från Ranecykeln framför 
sig. Detta antagande vinner i styrka, då man observerar, att 
marsken här icke spelar någon roll alls. Det är fru Ingeborg 
och hennes systerson Rane, som lägga råd mot kung Eriks 
liv, och att döma av den här å sid. 108 citerade strofen är 
det till och med Rane, som personligen dräper konungen. 
Hans handlingssätt motiveras från folkvisans synpunkt 
därav, att han göres till fru Ingeborgs systerson.

Innehållet i denna episod är följande. Fru Ingeborgs 
systerson Rane tjänar i kungens gård. Då konungen skall 
rida till Viborgs landsting, dit han i förväg sänder sina män 
att beställa härbärge, lockar Rane honom att förirra sig 
in i skogen på jakt efter hjort och hind. De förfölja ville
brådet så häftigt, att de vid nattens inbrott befinna sig 
ensamma mitt inne i tjocka skogen, vilse från den rätta 
vägen.

Nu följer en ny, ypperlig episod, som fogats in i Rane- 
visan. Mitt bland snåren varsnar Erik Clipping en liten 
stuga, där det brinner ”baad ild og lys”. Han träder där in 
och finner den skönaste jungfru, ”som nogen mand vild se”. 
Han tog henne ”listelig i sin arm” och viskade till henne:

”Hör I det, min skonne jomfru, 
I sover hos mig i nat.”

Men jungfrun påminner honom gäckande om den gärning 
”han sist haver gjort”, och den lättsinnige förföraren blir
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i hast allvarsam och spörjer henne, om hon, som vet så 
mycket, också vet, hur länge hans liv skall vara. Åter giver 
hon honom ett gäckande svar, och då konungen vill gripa 
efter denna gåtfulla kvinna, svinner hon bort mellan hans 
händer, och han står åter ensam mitt i det vilda skogssnåret.

Jorgensen jämför träffande denna episod med Don Juans 
möte med guvernörens staty. ”Det er et gammelt sagn, at 
den, der skal do, ser sin fylge forinden; her træffer kongen 
hende midt i natten i skovhytten. Men vid synet af den 
skjonne jomfru forsvinder hans frygt, og det, der burde 
vakt hans dybeste gru, opflammer hans lidenskab. I dette 
ojeblik, da han tager sin fylge i favn, mærker digieren ham 
till doden og försöner os med hans ynkelige mord. Den 
skjonne jomfru foroger det uhyggelige i scenen vid sin 
hjertelige latter: ’Svar du forst til din sidste gerning, for du 
bejler til min ynnest’, siger hun. Da fortrænges lidenskaben 
atter af angesten: ’Ved du det, da ved du sikkert mere’, 
udbryder han, ’sig mig, hvor længe jeg skal leve.’ Han 
kender kun en frygt: doden, ligesom han kun har en ven: 
livet og dets lyst.”

Denna ypperliga scen är, såsom Steenstrup påpekat, icke 
fritt uppfunnen, utan skalden har här använt en fantastisk 
skildring, som förekommer hos Saxo i konung Hotherus 
historia. Att den gamle historieskrivarens arbete varit den 
direkta källan till denna episod, är dock knappast troligt. 
Långt sannolikare är, att Marsk Stigsvisans författare haft 
en ballad framför sig, som behandlat samma ämne, som 
Saxo historiserat.

Efter detta dystra förspel vidtager skildringen av själva
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mordnatten. Även denna tyckes huvudsakligen vara hämtad 
från den förlorade Ranevisan; blott i fortsättningen märker 
man en påverkan från den först omtalade mordvisan.

Rane finner sin herre och ber honom rida ur skogen, 
medan månen skiner klart, och han för honom till den i när
heten liggande byn Finderup. När de komma dit, ha alla 
redan gått till vila, och ljusen äro släckta. Utan att kännas 
av någon, taga de då natthärbärge i ladan, och konungen, 
vars fantasi blivit uppskrämd av drömsynen, erinrar sig 
Marsk Stigs hotelser samt ber Rane vara honom trogen och 
väl tillsluta ladudörren. Men den falske svennen låser denna 
blott med ett halmstrå. Plötsligt hör man slag på dörren 
och stämmor, som befalla konung Erik att träda ut. Rane 
kastar hö över sin herre och ropar, att konung Erik ej 
befinner sig i ladan, men samtidigt visar han de samman- 
svurna, var konungen ligger dold. Själv hugger han vilt 
omkring sig.

Hand hog offner bielcker, 
han hog offner balck, 
så fast hog hand kong Erick, 
han wergitt hanom som en skalck.

Den hemska gärningen är fullbordad, och mördarna äro 
borta. Man finner konungens lik, och fråga uppstår om, vem 
som skall bringa drottningen sorgebudskapet. Då avsändes 
liten småsven till Skanderborg med jobsposten, och nu vid
tager en ny episod, som är hämtad från den gamla mord
visan. Denna är dock på ett synnerligen skickligt sätt 
ändrad, så att själva beskrivningen över mordet lägges 
såsom en berättelse i småsvennens mun.
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Den avdelning, som därefter vidtager, är lånad från den 
förut omtalade visan om anklagelsen mot den oskyldige 
marsken, men denna förebild är här naturligen starkt änd
rad för att passa i stycke med det alldeles nya innehållet. 
Liksom marsken förut offentligen utmanat konungen vill 
han nu offentligen yppa, att han utfört sin hämnd, ehuru 
det egendomligt nog icke förut sagts, varken att han per
sonligen dräpt konungen eller ens att han varit närvarande 
vid dråpet. Förmodligen beror detta på, att författaren 
i denna punkt ej lyckats att fullt samarbeta de olika vis
stoff, han haft framför sig, och den strof i förebilden, 
i vilken marsken förnekat sin delaktighet i mordgärningen, 
är naturligtvis struken. Sedan han dömts till fredlöshet och 
uttalat sin hotelse att låta Danmark umgälla denna dom, 
rider han sin väg.

Nu kommer en kort, men förträffligt verkande episod. 
Marsken återvänder till sin gård och mötes där av sin maka, 
som nu går emot honom och hälsar den man, som hämnats 
hennes ära. Marsken frågar henne då: Vill du hellre stanna 
här och bära frillonamn, eller vill du såsom en fattig kvinna 
följa den fredlöse? Hon väljer det senare, och därmed har 
hon försonat sitt felsteg.

Om författaren här haft en förebild eller om han fritt 
uppfunnit denna del, är svårt att säga. Visan om Ranes 
frieri erbjuder ju några svaga likhetspunkter, men sanno
likare är, att dessa strofer äro fritt tilldiktade såsom ett 
motstycke till dem, i vilka marskens hemkomst ur ledingen 
skildras, och i varje fall har författaren genom dem givit 
denna äktenskapsbrottets dikt en försonande avslutning.
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I visans sista strofer har författaren från förebilden upp
tagit motivet om Hjelms uppbyggande, och med en hän
visning på den danska allmogens alla kommande lidanden 
under inbördeskriget slutar dikten.

Denna visa är således det slutliga resultatet av en lång 
föregående diktning. Den är icke en enskild mans verk, 
såtillvida som ett helt folks fantasi varit verksam för åstad
kommandet av de poetiska motiven, och en hel följd av 
enskilda folkskalder förut klätt dessa så småningom fram
växande motiv i folkvisornas dräkt. Men det konstnärliga 
urvalet bland det rikhaltiga materialet — det är en enda 
mans arbete, och den namnlöse skald, som gjort detta, 
honom kunna vi med skäl kalla den nordiska medeltidens 
största diktarsnille.

(1893)
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EN FOLKTRADITIONS 
HISTORIA.

I Mette Gjöes danska släktbok av 1663 finnes en folk
tradition upptecknad, vilken sedermera flitigt gått igen hos 
följande historiker, skalder och romanförfattare. Hjälten är 
Valdemar Atterdag, och de båda hjältinnorna äro hans 
drottning Helvig och hans älskarinna Tova. Traditionen 
lyder:

Man må icke glömma att omtala, att konung Valdemar 
mycket älskade denna förutnämnda Tova lilla, såväl sedan 
han blivit gift som förut, vilket förtröt hans drottning, och 
därför lät hon kväva henne i en badstuga. Själv kunde 
konungen aldrig lida drottningen och han hade även en 
annan sak emot henne, nämligen att hon skulle ha älskat 
en av hans hovmän vid namn Folker Lowmandson. Arild 
Hvitfeldt skriver, att konungen skulle ha gjort henne orätt, 
men hur därmed än var, så tog han sig härav anledning och 
lät insätta henne på Hälsingborgs slott, där hon satt under 
hela sin livstid. Men denna nyssnämnda Tova lät konungen 
präktigt begrava, varom ännu en gammal visa handlar. När 
nu denna Tova var död och kvävd, såsom skrives, kunde 
konung Valdemar icke finna någon ro, men vart han än 
reste och var han än var, så skulle hennes likkista följa med
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och alla natter stå framför hans säng. En dag då konungen 
ej var närvarande, dristade sig hans kammarjunkare att 
öppna likkistan och undersöka hennes lik, och han fann då 
under hennes ena arm en liten sedel instucken mellan hud 
och kött. Denna sedel tog han och behöll hos sig. När 
konungen kom hem, lät han begrava liket, och konungen 
fick en sådan kärlek till denne kammarjunkare, att denne 
alltid måste vara hos honom. Men som kammarjunkaren 
förstod, att denna kärlek kom av den sedel, han bar på sig, 
tog han denna och kastade den i ett bottenlöst träsk. Till 
detta träsk fick nu konungen en lika stor dragningskraft, 
som han förut haft till kammarjunkaren — och så byggde 
han på samma ställe Vordingborgs slott.

Som man märker äro i denna berättelse tre olika tradi
tioner förenade: om Valdemar och Tova, om drottning Hel
vig och Folke Lagmanson och om konungens kärlek till den 
döda älskarinnan. Endast om de båda första av dessa har 
jag några nya meddelanden att göra, men då det resultat, 
till vilket jag vill komma, även belyses av den tredje tradi
tionen, behandlar jag alla i ett sammanhang. Jag tager dem 
då i omvänd ordning och börjar med sagan om konungens 
kärlek till den döda älskarinnan.

Redan före Mette Gjöe berättades denna sägen i en 
ballad, nedskriven ungefär 1600, där trollmedlet säges vara 
en amulett (”något underligt, som var svept i en klut”), och 
vid kärret bygger konungen såväl Vordingborg som Gor 
(eller Gurre) kapell. Genom Peder Syvs tryckta folkvise-

112



EN FOLKTRADITIONS HISTORIA

upplaga, i vilken denna ballad ingick, blev den allmänt 
bekant och har berättats av en mängd följande författare.

Emellertid är det tydligt, att denna tradition från början 
icke kan ha handlat om Valdemar Atterdag. Redan på 
iioo-talet visste man nämligen i Tyskland att berätta unge
fär samma historia om Karl den store. En gång hade en 
orm krupit fram till kejsaren med en dyrbar ädelsten i mun
nen, och kejsaren hade mottagit stenen såsom gåva samt 
skänkt den åt sin gemål. Men stenen hade den egenskapen, 
att kejsaren måste älska var och en som bar den. Då nu 
kejsarinnan, som visste detta, blev dödssjuk och ej ville, att 
kejsaren skulle överflytta sin kärlek på någon annan, så 
gömde hon stenen i sin mun, varefter hon dog. Men kejsaren 
älskade nu hennes lik med samma lidelse, som han älskat 
henne själv, lät balsamera det och förde det med sig på alla 
sina resor. Först aderton år därefter kom en hovman att 
borttaga stenen, och kejsarens kärlek vände sig nu från den 
döda till hovmannen själv. Av en händelse kom denne emel
lertid att tappa stenen i en av de heta källorna vid Aachen, 
och genast upphörde kejsarens böjelse för riddaren. Där
emot kände han sig genom en oemotståndlig böjelse dragen 
till den plats, där stenen låg, och lät där bygga upp staden 
Aachen, som sedan blev hans älsklingsuppehåll.

Då Petrarca några århundraden senare besökte Köln, 
hörde han där samma legend, dock i något förändrad form; 
kejsarinnan hade förbytts till en lättfärdig kvinna, och i 
hovmannens ställe hade ärkebiskopen av Köln trätt in.

Men Karl den store var ej den ende, om vilken denna 
saga berättades.

1138. — Schlick, Svenska bilder. II.
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I den norsk-isländska historieskrivningens äldsta alster 
eller den s. k. Agrip (omkring 1190) berättas följande, 
sedermera av Snorre Sturloson upprepade historia om ko
nung Harald Hårfager. En jul kom konungen till en finne 
Svasi och hälsades där av dennes dotter Snæfridr. Till väl- 
komma bjöd hon honom ett horn med mjöd. Men då han 
fattat hornet och den fagra kvinnans hand, var det honom, 
som om en glödande eld genomfarit hela hans kropp, och 
han fäste henne genast till sin gemål. Då Snæfridr sedan 
dog, förvandlades hennes utseende ingalunda, utan hon för
blev lika röd, som då hon levde. Konungen satt därför alltid 
över henne och trodde, att hon skulle leva upp. Så förgingo 
tre vintrar, och allt folket sörjde över hans förvillelse. På 
uppmaning av Torleifr den vise lät han emellertid flytta 
liket ur sängen och sätta andra kläder på detsamma. Men 
så snart hon lyftes ur sängen, slog en stank av förruttnelse 
och allehanda ond lukt upp ur liket, som då i hast fördes 
till bålet och brändes. Dessförinnan krälade ormar och pad
dor, grodor och ödlor fram därur.

Även på Gotland har sägnen upptecknats av Karl Säve 
1844. Hjälten heter visserligen i hans uppteckning konung 
Valdemar, men själva sagan visar sig vara en folklig om
daning av Kristian Tyranns och Dyvekes historia. Åtmin
stone synes den vara påverkad av folkets uppfattning av 
mor Sigbrit och hennes fagra dotter.

Det förtäljes, att Valdemar hade med sig en trollkäring, 
som skulle bistå honom att intaga landet, och med henne 
följde även hennes dotter, en fager mö. Konung Valdemar 
fattade snart för henne den mest brinnande kärlek, och när
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han seglade från Visby, tog han henne därför med sig och 
förde henne hem till sitt rike. Här levde han med troll
dottern i många år, och hans kärlek till henne, långtifrån 
att avsvalna, tillväxte fast hellre dag efter dag, så att han 
slutligen icke kunde vara ifrån henne ett ögonblick — men 
därtill voro ju också moderns trolldomskonster skulden. På 
sistone vart trolldottern sjuk, fick helsot och dog. Konungen 
råkade däröver i den förfärligaste vånda och grämelse, men 
ej heller nu slocknade hans kärlek. Liket fick icke begravas, 
utan lades i präktiga kläder på en säng, och vid denna satt 
Valdemar sörjande och jämrande natt och dag.

Fortsättningen är ungefär densamma, som vi känna från 
Mette Gjöes släktbok.

Liksom vi härav se, hur ett omtyckt sagomotiv knyter 
sig till än den ena, än den andra ryktbara personen, så 
skola vi bliva i tillfälle att göra samma iakttagelse, om vi 
vända oss till den andra av de i Mette Gjöes släktbok an
förda traditionerna eller sägnen om drottningens kärlek till 
Folke Lagmansson.

Då Mette Gjöe hänförde denna tradition till Valdemar 
Atterdag och dennes drottning Helvig, stödde hon sig på 
äldre författare, som redan förut gjort sig skyldiga till 
samma misstag — den äldsta av dessa är den danske histo
rikern och poeten Erasmus Lætus på 1570-talet — och detta 
misstag har sedan upprepats av följande författare ända till 
Svend Grundtvig. För honom var det tydligt, att alla de 
författare, som omnämnt denna tradition, endast i första

T I 5



EN FOLKTRADITIONS HISTORIA

eller andra hand stött sig på en folkvisa, vilken föreligger 
i åtskilliga danska och svenska redaktioner. Undersökningen 
borde således i främsta rummet riktas på denna folkvisa.

Innehållet i denna folkvisa är i korthet följande. Falkvor 
(Falken) Lagmansson tjänade i konungens gård och alla 
älskade den höviske svennen; kärast var han dock för drott
ning Helvig, som han idkelig tjänte. Denna hans trogna 
tjänst inberättades av illvilliga tungor för konungen, som 
greps av svartsjuka och beslöt att straffa honom. Falkvor 
kastades på hans befallning i en spiktunna, men bedyrade 
in i det sista sin och drottningens oskuld. Då klockorna 
sedan började ringa till hans jordafärd, slöt sig den så skam
ligt förtalade drottningen till liktåget och visade på så sätt, 
hur föga ett rent sinne vårdade sig om illvilja och förtal. 
Med sorgen i hjärtat red hon tillbaka till borgen, där ko
nungen hånande hälsade henne välkommen från älskarens 
begravning. Men drottningen svarar lugnt, att hon älskat 
alla dem, som troget tjänat hennes herre och konung. Aldrig 
hade hon skänkt sin tro åt någon annan än åt sin make, 
och slutar visan —

Icke hon grät, icke hon log, 
så margfald var hennes kvidan. 
Den första natt de samman sov, 
så dog hon vid hans sida.

Att denna visa, åtminstone på 1500-talet, i Danmark 
kom att hänföras till Valdemar Atterdag, berodde tydligen 
på drottningens namn, Helvig, ty Valdemar Atterdags 
gemål är den enda danska drottning, som burit detta namn. 
Men det fanns också, såsom Grundtvig påpekat, en annan
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nordisk drottning med samma namn, nämligen den svenska 
konung Magnus Ladulås’ gemål, och Grundtvig drager där
av den slutsatsen, att visan i själva verket handlat om henne, 
och ej om den danska drottningen. Ty på Sverige pekar 
icke blott drottningens namn utan ock de övriga handlande 
personernas. Konungen kallas nämligen i alla gamla redak
tioner blott ”danerkungen”, icke Valdemar, och i en dansk 
version kallas han, fullt riktigt, Magnus. Det kungliga paret 
betecknar således utan allt tvivel Magnus Ladulås och drott
ning Helvig. Men även den egentlige hjälten, Falkvor Lag- 
mansson, avser tydligen en på Magnus Ladulås’ tid mycket 
ryktbar svensk herreman, nämligen Folke Algotsson, son till 
Västergötlands myndige lagman Algot. Visserligen blev han 
veterligen icke avrättad av Magnus Ladulås, men en broder 
till honom, Karl Algotsson, drabbades verkligen av detta 
öde med anledning därav, att han varit inblandad i ett 
kvinnorov, som Folke utfört. I följd därav upptager 
Grundtvig denna ballad såsom en ”historisk” svensk visa.

Men liksom traditionen blivit förvisad från den danska 
historien, nödgas vi även förvisa den från den svenska, ty 
om än namnen passa in på de historiska personligheterna, 
passar händelsen däremot alls icke in. Förhållandet mellan 
Magnus Ladulås och hans drottning tyckes ha varit mycket 
gott, och i varje fall överlevde hon honom; i den punkten 
är balladen således på villovägar. Men även Folke Algotsson 
kan förete ett alibi. Han var visserligen inblandad i en 
kärlekshistoria, men med en annan dam än drottningen.
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1288 hade han nämligen bortrövat Svantepolk Knutssons 
dotter Ingrid och flytt med henne till Norge. Såvida visan 
vore historisk, skulle detta kvinnorov ha skett före hans 
kärlekshandel med drottningen — ty i följd av denna av
rättas han ju av konungen — men i så fall har man svårt 
att förstå, att balladen icke upptager någon allusion på 
denna händelse. Kronologiskt låter den ena tilldragelsen för 
övrigt svårligen förena sig med den andra. Kvinnorovet 
skedde 1288, året därpå eller enligt en annan uppgift 1290 
halshöggs Karl Algotsson, och en annan broder, Rörik, nöd
gades då gå i landsflykt till Norge, där han sedermera avled. 
Att den egentlige brottslingen, Folke Algotsson, skulle ha 
fått nåd före december 1290, då Magnus Ladulås avled, 
sedermera hunnit ”tjäna vid konungens gård” och där vinna 
drottningens hjärta — detta är dock icke möjligt, och tra
ditionen måste därför förvisas till diktens område.

Frågan blir då: äger man för övrigt inom litteraturen 
någon ballad, som behandlar detta eller ett liknande ämne? 
I så fall är det ju ytterst sannolikt, att vår ”historiska” 
ballad i verkligheten endast behandlar denna fiktiva hän
delse, ehuru den döpt de uppträdande med i Sverige bekanta 
historiska namn. Ty att händelsen är rent fiktiv och att den 
icke tilldragit sig i verkligheten, är ganska uppenbart för 
var och en, som något sysslat med dylika balladmotiv.

Den rika skotska balladlitteraturen, med vilken vår egen 
har så många beröringspunkter, har verkligen en dylik dikt, 
Young Waters, som företer så pass stora likheter med den 
nordiska folkvisan, att ett samband dem emellan ej kan 
avvisas.

118



EN FOLKTRADITIONS HISTORIA

Vid jultid, då vinden blåste kall, red Young Waters med 
sina svenner till konungens hov, och från slottets tinnar såg 
drottningen hans ritt. En hovman frågade henne då, vilken 
hon ansåg vara den vackraste riddaren i riket. Jag har sett 
lord, jag har sett laird — svarade hon — men fagrare anlete 
än Young Waters har jag aldrig skådat. Då mörknade 
konungen och hans svartsjuka upptändes. Men drottningen 
svarade: Du är ju varken lord eller laird, du är konung, och 
ej finnes det en riddare i Skottland, som ej måste böja sig 
för dig. Men konungens misstankar försvunno ej, och han 
lät fängsla Young Waters och kasta honom i fångtornet. 
För de ord — så slutar balladen — som den fagra drott
ningen sade, måste Young Waters dö.

Förmodligen har en ballad av denna art under medel
tiden sjungits i Skottland; från Skottland eller England har 
den troligen vandrat över till Norge, som under hela medel
tiden stod i starka handelsförbindelser med de brittiska 
öarna; från Norge spred den sig till Sverige, där man då 
hade några förvirrade traditioner om konung Magnus Ladu
lås’ stränghet mot Algotssönerna i anledning av en kärleks
historia, och så kom man att ”historisera” denna visa, d. v. s. 
giva de uppträdande namn, som lånats från den närmast 
föregående tidens historia.

Från Sverige vandrade balladen slutligen till Danmark, 
men drottningens namn, Helvig, inbjöd där till en ny histo
risk kombination. Så hade Valdemar Atterdags drottning 
hetat, och 1500-talets historiker voro därför snart på det 
klara med, att balladen handlat om henne. Händelsen 
lokaliserades därför till Danmark, till Nyborg, och i
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sin upplaga av visan gav Peder Syv konungen namnet 
Valdemar.

Ungefär på samma sätt förhåller det sig med den tredje 
traditionen i Mette Gjöes släktbok, traditionen om Valde
mars och Tovas så mångbesjungna kärlek.

1700-talets historiker hade åtskilligt att berätta om den 
vackra Tova — först att hon härstammade från Rügen, 
vidare att hon tillhörde den berömda släkten von Podebusk 
m. m. Men allt detta är blott lärda fantasier, och traditio
nens enda källa är en folkvisa, vilken föreligger på danska, 
svenska, isländska och färöiska. Namnet Tova är gemen
samt för alla; överallt, utom i de svenska visorna, heter 
konungen Valdemar, och i de äldsta danska visorna samt 
i den färöiska kallas drottningen Sofia, av vilket de isländ
ska visornas ”Suffaralin” tydligen blott är en förvrängning.

På grund av dessa namn drog Grundtvig den slutsatsen, 
att visan icke, såsom 1600-talets tradition förmenade, kan 
ha handlat om Valdemar Atterdag, vars drottning hette 
Helvig, utan att dess hjälte i stället varit Valdemar den 
store, som dels hade en drottning, som hette Sofia, dels även 
haft en älskarinna med namnet Tova. På grund härav upp
tager han balladen bland Danmarks ”historiska” folkvisor.

Vi skola då taga en hastig översikt av innehållet i denna 
i Danmark och även i Sverige så populära visa.

Konungen hade tagit sig en frilla, Tova, och hon har 
fött honom två söner, Kristoffer (eller Kristian eller Björn) 
och Knut. Så gifter han sig med Sofia, som genast röjer sitt
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glödande hat till rivalen. För att hämnas på henne låter hon 
upphetta en badstuga och lockar in den stackars Tova i 
denna, varefter hon läser lörren i lås. I stället för lut och 
vatten, finner Tova blott glödande stenar och en kvävande 
hetta. Förgäves ber hon drottningen att få slippa ut, men 
denna låter i stället öka elden, och så blir Tova jämmer
ligen bränd till döds. I det följande avvika de olika redak
tionerna från varandra. I en ballad dödas den elaka drott
ningen av Tovas söner, i en annan förskjutes hon av ko
nungen, som sörjande följer Tova till graven.

Är nu detta historiskt? Att Tova med konungen haft en 
son Kristoffer, är sant, men Knut var däremot drottningens 
son, och intet talar för, att förhållandet mellan konungen 
och Tova fortvarat efter den förres giftermål. Säkert 
ohistoriskt är, både att drottningen dödats och att hon för
skjutits av konungen, som hon för övrigt överlevde, och 
ännu under Valdemars sista levnadsår födde hon barn åt 
sin gemål. Saxo, som var hennes samtida och så utförligt 
skildrar sin tids historia, gör ingen anspelning på denna 
händelse; ingenstädes omtalas hon såsom grym, hatad tyck
tes hon icke ha varit, utan i stället prisas hon för sin oför
likneliga skönhet.

Det enda historiska i denna tradition tyckes således vara 
namnen — karaktärerna äro det icke och knappast heller 
själva handlingen. Varifrån kan då detta motiv ha kommit? 
För att besvara denna fråga nödgas vi vända vår uppmärk
samhet till ett annat land, till England, och ett annat 
konungapar, Henrik II och hans gemål Eleanor av Poitou.
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Eleanor är en bland medeltidens märkligaste kvinnor, sär
skilt berömd för sitt intresse för litteraturen. Det var hon, 
som i högre grad än någon angav tonen för noo-talets 
diktning, och det är hennes idéer och umgängeslivet vid 
hennes hov, som spegla sig i den tidens s. k. romans bretons. 
Hon hade även litterära anor, ty hennes farfader var 
Guillem IX, den äldste trubaduren, vilken inledde den så 
rika, sydfranska lyriken. Född troligen 1122, hade hon vid 
blott femton års ålder förmälts med Frankrikes tronföljare, 
sedermera Ludvig VII, som hade alla skäl att vara glad åt 
partiet, ty i hemgift medförde den unga bruden hela syd
västra Frankrike, från gränsen av Bretagne och Anjou ända 
till Pyrenéerna. Men äktenskapet blev icke lyckligt, och 
1152 upplöstes det — officiellt på grund av de båda makar
nas alltför nära släktskap. Redan på noo-talet visste dock 
skvallerkrönikan att angiva en annan anledning, och säkert 
är, att drottningens rykte ingalunda var fläckfritt.

Skön, snillrik samt — framför allt — omätligt rik, be
hövde Eleanor ej länge förbliva en frånskild hustru. Friarna 
voro till och med så närgångna, att hon en gång endast 
genom en nattlig flykt kunde rädda sig från en av dem, 
greve Teobald av Tours, som med väpnad hand sökte be- 
mäktiga sig den vackra Eleanor. Slutligen segrade Henrik, 
greve av Anjou och hertig av Normandie, och redan några 
månader efter hennes skilsmässa blevo de ett äkta par.

Två år senare blev Henrik konung av England. Under 
den första tiden höra vi föga om drottning Eleanors ingri
pande i politiken, men då hennes och Henriks söner vuxit
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upp, finna vi moder och söner såsom bundsförvanter mot 
konungen, och enligt åtskilliga samtidas åsikt var det hon, 
som var den egentliga drivfjädern till sönernas uppror 1173. 
Detta uppror bildar också vändpunkten i hennes liv. Hon 
var just färdig att, förklädd till karl, fly bort i sönernas 
sällskap, då hon greps av konungens utskickade och kastades 
i fängelse. I detta, som dock ej tyckes ha varit vidare strängt, 
förblev hon ända till Henriks död 1189 — fortfarande i 
egenskap av hans gemål, ty Henriks försök att bliva skild 
från sin ”hatade drottning” kröntes ej med framgång.

Om hennes följande öden är här ej anledning att orda. 
Bruten av mödor och ålder, avled hon först 1204.

I denna sorgliga äktenskapshistoria förekommer ännu en 
tredje figur, konungens älskarinna, den vackra Rosamunda 
Clifford. Ehuru få personer torde vara mera populära inom 
den engelska folktraditionen — otaliga äro de gamla, mur- 
grönskransade ruiner, som betecknas såsom ”Rosamundas 
torn” — så är det, man verkligen faktiskt vet om henne, 
ganska litet, ehuru hennes existens och grunddragen av 
hennes levnadsöden äro fullt historiska. Hon var dotter till 
en Walter de Clifford, och efter vad en av 11 oo-talets 
historieskrivare berättar, blev hon konungens öppet förkla
rade älskarinna i slutet av 1174, sedan denne redan förut 
hemligen varit sin gemål otrogen. Enligt några visserligen 
senare författare dog hon ”kort därefter”, och så mycket 
är i varje fall säkert, att hon avled före sin fader, vilken för 
hennes själafrid gjorde en donation till Godstow nunne
kloster, där hennes kropp vilade. Slutligen kan tilläggas, att
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enligt en tradition, som dock troligen är oriktig, hade hon 
och konungen tvenne söner, Geoffrey, ärkebiskop av York, 
och William Longsword, greve av Salisbury.

Vi återvända nu till Tovasagan. Henrik II, Eleanor och 
Rosamunda passa onekligen bättre in i denna än Valdemar, 
Sofia och Tova. Konungen är här verkligen en äktenskaps- 
brytare, Rosamunda är hans älskarinna, medan han är gift, 
drottningen är en hatad ränksmiderska, hon förskjutes av 
konungen och nödgas tillbringa sexton år i fängelse. Karak
tärerna stämma således ganska gott med de historiska. Men 
händelserna? Här avvika åter dikt och verklighet från var
andra, och drottning Eleanor kan icke ha dödat Rosamunda 
redan av det skälet, att hon då sedan mer än ett år satt 
i fängelse. Väl kan hon ha haft anledning att önska Rosa
mundas död, ty kärleken till älskarinnan tyckes ha varit en 
av anledningarna, varför konungen önskade skilja sig från 
sin gemål. Väl är det också möjligt, att drottningens parti 
ej stod alldeles främmande för Rosamundas död, som säges 
ha skett ”plötsligt”. Men om allt detta veta vi intet med 
bestämdhet, och utan att våga sig in på de djärva hypote
sernas område, torde man kunna påstå, att Rosamunda nog 
aldrig blivit bränd till döds i en badstuga. Dylika seder 
hörde knappt hemma i Henrik II:s England.

Men från historien vända vi oss till folktraditionen, och 
vi skola då undersöka, om denna är mera givande. Redan 
på 1300-talet hade denna bemäktigat sig Rosamundas per-
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son. För att skydda sin älskarinna mot drottningens svart
sjuka hade konung Henrik dolt henne på slottet Woodstock 
i en hemlig kammare av ”Dædalisk slöjd”, d. v. s. i ett slags 
labyrint, och historieskrivaren Fabyan (omkring 1500) har 
vidare utfört denna saga. Enligt honom berättade traditio
nen, att drottningen, med tillhjälp av ett silkessnöre, som 
skulle vägleda konungen, letat sig fram genom labyrinten, 
varefter ”hon behandlat Rosamunda så, att denna strax 
därefter dog”. I slutet av 1500-talet visste man att förtälja, 
att den svartsjuka drottningen uppenbarat sig inför sin rival 
med en dragen dolk och en giftbägare, som den olyckliga 
Rosamunda tvingats att tömma.

Men dessa traditioner äro, som man finner, dels mycket 
unga, dels ha de föga likhet med Tovasagan. Emellertid är 
det, som vi strax skola se, tydligt, att de endast ersatt en 
äldre tradition om Rosamundas död, en tradition, som redan 
tidigt knutits till en annan person.

Vi övergå till denna. Det finnes en på franska avfattad 
krönika över London, skriven under 1300-talets förra del, 
men tydligen kompilerad ur äldre källor. Under året 1263 
förekommer där följande egendomliga anteckning:

”Detta år blev drottningen skamligt okvädad och för
olämpad vid London Bridge, när hon ville begiva sig från 
Towern till Westminster, därför att hon låtit döda en ädel 
dam, den skönaste man visste. Hon förebrådde henne att 
vara konungens frilla. Därför lät drottningen gripa och av
kläda henne alldeles naken samt sätta henne mellan två 
stora eldar i en mycket noga tillstängd kammare, så att den 
sköna damen blev mycket förskräckt, ty hon trodde, att hon
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skulle bliva bränd, och hon började röja tecken till stor för
tvivlan. Under tiden hade drottningen låtit göra i ordning 
ett bad, och den vackra damen tvingades att inträda däri. 
Därpå lät hon en elak gammal käring piska henne med en 
käpp på hennes båda armar, och så snart blodet rann ut, 
kom en annan fördömd häxa, som på en ’troboille’ (okänt 
ord) bar tvenne gräsliga paddor, vilka hon satte på den 
vackra damens bröst, som de genast grepo om och började 
suga. Och två andra gummor höllo hennes armar utsträckta, 
så att den vackra damen icke kunde nedsjunka i vattnet, 
så länge blodet, som var i hennes kropp, ännu rann ut. Och 
hela tiden sögo de smutsiga paddorna den vackra damens 
bröst, och drottningen hånade henne under skratt och kände 
stor glädje i sitt hjärta, ty nu hade hon äntligen hämnat sig 
på Rosamunda.

När hon var död, lät hon taga kroppen och kasta den 
i en smutsgrav, och paddorna lades ovanpå kroppen. Men 
när konungen förnummit, hur drottningen gjort med den 
vackra damen, som han så mycket älskade och hade så kär 
i sitt hjärta, röjde han stor sorg och klagade bittert: ’O, jag 
olycklige, vad skall jag göra för den sköna Rosamunda! 
Aldrig kan man finna hennes likhet i skönhet, naturlighet 
och höviskhet.’ Och när han så länge klagat, ville han veta, 
varest den vackra damens kropp blivit dold. Konungen lät 
då gripa en av de usla trollpackorna och ansatte henne hårt 
för att få henne att för honom yppa hela sanningen, hur 
de förfarit med den ädla damen. Vid den allsmäktige guden 
svor han, att om hon ljöge ett ord, så skulle hon få en så 
grym dom, som kunde fällas. Då började den gamla att tala
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och berättade för konungen hela sanningen, huruledes drott
ningen hade förfarit med den ädla damen och på vilket 
ställe, han skulle finna henne. Men under tiden lät drott
ningen taga upp den vackra damens kropp och befallde 
att föra den till ett kloster, som hette Godstow, två mil 
nära Oxford, att där begrava Rosamundas lik. Därmed ville 
hon försköna sina mörka gärningar, så att ingen måtte få 
kunskap om de skamliga och usla dåd, som drottningen 
hade utfört, och så att hon kunde fria sig från skuld till 
den ädla damens död.

Konung Henrik begav sig då till Woodstock, varest hans 
hjärtligt älskade Rosamunda så svikligt mördats av drott
ningen. Men när han red till Woodstock, mötte han (tåget 
med) Rosamundas lik, inneslutet i en väl och med starka 
järnband tillbommad kista. Och konungen frågade, vilket 
lik detta var och namnet på den döda, som de förde. Då 
svarade de honom, att det var den sköna Rosamundas 
kropp. Men när konung Henrik hörde detta, befallde han 
genast att öppna kistan, så att han kunde få skåda den 
kropp, som så skändligt blivit pinad. De gjorde så som han 
bjudit och visade honom Rosamunda, som på ett så gräsligt 
sätt blivit tagen av daga. Och när konungen insett hela san
ningen, föll han av stor smärta avsvimmad till marken och 
låg länge i vanmakt, innan man kunde få ett ord av honom. 
Men när konungen vaknade ur sin dvala, så svor han en 
dyr ed, att han kraftigt skulle hämnas detta skamliga dåd, 
för vilket hon av svartsjuka blivit utsatt. Därpå började 
konungen åter att jämra sig och veklaga för den sköna 
Rosamunda, som han i sitt hjärta så mycket älskade: ’Ack,
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olyckliga Rosamunda, aldrig finnes din like, aldrig har en 
så skön varelse levat. Måtte den milde, treenige Guden ha 
barmhärtighet med den ljuva Rosamundas själ och förlåta 
henne alla hennes fel. Sanne, allsmäktige Gud, som är slutet 
och början, tillåt aldrig, att hennes själ må gå under i av
grundens kval och giv henne full förlåtelse för alla hennes 
synder, av din stora barmhärtighet.’ Och när han hade gjort 
denna bön, befallde han dem att rida rakt till Godstow med 
flickans kropp, och där i detta nunnekloster lät han reda 
hennes grav samt befallde tretton kaplaner att för all fram
tid sjunga mässor för den sagda Rosamundas själ. I detta 
nunnekloster Godstow, det säger jag eder för sanning, vilar 
den vackra Rosamunda. Den sanne, allsmäktige Guden have 
barmhärtighet med hennes själ. Amen.”

Så lyder krönikans berättelse. Vad vi först ha att konsta
tera, är en ny sammanblandning: Henrik II och hans gemål 
Eleanor ha här blivit förblandade med den närmare hundra 
år senare levande Henrik III och dennes drottning, som 
likaledes bar namnet Eleanor. Även denna drottning var, 
ehuru av andra skäl, mycket hatad av folket, och överfallet 
vid London Bridge är historiskt. Allt det övriga i berättelsen 
avser däremot Henrik II, hans drottning och hans älska
rinna.

Till grund för krönikans berättelse ligger tydligen, såsom 
utgivaren anmärker, någon gammal, nu förlorad, ballad om
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den vackra Rosamundas död, men denna ballad tyckes här 
ha blivit icke så litet överarbetad — det hopande av gräslig
heter, som här förekommer, tillhör icke den äkta balladen, 
och dessutom möta vi här en motsägelse: vi ha dels den 
upphettade badstugan, i vilken Rosamunda fruktar att bliva 
bränd till döds, dels paddorna, som suga hennes blod. Den 
ursprungliga versionen kan blott ha haft ettdera av dessa 
dödssätt, och det torde knappt kunna betvivlas, att den 
senare gräsligheten är ett yngre raffinemang, tillkommet för 
att öka ohyggligheten.

Men stryka vi bort detta tillägg, ha vi här Tovasagans 
huvudmotiv: frillan, som i en badstuga brännes till döds av 
den elaka, svartsjuka drottningen. I England är denna till
dragelse säkerligen lika ohistorisk som i Danmark, och utan 
tvivel är det blott ett balladmotiv, som knutits till de histo
riska personligheternas biografi. Skulle verkligen något 
dylikt ha inträffat, bör det gärna ha skett vid det mero- 
vingiska hovet i Frankrike, där dåd av en liknande, vild 
grymhet ofta förekommo, möjligen ock under Englands 
angelsachsiska tid, men säkerligen icke under det högt civi
liserade noo-talet.

Denna Rosamundasaga vandrade emellertid till norden, 
troligen redan på 1200-talet, och där knöts den icke blott 
till en utan till tvenne nordiska monarker, först till den 
svenske konung Valdemar Birgersson och dennes drottning 
Sofia, sedan till den danske Valdemar I och hans drottning 
Sofia.

Den förra kombinationen har icke varit observerad, men
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torde icke dess mindre vara säker. För det första säger 
konungen i den isländska versionen av visan till drottningen: 
”Bättre var Tova i sin enkla nattdräkt än du i ditt Svea
rike”, vilket onekligen häntyder på ett svenskt och icke ett 
danskt konungapar. För det andra försköt Valdemar I 
aldrig sin drottning, vilket däremot Valdemar Birgersson 
gjorde, och för det tredje upplyser den isländska visan, att 
balladens konung sedermera gifte om sig med en annan 
kvinna vid namn Kristina. Men just detsamma berättas 
i den svenska rimkrönikan om Valdemar Birgersson.

Och sedan blev han i Danmark qvänter (gift) 
och blev av kronan väl beläntcr.
Dock fick han henne ej länge aga (äga) 
för ödets lag och dödens plaga (plåga). 
Den frun hon het’ Kristina. 
Sedan fick han en, som het* Katrina.

Att man således i några versioner av balladen i huvud
personerna sett det svenska konungaparet Valdemar och 
Sofia, kan ej gärna bestridas, liksom det är säkert, att man 
i andra identifierat det med det danska, och liksom man 
förut identifierat det med två engelska härskarpar samt 
sedermera ytterligare med ett annat danskt. Med andra 
ord: balladens ”konung” har varit Henrik II, Henrik III, 
Valdemar Birgersson, Valdemar den store och Valdemar 
Atterdag. I detta ligger intet orimligt. I stället ha vi här 
blott ett nytt bevis för sagans tendens att ständigt häkta sig 
fast vid historiskt bemärkta personligheter. Den rena histo
rien kan väl genom dylika undersökningar förlora åtskilliga
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roande episoder, men vad den politiska historien förlorar, 
vinner litteraturhistorien — och vinner kanske betydligt 
mer, än historien förlorar. Ty de slutsatser, som härav 
kunna dragas för den litterära samfärdseln mellan medel
tidens England och Skandinavien, äro ganska vittgående, 
ehuru nu icke är tillfälle att beröra dem.

(1902)
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DALARNA OCH BERGSLAGEN.

Då Schlyter 1841 utgav den s. k. äldre Västmannalagen, 
anförde han såsom skäl mot att i denna se en särskild Dale
lag, att den icke innehöll ”något om Falu gruva, om kolning 
m. fl. ämnen, om vilka man skulle vänta att finna stadgan- 
den i en Dalelag”. Att emellertid den av Schlyter utgivna 
handskriften verkligen innehåller en för Dalarna avsedd 
lag, torde väl numera få anses vetenskapligt avgjort. Men 
icke dess mindre är det nyss påpekade förhållandet ägnat 
att tilldraga sig uppmärksamhet. Lagen är nämligen alldeles 
tydligt skriven för en jordbrukande befolkning och blott för 
en jordbrukande. Man behöver endast genomläsa kyrko- 
balkens stadgande om tionde, vilken paragraf naturligtvis 
uppräknar de vanligaste produkterna inom landskapet. 
Dessa äro åkerns gröda, kalvar, lamm, gäss, killingar, grisar, 
hö, ärter, humle, lin, hampa, fisk, lärft o. s. v. Och samma 
ekonomiska bakgrund möter oss överallt i lagen. Där talas 
om kvarnar och humlegårdar, kreatur och lantmannapro
dukter, men orden berg eller bergsman finnas ingenstädes 
nämnda, ingenstädes möter man någon bergsmansterm eller 
någon hänsyftning på gruvdrift. För ett landskap, vars 
huvudnäring utgjordes av koppar- och järnbrytning, är
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detta ett högst beaktansvärt faktum, som onekligen synes 
tala för Schlyters mening och i varje fall tarvar en för
klaring.

Schlyter har daterat lagen till kort efter 1318, emedan 
konung Birger, som på ett ställe omtalas, där tydligen be
traktas såsom ej längre regerande. Någon lång tid efter 1318 
kan dock, enligt Schlyters mening, ej ha förflutit, emedan 
den ”yngre” Västmannalagen ”är författad före år 1347”, 
då landslagen skrevs; att någon ny landskapslag kommit till 
efter detta år, är nämligen icke troligt. För att mellan 1318 
och 1347 få plats för två Västmannalagar, måste Schlyter 
således förlägga den ”äldre” till en mycket kort tid efter 
1318.

Jag har här tillåtit mig att kursivera ordet författad, ty 
detta uttryck röjer en missuppfattning, från vilken icke ens 
Schlyter kunnat göra sig alldeles fri, och som även röjer sig 
i hans datering av de olika lagarna. Även om man med 
rätta kan tala om, att Upplands- och Södermannalagarna 
ett visst år slutredigerats av de för detta ändamål nedsatta 
lagkommissionerna, kan man däremot ej hävda den me
ningen, att Västgöta-, Guta- och Dalelagarna redigerats 
något visst år. De äro som bekant av enskilda personer 
gjorda uppteckningar av den sedvanerätt, som utbildats 
inom landskapet; genom lagmannens laguppläsning vid 
tingets början hade väl denna sedvanerätt fixerats i be
stämda, av tinget godkända lagbud, men av dessa voro 
några (säkerligen de allra flesta) uråldriga, andra hade 
under tidernas lopp tillkommit och tillkommo naturligtvis 
ända till den tid, då den bevarade handskriften nedskrevs.
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När nu Dalelagen nämner, att den, som tager annan rnåls- 
ägandes rätt och varder därtill med tolvmannaed förvunnen, 
skall giva konungen det han tog och därtill böta 40 marker, 
”vilken lag konung Birger gav”, så är detta blott en anteck
ning, när denna paragraf antogs. Om de andra paragraferna 
ger en dylik notis ingen upplysning alls. I och för sig kunna 
några vara ännu yngre, men de allra flesta äro utan tvivel 
högst betydligt äldre.

Den kulturbild, som lagen i dess helhet ger, är snarast 
densamma, som möter oss i Västgöta- och Gutalagarna, 
d. v. s. av ett svenskt samhälle i början av 1200-talet. De 
kristna kyrkorna äro ännu så att säga under byggnad, och 
träldomen, som visserligen officiellt avskaffades först 1335, 
men faktiskt upphört redan under 1200-talet, förutsattes 
i Dalelagen såsom ännu existerande. Prästen äger att med 
träls vittnesbörd styrka, att han begivit sig i väg att mottaga 
ett skriftemål, och i Giptingabalken stadgas om träls äkten
skap. Lagen torde således till sina väsentliga delar ha kom
mit till före den tid, mitten av 1200-talet, då kopparbryt
ningen i Dalarna började, och det återstår blott att för
klara, varför man icke sedermera i lagen infört några be
stämmelser rörande den betydande industri, som uppstått 
i landskapet och som i väsentlig mån gav hela samhällslivet 
i södra Dalarna en annan karaktär än den, som framträder 
i lagen.

Skälet är enkelt. På 1200-talet uppstodo också våra 
städer, men om dem innehålla landskapslagarna intet av 
den anledning, att de rättsförhållanden, som för dem voro 
egendomliga, reglerades genom särskilda stadganden, vilka

*34



ENGELBREKT

vid denna tid sammanfattades i de olika städernas Bjärköa- 
rätter. När gruvdriften uppstod, betraktades Bergslagen 
också såsom ett dylikt, med avseende på vissa rättsförhål
landen, från landskapet avskilt samhälle, och dess egendom
liga rätt ordnades genom särskilda, för Bergslagen utfärdade 
privilegier och gruvstadgar. Dalarna och Bergslagen kommo 
därför att på sätt och vis utgöra tvenne olika rättssamhällen, 
alldeles som Stockholm och Uppland, Skara och Västergöt
land, och läser man de medeltida handlingar, som röra 
Dalarna, förefaller denna skillnad ibland så stark i uttryc
ken, att man vid ett ytligt betraktande lätt förledes till den 
åsikten, att Bergslagen icke tillhört Dalarna, utan varit en 
därifrån avsöndrad landsdel, som ej haft något att skaffa 
med Dalelagen; så t. ex. talas ofta om Dalarna och Koppar
berget. Men i verkligheten visa dessa uttryck ej mera, än att 
Kopparberget — liksom de andra bergen — kommit att 
mtaga en särställning inom landskapet. Och likaväl som 
Södermannalagen tillämpades i Söderköping vid sidan av 
Söderköpingsrätten, likaväl gällde Dalelagen för Koppar
berget, ehuru visserligen en särskild bergsrätt tillämpades 
för de rättsförhållanden, som voro egendomliga för berget 
och om vilka lagen intet innehöll.

Det Dalarna, som har betydelse för Engelbrekts historia, 
är emellertid nästan uteslutande Bergslagen och icke bond- 
socknarna kring Siljan, och vi skola därför närmast syssel
sätta oss med denna del av landskapet.

Dalarna är som bekant en utflyttarbygd och var därför 
under äldre tider sannolikt ganska glest befolkat. Stcn- 
åldersfynden äro ytterst få och härröra väl huvudsakligen
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från nomadiserande stammar och individer. Från brons
åldern känner man — eller kände åtminstone 1903 — 
endast tre fynd från övre Dalarna, och detta häntyder på 
en under denna period i varje fall mycket glest befolkad 
bygd. 1914 gjordes i Orsa ett gravfynd från slutet av den 
äldre järnåldern, men egentligen befolkad synes Siljansdalen 
ha blivit först under vikingaperioden, från vilken tid flera 
fynd förekomma i Leksand, Mora, Orsa och Rättvik. Im
migrationen till landskapet har väl skett från Mälarbygden 
längs floddalarna, och de tidigast befolkade bygderna voro 
utan tvivel dessa dalgångar, av vilka landskapet också er
höll sitt namn: Dalarna. De övriga trakterna voro sanno
likt herrelösa allmänningar med en eller annan enstaka 
bondgård.

Dessa skogrika, men obyggda trakter fingo emellertid 
under 1200-talet en särskild betydelse.

Landet hade alltid varit järnrikt, men vikingatidens 
svenska järn bröts icke ur gruvor, utan upphämtades ur 
sjöar eller samlades ur kärr och myrar — därav namnet 
myrmalm. Men då vi på 1200-talet trädde i en närmare 
beröring med den uppblomstrande nordtyska industrien och 
handeln, blevo med all sannolikhet de svenska bergverken 
upptäckta och tagna i bruk. Kopparbergets äldsta namn: 
”Tiskiasioberg” — i ett diplom av 1288 — torde väl ej 
språkligt sammanhänga med någon där verksam tysk bergs- 
manskoloni, men i ett brev av 1344 bekräftar Magnus 
Eriksson lybeckarna i den besittning, de enligt gammal rätt 
haft i Kopparberget, och hänvisar därvid till deras privi
legier; och även på andra ställen omtalas lybeckare såsom
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delägare i gruvan. 1288 hade, såsom det nyss omtalade 
diplomet visar, gruvbrytningen redan pågått i åtskilliga år 
— det handlar om återförvärvandet av en förut bortbytt 
halv fjärdepart — och det är väl därför troligt, att bergs
driften här uppstått i samband med den starka tyska im
migration till Sverige, som började under Birger Jarls tid. 
Hur upptäckten gjorts, känner man icke. Ej osannolikt är, 
att någon av de tyskar, som vid århundradets mitt inflyttat 
till Sverige och från sitt hemland kände dess gruvdrift, upp
märksammat den starka malmtillgången i Dalarna och gjort 
upptäckten.

Något yngre äro troligtvis järngruvorna, men av dem 
var åtminstone den äldsta, Norberget, som då räknades till 
Dalarna, i bruk redan på 1200-talet. I början av 1400-talet, 
som här närmast sysselsätter oss, funnos i Dalarna en mängd 
gruvdistrikt utom Kopparberget och Norberget: Vikaberget 
i Hedemora, Silvberget i Tuna, Betsberget i Säter och 
Skinnsäckeberg. I Närke funnos östra och Västra berget 
samt Noraskogs berg, i Östergötland Hällestads berg och 
Åtvidaberg; för Värmlands järnberg utfärdades privilegier 
1413.

Dessa gruvdistrikt tyckas mycket tidigt ha erhållit sär
skilda privilegier, som i viss mån rättsligen skilde dem från 
landsbygden och gjorde dem till fristående samhällen inom 
denna. De äldsta privilegierna äro de, som 1340 utfärdades 
för det Västra berget i Närke, men i dem hänvisas till de 
äldre, som redan funnos för det östra berget, och i sakens 
natur ligger, att privilegierna varit föga yngre än själva 
gruvdriften vid en ort.
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Befolkningen i dessa förut, om än ej öde, så dock glest 
bebyggda områden bestod nog till större delen av nyinflyt
tade, icke minst av löst folk, som behövdes för arbetet i 
dessa våra äldsta industrisamhällen. Privilegierna för t. ex. 
Kopparberget av 1347 giva oss därför en helt annan kultur
bild av Bergslagen än den, som Dalelagen ger oss av själva 
landskapet. Och dessa kopparbergsprivilegier upprepa i 
själva verket äldre, vilka på Magnus Erikssons tid av ”van- 
gömmo” kommit bort.

Varje svensk man, som blivit biltog, skulle — med 
undantag för vissa grövre brottslingar — ha asylrätt vid 
berget, såvida han ville och kunde arbeta, och samma asyl
rätt upptages även i privilegierna av 1340 för Västra berget 
i Närke. Det lösa folk, som av denna eller andra anled
ningar flytt till Bergslagen, fick där åtskilliga värdefulla 
nybyggarförmåner. Om en ”lösker man” röjde i skogen och 
satte upp hus, behövde han ej erlägga någon avrad till 
ägaren, utan fick nybygget med äganderätt och hans barn 
efter honom. Även om ”täckilsemannen” — såsom han kal
lades — övergav skogstorpet, skulle bonden, i vars skog det 
låg, blott få hälften av jorden, men den andra hälften skulle 
bonden lösa till dess värde. Ville han ej detta, hade nybyg
garen rätt att sälja det hela.

I privilegierna bestämdes ock lönevillkoren för de olika 
klasser av arbetare, som användes vid gruvbrytningen, och 
detta för oss in på frågan om gruvdriftens organisation.

En dylik drift var ett företag, som fordrade kapital, och 
med anledning härav uppstod Sveriges äldsta industribolag. 
Delägare i detta blevo några företagsamma köpmän i Lii-
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beck, åtskilliga svenska stormän, bland dem sannolikt Birger 
Jarl, och även borgare i närliggande städer, särskilt Västerås. 
Lotterna voro s. k. fjärdeparter eller halva fjärdeparter i en 
hytta. 1322 gav en borgare i Lübeck sin dotter en lott ”i det 
berg, där man i Sverige hämtar koppar”. Och att även 
Birger Jarl varit bolagsman i företaget, framgår därav, att 
en part i Kopparberget uppräknas bland de ”patrimonialia”, 
som konung Birger vid rikets delning 1310 fick behålla. 
Denna gruvdel, som han ägde med ”arvsrätt”, hade således 
förvärvats av Birger Jarl eller Magnus Ladulås, sannolikt 
den förre. Av stormännen hade Tyrgils Knutsson 1303 delar 
i Norbergs järn- och stålberg, som han bytte bort till kronan; 
Birger Persson var delägare i Närkes gruvor, och biskopen 
samt domkapitlet i Västerås i Kopparberget.

Antalet lotter i en gruva bestämdes av ”hyttornas” antal, 
detta åter av malmtillgången, och kunde icke utan bolags
männens medgivande ökas. Vid de större bergen, Koppar
berget och Norberget, voro hyttorna från början antagligen 
blott tolv eller fjorton1, men de ökades sedermera, och vid 
slutet av 1400-talet hade Kopparberget tjugufyra. Varje 
hytta hade två ”bälgar”, och en full lott berättigade till av
kastningen av dessa två bälgar. Men hellotten var vanligen 
uppdelad i fyra delar, s. k. fjärdeparter, och fjärdeparten 
i två åttondelar; mindre andelar tyckes man ej ha haft, och 
antalet ”aktiebrev” steg således ej mer än till högst åtta 
gånger hyttornas antal. Men ägarna till dessa fjärdeparter

1 Vid Sala gruva, som upptogs 1516, voro de från början blott tolv, 
och de tolv rådmännen vid Kopparberget och Norberget antyda, att de 
även där ursprungligen blott varit tolv.
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och halva fjärdeparter bildade dock icke ett bolag i alldeles 
samma mening som i våra dagar, utan ett visst spelrum var 
fortfarande upplåtet åt den enskilda företagsamheten, så att 
avkastningen av varje helpart ej nödvändigt blev densamma. 
Snarare kan man säga, att varje hytta utgjorde ett litet 
bolag för sig, ehuru hyttorna tillsammans dock bildade en 
ekonomisk förening med gemensamma utgifter och gemen
sam nyttjanderätt till berget, ehuru icke med gemensamma 
inkomster.

Den första punkten i driften var naturligtvis själva malm
brytningen. Först skulle åstadkommas en öppning i malm
fältet, en s. k. ”rymning”, och utgifterna för rymningens 
upptagande bekostades av alla intressenterna, d. v. s. av alla 
hyttornas fjärdepartsägare; likaså bekostade de de uppford- 
ringsmaskiner, som gemensamt användes. Rymningen in
delades därefter i s. k. roterum, vilka troligen voro lika 
många som hyttorna eller bälgparen, och för att icke någon 
hytta skulle få bättre och malmrikare roterum än de andra, 
gällde den regeln, att varje hyttelag i en viss ordning fick 
bearbeta alla roterummen; av samma skäl bestämdes ord
ningen dem emellan genom ”dobbel”, d. v. s. genom slag 
med tärningar. När således den första roten under den be
stämda tiden brutit malm i rummet A, flyttades den för den 
nästa perioden till rummet B, sedan till C o. s. v., och i 
samma ordning följde den andra roten, den tredje o. s. v. 
Men om än fördelarna av de olika roterummens malmtill
gång härigenom utjämnades, då alla hyttorna i tur och ord
ning togo malm från de olika roterummen i rymningen, 
hindrade man naturligtvis icke det ena laget att vara fliti-
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gare än det andra, och resultatet av brytningen var således 
i viss mån beroende av arbetsintensiteten. Den arbetsstyrka, 
som varje hytta använde i roterummet, tyckes däremot ha 
varit densamma, och detta antal var förmodligen beroende 
av rymningens och roterummets storlek. Men då arbetet, då 
det pågick, i regel började kl. 3 på morgonen och fortgick 
hela dygnet om, så måste dubbla arbetslag användas. Kl. 3 
på morgonen började arbetet med den s. k. avrensningen, då 
man släckte den från föregående dag brinnande elden och 
rensade rummet. Kl. 6 kom det andra arbetslaget, vars upp
gift var att bryta malmen. Detta arbete, som var det egent
liga, pågick till kl. 12. Då inträdde åter det första laget, som 
hissade upp den brutna malmen och kastade ned ved i 
gruvan. Kl. 6 avlöstes detta lag av det andra, som lade 
veden i ordning och antände den, vilket arbete antagligen 
varade till kl. 9 på aftonen, då göromålen för dagen voro 
slut. Under natten förrättades intet arbete, och vedstaplarna 
fingo då ostört brinna.

Varje arbetslag i roterummen hade således en arbetstid 
på 9 timmar, fördelade i perioder på resp. 3 och 6 timmar.

Av annat arbetsfolk fördes därefter den upphissade mal
men från gruvan till hyttan, där den av de mest yrkeskun- 
niga arbetarna förvandlades till koppar eller järn.

Varje berg hade således en ganska ansenlig arbetsstyrka 
av växlande yrkesskicklighet och växlande lönevillkor. 
Arbetarna voro, av privilegierna att döma, indelade i två 
klasser: ”utspisare”, som arbetade åt en hel hytta och av
lönades av fjärdepartsägarna gemensamt, och ”de, som 
arbetade åt en man”, d. v. s. de som voro den enskilde bergs-
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mannens tjänare. Men dessutom fanns ock — ehuru detta 
först omtalas i ett annat sammanhang — tillfälligt anlitat 
arbetsfolk, ”löskerkarlar”, kvinnor och barn, som gjorde 
tjänst som hantlangare och grovarbetare. Deras lönevillkor, 
som väl voro växlande, känna vi icke, då därom intet näm- 
nes i privilegierna. ”Utspisaren” hade sitt namn därav, att 
han — såsom en senare tids statare — erhöll sin lön dels 
i kontanter, dels i ett torp, dels i kost och andra förnöden
heter till ett visst belopp. Dessa förnödenheter togos från 
den s. k. fateburen, ett slags gemensam handelsbod, som 
ägdes av de olika hyttorna, d. v. s. av bergsmännen eller 
”mästermännen”, och där de vanliga förnödenheterna såldes 
till ett i kopparbergsprivilegierna fastställt pris. Så t. ex. 
kostade kläde från Ypern en halv mark, från Poperingen 
tre öre, svenskt lärft tio penningar o. s. v.

”Utspisarna” voro vid Kopparberget antingen kolare, 
smältare eller berghuggare, vilka senare höggo malmen och 
utgjorde det viktigaste arbetslaget i roterummet, under det 
att det andra bestod av grovarbetare och hantlangare. Kola
ren var skyldig att varje söckendag lämna aderton korgar 
kol, men hade till biträden vedhuggare, ”täckilsemän” och 
ännu en utspisare. Smältaren skulle varje vecka smälta sex 
”härdar” koppar. Vid järnbergen voro utspisarna smeder, 
förslagare och blåsare. Av dessa skulle förslagaren troligen 
slå sönder malmen före dess inläggning i ugnen, under det 
att biåsaren skötte blästrarna. De lägre arbetarna, legofolket, 
hade att samla ved för rymningen, kasta ned och tända den, 
rensa gruvan samt hissa upp malmen och forsla den till 
hyttan.
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över dessa arbetare stodo de egentliga bergsmännen, som 
ägde en part, en fjärdepart eller en halv fjärdepart i en 
hytta. Själva hyttarbetet kunde naturligen förrättas av 
bergsmannen eller ”mästermannen” personligen, såvida han 
ej föredrog att låta detta utföras av de förut omtalade ”ut- 
spisarna”, under det att han själv blott övervakade och 
ledde arbetet. De hyttor, som ägdes av konungen, kyrkan 
och stormännen, förpaktades på nu ej närmare kända vill
kor till någon verklig bergsman.

Bergsmännen voro således snarast arbetsgivare och intogo 
även, såsom vi strax skola se, en ställning mellan den egent
liga allmogen och frälset.

Skillnaden mellan en yrkeskunnig ”utspisares” årsinkomst 
och en bergsmans, d. v. s. en arbetsgivares, var icke stor. 
I kost, persedlar och reda penningar hade en utspisare enligt 
privilegierna av 1347, utom torpet, en årsinkomst av när
mare 25 marker och en grovarbetare 15 marker.1 Avkast
ningen av en hel hytta beräknades till 40 skeppund per år 
och ett skeppund koppar till 25 marker. Från denna avkast
ning av 40 skeppund måste man dock draga tionden till 
kyrkan och avraden till kronan. Ägaren till en fjärdepart 
hade ungefär i bruttoinkomst efter dessa avdrag högst 
8 skeppund eller åtta gånger så mycket som en yrkeskunnig 
arbetare2, men för denna årsinkomst skulle han betala

1 Detta enligt beräkning av Sommarin: Arbetarförhållanden vid 
Svenska Bergverk och Bruk i äldre tid (Lund 1809), vari dessa frågor 
förträffligt utredas. Likaså har jag naturligtvis anlitat Hj. Hammar
skjöld: Om Grufregal (Uppsala 1891), Styffe: Grundregalcrnas uppkomst 
(Vitt., Hist, och Ant. Akad. Handl. N. F. IV) samt allmänt bekanta 
arbeten av H. Hildebrand m. fl.

2 Kanske icke ens det, ty Sommarins uppgift, att ett skeppund 
koppar hade 25 markers värde, stöder sig på Raven von Barnekows
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fjärdedelen av alla arbetslönerna vid hyttan, och dessa 
slukade nog så stor del, att hans netto antagligen icke var 
mycket större än arbetarens. Ty arbetspersonalen vid en 
hytta var, såsom vi sett, ganska talrik. Socialt och ekono
miskt stodo arbetsgivare och arbetare varandra nog ganska 
nära; om några lönestrider finnas i varje fall inga under
rättelser.

Befolkningen vid en gruva bildade ett samhälle för sig 
inom landskapet, lika skilt från detta som staden från 
landsbygden, och organisationen av ett dylikt bergssamhälle 
erbjuder stora likheter med den medeltida stadens. Liksom 
stadens angelägenheter avgjordes av dess råd, så styrdes 
också Kopparberget av ett råd, bestående av fjorton bergs
män, vilka voro valda för livstiden. Av dessa fjorton ut- 
sågos två till bergmästare, vilka växlande tjänstgjorde så
som domare, var och en ett år, och liksom stadens borg
mästare och råd dömde efter stadslagen, dömde dessa efter 
en särskild bergsrätt. Bergsting hölls den första helgfria 
måndagen i var månad.

I staden representerades konungen av en särskild fogde, 
och likaså representerades han här — utom av fogden ”över 
bergen och dalarna” — av en särskild gruvfogde eller bergs
fogde för varje gruva. Denne fogde, som skötte kronans 
uppbörd vid bergen samt upprätthöll ordningen, hade vid 
järnbergen en större makt än vid Kopparberget, enär det 
var han, som tillsatte de tolv rådmännen, och liksom

räkenskaper 1367, men priset tyckes då ha varit ovanligt högt. 1317 
var priset blott något över 15 och 1389 18 marker. Enligt ett kontrakt 
från 1375 mellan några Stockholmsborgare och hertig Albrekt sättes 
värdet av ett skeppund koppar till 13 Vs lybska mark.
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konungens fogde i en stad tjänstgjorde såsom domare, tyckes 
bergsfogden redan på 1300-talet ha varit domare vid järn
bergen, och detta var väl en naturlig följd av hans polis
myndighet. Så var det han, som vid Norberget utdelade 
rättigheter att sälja öl. Rättigheterna voro blott fyra och 
ganska begränsade, ty innehavaren av en ”rättighet” fick 
blott sälja öl på helgdagar från högmässans slut till sol
nedgången. Bröt han eller hon däremot, botades tre marker. 
All annan handel var förbjuden utom från den nyss om
talade ”fateburen”, och även denna skulle fogden övervaka; 
brott mot detta förbud straffades med tre markers böter och 
varans förlust. Drängar och kvinnfolk fingo ej gå ”löske”, 
och ville de ej arbeta, skulle fogden sätta dem i ”kistan”. 
Misstänkte fogden, att ogillt järn smiddes vid berget, skulle 
han med två män rida till hyttan och väga det. Befanns det 
då icke hålla den rätta vikten, bötade smeden 40 marker, så
framt ej bergsmannen givit honom ett oriktigt besman; i så 
fall fick bergsmannen själv vidkännas böterna.

Men även med avseende på skatt och utskrivning intogo 
bergslagerna en särställning, som erinrar om städernas.

Något ursprungligt gruvregale har — såsom Styffe och 
Hammarskjöld visat — icke funnits i vårt land; den myr
malm, som påträffades i jorden, tillhörde jordägaren med 
samma äganderätt som han hade till marken. Men å den 
andra sidan tyckas de flesta gruvor ha påträffats icke i en
skild mark, utan i obygder, som voro allmänningsjord. Var 
nu denna allmänning t. ex. häradets, hade ”alle män” i detta 
samfälld rätt att tillgodogöra sig fyndigheten. Men just vid 
den tid, då gruvorna började att tagas i bruk, framträdde

10. — S c h ü c k, Svenska bilder. II. 145
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kronan med vissa anspråk på allmänningarna. I Götaland
skapen ägde konungen sedan gammalt en tredjedel av skogs- 
allmänningen, och åtminstone på Magnus Erikssons tid er
höll han även i Svealandskapen en tredjedel av den avgäld, 
som utgick från häradsallmänningarna. Därav tog sig kro
nan en viss rätt över de nyupptagna gruvorna, vilka i regel 
lågo just på dylika häradsallmänningar. Och konungen 
kunde även av ett annat skäl göra anspråk på en del av 
avkastningen, ty för gruvdriften behövdes också ved från 
allmänningsskogen, varigenom kronan gjordes till med- 
intressent i företaget.

Faktiskt låg den äldsta gruva, vars privilegier bevarats, 
eller det västra berget i Närke, på en allmänning, och av 
skogen ”unnade” konungen berget en halv mil på längden 
och en halv mil på bredden. Men å den andra sidan upptog 
han också en ganska dryg skatt av gruvan. Varje hytta 
skulle det första året giva 750 osmundar järn i ”tionde” — 
såsom skatten här kallas — och de följande åren 1,500. 
Varje smed, förslagare och blåsare — således de skickligaste 
och bäst avlönade arbetarna — skulle i ”tionde” betala 20 
osmundar järn om året, varje legokarl 10 och varje bryg
gerska, som ej idkade bergsarbete, 24. För varje mandråp, 
varigenom edsöret ej kränktes, botades till konungen 40 
marker, för knivstyng och skottsår 15 marker, av vilka 
konungen skulle ha fyra, biskopen och berget fyra var, och 
av de återstående tre togo konungen, berget och målsäganden 
var sin. Skedde brottet på en helgdag, ökades böterna med 
tre marker, av vilka konungen tog en, biskopen en och måls
äganden en.
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Dessa skatter ha dock icke med något regale att skaffa, 
utan torde riktigast böra betraktas såsom ett led i den all
männa skattepåläggning, som under folkungarna drabbade 
hela landet och för vilken det ständigt stegrade penning
behovet troligen var den avgörande rättsgrunden. Rent 
juridiskt sett kunde ”tionden” för övrigt väl betraktas så
som konungens andel i allmänningens avgäld och kallades 
även ”avrad”, vilket var den tekniska termen för jordlega 
av lantbo till jordägaren.

En liknande skatt som från det västra berget i Närke 
utgick tydligen ock från de övriga gruvorna, och 1361 pant
satte Magnus Eriksson för ett lån, som han upptog, 88 
skeppund koppar av kronans avrad från Kopparberget. 
Likaså bortpantade konung Albrekt 100 skeppund av kro
nans avrad till grevarna Henrik och Adolf av Holstein. 
Denna kronoskatt övergick sedermera till Bo Jonsson, vars 
arvingar 1388 tillerkändes bl. a. ”halva Kopparberget och 
halva järnberget, som i Dalarna ligga”. Men redan 1396 
reducerades denna skatt till kronan, ty då bestämde rikets 
råd, att ”Kopparberget (d. v. s. skatten från Kopparberget) 
skall allt höra till konungen och kronan, utom tu par bälgar, 
som biskopen av Västerås där nu uppå haver (d. v. s. dessa 
två hyttor blevo skattefria), och det Bo Jonsson och hans 
son herr Knut Bosson eller Sten Bosson där i hade, det är 
under kronan med lag kommet”. Likaså tillerkändes drott
ning Margareta all konungslig rätt av järnberget.

Gruvdriften var således ingalunda skattefri, utan liksom 
städernas invånare betalade ”byargäld” och ”allmännings- 
gäld” till kronan, erlade bergsmännen sin ”tionde”, liksom
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de även betalade tionde till kyrkan, förmodligen — ehuru 
jag därom ej funnit någon bestämd uppgift — i järn och 
koppar. Men den skatt till kronan, som drabbade hyttorna, 
d. v. s. bolaget, ej bergsmännen personligen, kunde å den 
andra sidan betraktas såsom en avgift för nyttjanderätten 
av den på en allmänning belägna gruvan och skogen. Och 
liksom stadens borgare tyckas bergsmännen ha varit fria 
från de skatter, som tryckte bönderna. I de nyss omtalade 
privilegierna för Västra berget beskattas väl hyttan och de 
olika arbetarna (smeder, förslagare, blåsare och legofolk), 
men däremot, anmärkningsvärt nog, icke bergsmännen, som 
att döma härav tyckas ha varit skattefria. I själva verket 
låter detta förklara sig.

Den svenska gruvdriften uppstod vid mitten av 1200- 
talet, men denna tidpunkt var just själva brytningsperioden 
inom det svenska skatteväsendet. Äldst hade inga skatter 
vilat på den frie mannen, blott vissa personliga skyldigheter, 
av vilka ledingen och gengärden voro de i detta samman
hang viktigaste. Dessa frivilliga skyldigheter förvandlades 
emellertid på 1200-talet till skatter på odalmannen. Redan 
förut hade han erlagt böter för försummad leding. Men med 
kristendomens antagande började allt fler och fler undan
draga sig att deltaga i de årliga sjörövartågen, som nu be
traktades såsom hedniska, och ledingslamen — ersättning 
för försummad leding — blev därför vanligare än själva 
ledingen. Men även då konungen icke utbjöd någon leding, 
uppbar han en ledingslame, och från en tillfällig bötes- 
summa övergick denna därför till en stående skatt. Men 
ledingen hade endast utgått från de landskap, som kunnat
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utrusta skepp för Uppsalakonungens sjöfärd, d. v. s. från 
de landskap, som voro belägna vid Östersjön eller Mälaren. 
Närke, där några järnberg voro belägna, berörde med ett 
litet hörn Mälaren, och på grund härav var landskapet in
delat i skeppslag och hamnor; därifrån utgick även ledings- 
lame och skeppsvist (vilken skatt kan betraktas såsom ett 
tillägg till ledingslamen). Men Dalarna, som icke låg vid 
Mälaren, hade icke någon dylik skeppsindelning och ut
gjorde ej heller ledingslamc och skeppsvist. Det var därför 
naturligt, att bergsmännen voro befriade från dessa skatter.

Gengärden — jämte de därmed besläktade skatterna 
”spannamal” m. m. —■ var av en annan karaktär och ut
gjorde till en början den frivilliga undfägnad, på vilken den 
frie mannen bjöd sin konung, då han drog genom bygden. 
Även denna frivilliga gärd förvandlades på 1200-talet till 
en stående skatt, och denna hade bergsmännen i Dalarna 
ingen anledning att undandraga sig. Men från denna blevo 
de senare uttryckligen befriade. I Magnus Erikssons privi
legier för Norbergs bergslag av 1354 förunnade konungen 
”med detta vårt öppna brev”, att de hädanefter ej skulle 
utgöra någon gengärd annat än till konungen själv, då han 
kom, eller till den, som konungens dom hade. Och i Albrekts 
bekräftelse på dessa privilegier utsträcktes de därhän, att 
även bergsmannens lantbor skulle vara fria och frälsta i allt, 
såsom bergsmännens lantbor voro vid Kopparberget.

Detta frälse, som således kan konstateras för de båda för
nämsta bergen, gällde förmodligen för alla, även om de icke 
voro fria från de extra gärder, som drabbade skattebön
derna, men ej frälsemännen. Ett brev från Albrekts tid
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(1373) visar, att bergsmännen i varje fall gjort anspråk på 
denna rätt, ehuru den under stormännens våldsregering ej 
respekterades. I detta brev påbjudes, att en markgäld av 
5 marker, som redan utkrävts av bönderna, också skulle in
drivas hos bergsmännens och köpstadsmännens lantbor. Men 
detta var i uppenbar strid mot konungens fem år förut 
utfärdade privilegier för Norbergs bergslag, och av privi
legierna att döma voro bergsmännen verkligen frälsemän; 
även långt senare voro de s. k. bergsmanshemmanen fria 
från skatt.

Detsamma synes även framgå av Raven von Barnekows 
räkenskaper (1366—1367) för Dalarna, där han var fogde. 
De vanliga skatteartiklarna (smör, kreatur, penningar m. m.) 
angivas vara upptagna från ”bönderna”, under det att 
bergen och bergsmännen (cultores montium) endast lämna 
koppar och järn, d. v. s. den förut omtalade ”tionden”, 
vilken närmast, såsom vi sett, var en arrendeavgift till kro
nan för rätten till malmbrytning på allmänningen.

Men det s. k. bergfrälset var dock av annan art än det 
vanliga frälset, och även här stod Bergslagen ganska nära 
städerna. En frälseman var som bekant skyldig att för sin 
skattefrihet uppsätta en fullrustad karl till häst. Vad nu 
bergfrälset beträffar, tyckes detta, åtminstone under 1400- 
talet, ha haft en delvis annan karaktär. Ty för det första 
var ”tionden” obestridligen i realiteten en skatt, som drab
bade bergsmännen. Från denna skatt blev, såsom vi sett, 
biskopen av Västerås befriad, då han 1396 tillerkändes 
skattefrihet för de tu par bälgar han ägde. Men samma brev 
avsåg i övrigt att alldeles utesluta det världsliga frälsets

Ï 50



ENGELBREKT

medlemmar från rätten att besitta hyttor. Då frälset icke 
dess mindre under Eriks regering trängde sig in här, blev 
detta, såsom vi skola se, en av de bidragande orsakerna till 
upprorets utbrott.

Å den andra sidan tyckes ej heller varje bergsman ha 
varit skyldig att för sitt bergfrälse uppsätta en fullrustad 
ryttare, utan i stället hade hela det ifrågavarande bergs
samhället skyldighet att uppställa ett visst antal ryttare en
ligt närmare bestämmelser, som vi icke känna. Även häri 
voro således bergssamhällena likställda med städerna, som 
också skulle utrusta en viss för varje stad olika ryttar- 
trupp.

Den här gjorda framställningen visar således, att dessa 
berslager på sätt och vis voro ur landsbygden lösbrutna 
samhällen, vilkas karaktär i mycket erinrade om städernas. 
Liksom dessa hade de en särskild lag, bergsrätten, en sär
skild domstol, bergstinget, och ett råd påminnande om stä
dernas, i vilket konungens fogde liksom i städerna intog en 
framstående plats. Från de skatter, som utgingo från bön
derna, voro de i regel befriade, enär de betalade en tionde, 
som erinrar om städernas byargäld och allmänningsgäld, 
och deras rusttjänst var också densamma: en ryttartrupp, 
bekostad av hela samhället. I viss mån utvecklade sig också 
dessa bergssamhällen till köpingar. En dylik köping, Falun, 
fanns bredvid Kopparberget, och 1432 bestämmes, att gatu- 
bodarna i köpstaden vid Norberg skola erlägga tomtegäld. 
En del av dessa gruvköpingar ha sedan utvecklats till städer, 
såsom Linde, Nora, Hedemora (vid Vikaberg), Falun och 
Sala, och redan i de äldsta privilegierna omtalas torgdagar,
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två i veckan, ”som alla andra köpstäder hava”. Till sist kan 
anmärkas, att gillen funnos vid bergen liksom i städerna.

Redan härav framgår, att befolkningen i ett dylikt gruv
distrikt var av helt annan art än bondeallmogen. Den var 
vida rörligare, hade lättare att frigöra sig från det dagliga 
arbetet, som i nödfall kunde ligga nere, under det att bon
den icke kunde försumma sitt jordbruk och sina kreatur. 
Den bestod till en icke ringa del av nyinflyttat folk, ”löske- 
karlar”, som i följd av någon förseelse, ett dråp eller ett 
slagsmål, måst fly från den egna hembygden. Och ett dylikt 
folk är alltid mera benäget för uppror än bonden.

Nils Höjer har i en synnerligen instruktiv uppsats (Histo
risk Tidskrift 1897) fäst uppmärksamheten därpå, att 
medeltidens daluppror före Gustav Vasa ingalunda, såsom 
man förut förmenat, utgingo från de egentliga dalsocknarna 
kring Siljan, utan nästan uteslutande från Bergslagen.

Sturarna, som hela tiden stödde sig på ”dalkarlarna”, 
tyckas icke ens ha besökt Siljanssocknarna, och sina hjälp
trupper fingo de ej därifrån, utan från Bergslagen. Allra 
mest belysande — säger Höjer — ”för den övre dalallmo
gens och bergsmännens inbördes ställning under medeltiden 
och särskilt under Dalarnas jämnt hundraåriga storhets
period (1434—1533) år den omständigheten, att det icke 
finnes en enda ledare, som veterligen varit född i det övre 
Dalarna eller där haft sitt hem”.

Dalupproren få därigenom en annan karaktär, än om 
man i dem ser utbrott av en till förtvivlan bragt bonde
befolkning. Visserligen torde det vara ett alltför modernt 
uttryck, om man stämplar dem såsom arbetarrevolutioner,
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men ett dylikt uttryck kommer dock sanningen kanske när
mare än det förra. Ty bergslagerna voro dock medeltidens 
enda industrisamhällen, vilkas organisation mera erinrade 
om städernas än om landsbygdens, och den största kontingent 
lösa arbetare, fredlösa o. s. v., som vårt land hade, levde 
dock i dessa distrikt. Det är därför säkerligen mera än en 
tillfällighet, att det nationella frihetspartiets tyngdpunkt 
under Sturetiden låg i Stockholms stad och i Dalarnas bergs
lag, d. v. s. i de orter, där en något så när talrik industri
befolkning befann sig.

UNIONEN.

Enligt den populära uppfattningen framkallades den 
Engclbrcktska resningen av de grymheter, som de danska 
fogdarna, särskilt dalafogden Jösse Eriksson, utövade mot 
allmogen. Denna mening återgår till den äldsta källskrift, 
vi ha rörande upproret, den s. k. Engelbrektskrönikan, som 
i sin nuvarande form torde ha nedskrivits 1452. Men dels 
är denna, trots sitt stora värde, icke absolut tillförlitlig, 
enär den dock måste betraktas såsom en partiskrift, dels 
fattar icke ens krönikeskaldcn saken så enkelt som de efter
följare, vilka byggt på hans framställning. Även för honom 
var frågan mera komplicerad, och han anför i själva verket 
en mängd anledningar till missnöje med unionsregeringen: 
att konungen utdelade slotten och länen åt utländske män, 
att han mot lagboken själv tillsatte lagmän och häradshöv
dingar, att han ställt slottsloven på hertig Bogislav och där-
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igenom sökt införa arvriket, att han på räfstetingen redu
cerat frälsets gods, att han förvandlat den gamla natura- 
skatten till en utarmande penningskatt, att han lagt sig 
i biskopsvalen och särskilt att han tillsatt fullkomligt ovär
diga ärkebiskopar, att han ökat tullen i köpstäderna, där 
fogdarna skaffat sig otillbörliga marknadsrättigheter, och 
till sist att fogdarna oskäligt beskattat och utpinat bönderna. 
Men utförligast uppehåller författaren sig icke vid denna 
punkt, utan snarast vid det holsteinska kriget och konungens 
hjärtlösa likgiltighet mot de svenskar, som tvingats att 
kämpa med i detta och därunder råkat i fångenskap.

Utan tvivel har författaren rätt däri, att missnöjet med 
Eriks regering i huvudsak kan återföras till de orsaker, han 
angiver, och man kan icke fordra, att han mot missförhål
landena under Eriks regering skulle väga de långt svårare, 
från vilka unionen befriat Sverige. Ej heller kan man 
klandra honom därför, att han ej sysselsätter sig med själva 
unionsspörsmålet och undersöker, huruvida de olyckor, över 
vilka man upprördes, berodde på unionen eller på det sätt, 
på vilket Margaretas tanke kommit till utförande. Ty för 
dylika undersökningar ägde medeltiden icke nog politisk 
och historisk bildning, och det blev därför erfarenheten, som 
fick fälla utslaget. I nära hundra år debatterades denna fråga 
på de nordiska slagfälten, och det var först Stockholms 
blodbad, som praktiskt och för all framtid gav utslaget.

1434, då upproret utbröt, funnos ännu gamla män, vilkas 
ungdom infallit under Albrekts sista regeringsår, för bonden 
sannolikt den olyckligaste perioden i Sveriges historia. Men 
det vittnesbörd, som de med stöd av sina ungdomsminnen
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måhända kunnat avgiva till unionsregeringens förmån, hade 
antagligen betytt ganska litet. Under de gångna femtio åren 
hade nog även de hunnit glömma den förfärande laglöshet, 
det upprörande fogde- och stormansförtryck, som rått i 
landet under deras ungdom, och hela den yngre generation, 
som vuxit upp under Margaretas och Eriks regering och som 
var ur stånd att anställa några jämförelser, hade en desto 
livligare känsla för det förtryck och den rättslöshet, under 
vilka de själva ledo. Dock torde man missuppfatta upp
rorets karaktär, om man håller före, att menige man med 
detta avsåg att bryta unionen. Revolten var ett utbrott av 
ett visserligen berättigat, men oreflekterat missnöje, ett upp
lopp, som till en början snarast betraktades med misstro av 
de högre klasserna; och det var endast Engelbrekts politiska 
skarpblick, som upptäckte, att Sveriges fördel fordrade 
själva unionens upplösning. Blott tack vare hans överlägsna 
ledarförmåga kom allmogerörelsen att mynna ut i ett all
mänt svenskt frihetskrig.

Om man utan alla sympatier för eller antipatier mot 
1800-talets skandinavism betraktar unionen, måste man 
medgiva, att denna varit ett fullt naturligt led i den nor
diska statsutvecklingens historia, en form av nordiskt stats
liv, som av erfarenheten måste prövas, innan den kunde 
förkastas.

Från härstamningens och språkets synpunkt äro inga folk 
så befryndade med varandra som de nordiska, och de mo
derna stater, som nu existera, ha sammansvetsats av folk, 
som stått varandra ofantligt mycket mera fjärran. I det nu
varande Tyskland ha ju stora slaviska och keltiska distrikt
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uppsugits; i Frankrike, vars ursprungligen galliska befolk
ning först romaniserats och sedan kuvats av invandrade 
germaner, talar ju än i dag en del av befolkningen det 
ursprungliga keltiska idiomet, bretonska, och folkspråken 
i norra och södra Frankrike äro mera skilda än svenskan 
och norskan. Samma starka folkblandning återfinnes i Eng
land, där britter, sachsare, danskar och normander vuxit 
samman till en engelsk nationalitet, men där Wales ännu 
språkligt och etnografiskt skiljer sig från det övriga landet. 
Även de folk, som ingå i den ryska, den italienska och den 
spanska staten äro av olika härstamning, och ur rasens och 
språkets synpunkt skulle en nordisk enhetsstat varit mera 
motiverad än någon annan europeisk stat. För detta faktum 
har det nästan alltid funnits en livlig känsla i norden. De 
nordbor, som under forntiden tjänade samman i det engelska 
tingmannalidet eller i det bysantinska väringagardet, tyckas 
efter allt att döma ha betraktat sig och av utlänningarna 
betraktats såsom män av en enda stam, och vikingatågen 
voro snarast gemensamt nordiska företag. Ännu vid unions
tidens slut, då så mycket svenskt och danskt blod flutit, 
kunde de svenska stormännen troligen fullt uppriktigt skriva 
till de danska: ”vi äro alla av ett tungomål, och vi äro 
nästan alla fränder”.

Den nordiska statsutvecklingen tenderade otvivelaktigt 
till en dylik större sammanslutning. Kärnan i den svenska 
staten utgjordes säkerligen av de tre uppländska folklanden. 
Före vår historias början hade denna stat absorberat Söder
manland och Västmanland, och sedermera hade sveaväldet 
med sig inkorporerat götarnas rike, som säkerligen uppstått
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på samma sätt, ”Smålanden” och Gotland. En fortsatt till
växt — genom en förening med Danmark och Norge — var 
därför i och för sig fullt naturlig, och ett försök i denna 
riktning kunde i varje fall ej gärna utebliva.

De politiska fördelarna av en dylik förening insågos 
redan av Margaretas samtid. Ty gentemot utlandet innebar 
ett enat norden onekligen en stor styrka. Det ännu barba
riska Ryssland var väl icke någon farlig granne, och vad 
det tyska riket beträffar, existerade detta mera på papperet 
än i verkligheten. Det utgjordes ju blott av en mängd själv
ständiga småstater, och för så vitt det fanns en tysk riks
regering, riktades dess intresse mera mot söder än mot norr. 
Men de nordtyska småstaterna voro dock, såsom den senaste 
erfarenheten visat, alls icke ofarliga för Sveriges och Dan
marks självständighet. Under olyckstiden före Valdemar 
Atterdag hade Danmark nästan varit ett holsteinskt pante- 
län, och under Albrekt hade Sverige varit på god väg att 
förvandlas till ett mecklenburgskt. På handelns område 
kändes överallt trycket av Hansans övermakt, och nöd
vändigheten att gentemot detta tyska inflytande värna de 
nordiska staternas självständighet hade också varit en kraf
tigt bidragande orsak till unionens första upprättande. 
I varje fall hade det våldsamma tyskhatet till en väsentlig 
del förmått svenskarna att inkalla Margareta.

Men framför allt syntes unionen utgöra en borgen för 
fred inom norden, och detta var den fördel, som allmogen 
under hela unionsperioden visade sig livligast uppskatta och 
som bidrog till att i över hundra år fördröja den definitiva 
unionsupplösningen. Först sedan erfarenheten lärt oss, att
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denna fördel var av uteslutande teoretisk art och att unionen 
i verkligheten — långtifrån att medföra fred mellan nordens 
tre folk — i stället var orsaken till ett permanent krig, först 
då kunde svenskarna på allvar besluta sig för att övergiva 
alla unionsförsök.

Men unionen hade också medfört andra, mera verkliga 
fördelar, och Margaretas ingripande hade utan tvivel räddat 
den svenska folkfriheten samt hindrat den statsupplösning, 
som under Albrekts regering syntes oundviklig.

Den period av ungefär ett och ett halvt århundrade, som 
ligger mellan den Erikska ättens utslocknande och Kalmar
unionens första år, betecknar den säkerligen våldsammaste 
revolution inom statsekonomien, som vårt land någonsin 
bevittnat. Före folkungarnas tid hade kronan sina in
komster företrädesvis från de vidsträckta, över Sveriges alla 
landskap utbredda Uppsalödsgodsen, och praktiskt taget 
var den frie odalmannens jord skattefri. Under folkung
arna, särskilt under Magnus Eriksson och Albrekt, försking
rades kronogodsen så gott som fullständigt, såldes, förpan
tades eller bortskänktes för att skaffa sold åt de utländska 
legotrupperna och penningar till den ruinerande Skånelösen, 
och för att ersätta avkastningen av de förlorade krono- 
domänerna ökades de förut ytterst obetydliga skatterna 
med en svindlande fart. Men den nya skattepolitiken sköttes 
med samma lättsinniga oförstånd som godsförskingringen. 
För det första fördelades de nya skatterna så, att de nästan 
uteslutande drabbade de minst bemedlade klasserna, under 
det att de burgna i landet, tack vare rusttjänstprivilegierna, 
”frälste” sina egendomar från skatt. Och för det andra
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bortförlänades även skatteuppbörden, så att skatten kom 
att uppbäras icke av regeringen, utan av de stormän, som 
fått de olika skattedistrikten såsom tjänste- eller pantelän. 
Följden härav blev, att den utblottade regeringen stod full
komligt maktlös gentemot stormännen, som förvandlades 
till småkonungar var och en över sitt län. Laglösheten i vårt 
land har därför troligen aldrig varit större än under 
Albrekts sista regeringsår, sannolikt ej heller allmogens 
lidanden. Skatterna voro sådana, att bönderna ofta nödga
des övergiva sina hemman och såsom stigmän fly till 
skogarna. Andra tvingades att till stormännen överlämna 
sina bondgårdar, och de, som tredskades, blevo ”bundna 
och bastade” samt kastade i ”tornet”.

Margaretas kraftfulla regering gjorde slut på detta vålds- 
regemente, och på samma gång lyckades hon genomföra en 
ny ekonomisk revolution. Tack vare denna blev den svenska 
statsmakten återupprättad och den hotade folkfriheten 
räddad.

Vägen var densamma, som sedermera valdes av Gustav 
Vasa och Karl XI: en omfattande reduktion av den jord, 
som blivit ”frälst”. Enligt ett beslut, som Margareta genom
drev 1396, skulle alla de krono- och skattegods, som under 
Albrekts laglösa tid blivit ”frälsta”, återgå till de forna 
innehavarna eller deras arvingar och sålunda återtaga sin 
förra natur. Av Styffes undersökningar av reduktions- 
domstolarnas verksamhet framgår, att en oerhört stor mängd 
gods reducerats; endast i Uppland beräknar han antalet till 
gott 1,200 och blott i ett enda västgötahärad till omkring 
150. För kronan betydde detta naturligtvis en ytterst be-
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tydande ökning av statsinkomsterna och för de myndiga 
stormännen en lika avsevärd minskning. För bönderna var 
denna reduktion räddningen undan en ganska hotande träl- 
dom. Tack vare denna fingo de tillbaka de hemman, som 
stormännen — och för övrigt folk ur alla klasser — an
tingen helt enkelt med våld lagt sig till med eller som blivit 
tagna i mät för böter, som länsherren ådömt dem. Beslutet 
innebar, att hädanefter ingen frälseman utan kungligt med
givande fick köpa skattegods och förvandla dessa till frälse, 
och även detta var för folkfriheten viktigt, ty härigenom 
vidmakthölls dock ett fritt svenskt bondestånd.

Ett lika verksamt medel att öka kronans och stäcka stor
männens ekonomiska makt låg i indragningen av tjänste- 
och pantelänen. Den skatt, som från dessa förut gått till 
länsherrarna — antingen såsom ersättning för ofta tämligen 
tvivelaktiga lån (pantelän) eller mot löfte om en krigstjänst, 
på vilken regeringen aldrig kunde räkna (tjänstelän) — 
denna skatt kom nu i de indragna länen kronan till godo, 
i det att en stor del av dessa län förvandlades till s. k. 
fateburslän (län på räkenskap eller län på avgift), vilka 
sköttes av en av regenten tillförordnad fogde, som noggrant 
skulle redovisa för uppbörden. För stormännen, som haft 
sin förnämsta inkomst av dessa tjänste- och pantelän, var 
länsindragningen ett dråpslag, och kronan blev nu, tack 
vare de inflytande skatterna, troligtvis rikare än den någon
sin varit. Ty de utgifter, som skulle bestridas med dessa 
skatter, voro ytterst få. De enda ämbetsmän, som avlönades 
av staten, voro fogdarna, och några andra utgifter än deras
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avlöning och solden till de fåtaliga garnisoner, som förlagts 
till de viktigare slotten, förekommo ej.

Någon nedsättning i de ordinarie skatterna fingo bön
derna visserligen icke, men för dem var det dock en fördel 
att få erlägga skatten till kronans fatebursfogdar i stället 
för till stormännen. Ty hur hårdhänta kronans fogdar än 
voro, så voro de dock säkerligen milda i jämförelse med en 
Bo Jonsson, som för egen räkning inpinat skatten från de 
bönder, som varit nog olyckliga att leva inom hans län. Nu 
fanns åtminstone alltid en möjlighet att hos konungen klaga 
över en orättfärdig fogde, och flera exempel från Marga
retas tid visa även, att allmogen kunnat få rätt mot fogden.

Men trots de obestridliga fördelar, som unionen medförde, 
bar denna redan från början dödsfröet inom sig. I själva 
verket avsågo de båda kontrahenterna alls icke detsamma 
med denna förening. Margareta syftade därmed till en nor
disk, snarast dansk enhetsstat; svenskarna hade ingått den 
närmast av tyskhat och tvingade av nödvändigheten att hos 
Margareta söka ett stöd mot Albrekt och dennes mecklen- 
burgare. Allmogen ville — för så vitt den var politiskt 
intresserad — ej gå längre än till ett nordiskt fredsförbund 
under en gemensam konung över tre självständiga riken. 
Stormännen voro framför allt intresserade av sina län, och 
deras ideal var därför ett självständigt Sverige, visserligen 
under en nominell unionskonung, men i verkligheten styrt 
av de stora länsherrarna. Margareta var dem dock för 
mäktig. Under den första tiden av hennes regering märker 
man väl, hur stormännen göra några svaga försök att 
genomföra sitt program, men det kungliga enväldet segrade

ii. — Schück, Svenska bilder. II. jgl
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ganska snart, och det var först efter den Engelbrektska 
resningen och den store folkhövdingens fall, som detta pro
gram åter kunde tagas upp och genomföras.

Vid mötet i Dalaborg 1388, där de svenska stormännen 
hyllade Margareta, hade de måst finna sig i hennes bistra 
villkor: att alla de privilegier och brev, som tillkommit 
under Albrekts regering, upphävdes och att Bo Jonssons 
alla fasta slott, utom Viborg och Nyköpingshus, överläm
nades till drottningen. I ersättning för detta vidsträckta 
medgivande gav hon endast en allmän försäkran att respek
tera rikets frihet och privilegier samt styra slott och län 
enligt lagboken, d. v. s. att giva dessa län blott åt infödda 
svenska män. Men redan från början satte hon sig över 
detta villkor, som för stormännen var huvudsaken, och på 
rådsmötet i Nyköping tilltvingade hon sig ytterligare för
delar — först medgivandet att börja den omfattande reduk
tion, genom vilken massor av frälsegods åter lades till 
skatte, vidare uttryckligt erkännande av hennes rätt att in
draga alla de län på pant eller tjänst, som tillkommit under 
Albrekts tid, och för det tredje ett mycket stort livgeding, 
inom vilket hon kunde tillsätta vilka fatebursfogdar hon 
önskade: ”allt Östergötland och därtill det fäste Rumlaborg 
och Jönköping och alla de län, som nu till Rumlaborg ligga, 
och allt Västergötland och Kind och Mark och Dal och 
Värmland och Mohärad och allt det konungadömet tillhörer 
i Skara biskopsdöme och i Östergötland, som är slott och 
fästen och köpstäder och land och vad det helst är eller 
heter, och Västerås slott [d. v. s. län] och köpstad med 
Norbohärad och Dalarna och Kopparberget och Järn-
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berget”. Dessutom fingo fem danska herrar behålla de 
pantelän, de förvärvat i Sverige — ett medgivande, som 
väl antyder, att svenskarna då gjort henne föreställningar 
rörande landslagens förbud mot utländska länsherrar och 
att överläggningen slutat med en kompromiss: att de nämnda 
danskarna fingo behålla sina län, mot det att drottningen 
lovade att ej draga in flera utlänningar i riket.

Vid kröningsmötet i Kalmar 1397 trodde sig Margareta 
kunna gå ännu längre, och syftet med den unionskommis- 
sion, hon där nedsatte, var troligtvis att genomdriva dels 
arvsriket, dels kronans rätt att oförhindrat förfoga över 
länen. Men till dessa medgivanden kunde hon ej förmå stor
männen, särskilt icke de svenska. Med avseende på arvs
rätten ville de knappt gå utöver landslagen, som stadfästat 
en urgammal praxis, att konungasöner helst borde väljas. 
Det enda medgivande, som därutöver gjordes, var, att en 
av den avlidne konungens söner måste väljas. För den hän
delse han icke efterlämnat söner, skulle däremot valrätten 
vara fri, och denna valrätt skulle då utövas av de tre rikenas 
”råd och män”, d. v. s. av stormännen. Men ännu mindre 
medgörliga visade sig svenskarna rörande den andra punk
ten, och här hänvisades uttryckligen till konungens skyldig
het att styra hus och fästen efter det som är lag och rätt, 
d. v. s. att ej överlämna dessa till utländska män. För sin del 
ratificerade Margareta därför aldrig denna traktat, utan 
betraktade den blott såsom ett förslag, av vilket hon i varje 
fall icke var bunden, och hon föredrog att utan någon sär
skild överenskommelse utveckla unionen i den riktning, som 
hon ansåg vara den bästa. Ett försök, som det svenska riks-
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rådet 1403 gjorde att förmå henne att erkänna infödingar
nas rätt till länen, ledde heller icke till något resultat, och 
sedermera tyckes man icke ens ha vågat sig fram med några 
föreställningar i denna riktning.

Men hela denna fråga om svenska eller danska fogdar 
sågs av Margareta icke ur någon nationalitetssynpunkt, och 
att hon föredrog danska och tyska fogdar framför svenska, 
berodde därpå, att blott de förra, men icke de senare, kunde 
göras till redskap för hennes unionspolitik.

Hennes mål var ett stort Danmark, i vilket de båda 
andra unionsrikena skulle uppgå, en enhetsstat, vars sam
manhållande band skulle utgöras av en stark konungamakt. 
Visserligen avsåg hon därmed icke undertryckandet av 
svensk och norsk nationalitet, och det kan starkt ifråga
sättas, om nationalitetsspörsmålet någonsin stått klart för 
henne, ty den starka förkärlek, som både hon och Erik 
visade de inflyttade tyska stormännen, antyder, att hon ej 
besjälats av någon dansk patriotism i modern mening. Men 
det naturliga var, att Danmark måste bliva huvudlandet 
i den nya nordiska enhetsstaten, och för Margaretas samtid 
hade nationalitetsspörsmålet ej samma aktualitet som i våra 
dagar. Götar och småländingar hade ju på sätt och vis upp
givit sin nationalitet för att uppgå i en högre riksenhet, som 
åtminstone till en början var uppsvensk, och nationalitets
känslan fanns ännu endast såsom landskapspartikularism. 
Det sega fasthållandet vid svensk lag, som Margareta kunde 
iakttaga här i landet, behövde ej betyda mera än samma 
förkärlek hos västgötarna för landskapets gamla lag, vilken
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de dock på Margaretas tid utbytte mot Magnus Erikssons 
landslag, som ”de hade uppe i landet”.

Men häri misstog sig Valdemar Atterdags kloka dotter. 
Så oreflekterad och outvecklad nationalitetskänslan i norden 
— och även utanför norden — än var vid denna tid, så 
fanns den dock. Det hade varit danskarnas hat mot de ut
ländska holsteinska förtryckarna, som banat Valdemar 
Atterdag väg till Danmarks krona, och samma främlingshat 
hade förmått svenskarna till uppror mot Albrekt. Alldeles 
oreflekterad var denna nationalkänsla heller icke, ty sven
skarna på Margaretas tid kände sig dock äga en historia. 
Visserligen voro deras historiska kunskaper kanske icke så 
mycket större än götarnas en gång varit, då de förenades 
med svearna, men svenskarna hade dock sin i skrift formu
lerade lag, och de hade känslan av en gemensam forntid, 
S. Eriks tid, såsom de kallade den, då bonden var fri och 
oberoende, då inga skatter tryckte honom, och då deras egen 
folkvalde konung drog kring i bygderna att själv rättfärdigt 
skipa urgammal svensk lag.

Men ett folk, som äger en historia — låt vara blott mer 
eller mindre fantastiska föreställningar om en gemensam 
forntid — vill icke utan strid uppgiva sin självständighet, 
och ett försök att undertrycka denna nationalitet framkallar 
alltid ett motstånd. Den svenska nationalitetskampen börjar 
redan med Engelbrekt, och det är hans ovanskliga förtjänst 
att hos sitt folk ha bringat fosterlandskänslan, känslan för 
värdet av landets frihet och självständighet, till full med
vetenhet. Hos de mera efterblivna norrmännen dröjde det 
ända till 1800-talets början, innan de på allvar togo upp
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samma kamp, och även då var det en mer eller mindre dim
mig forntid, svärmeriet för det ”urgamla Norge”, som 
eldade sinnena. Sin kraft hämtade denna rörelse till en icke 
oväsentlig del från Snorres konungasagor, och dessa ha utan 
tvivel bidragit att skärpa kravet på ett nationellt oberoende.

Men Margaretas program stötte icke blott på detta mot
stånd, som vad Norge beträffar icke visade sig oövervinne
ligt. De forna svenska landskapen hade utan större svårig
het kunnat uppgå i ett svenskt rike, därför att riket på land- 
skapsförfattningens tid ännu hade så ytterst få uppgifter, 
att t. ex. Västergötlands anslutning till sveaväldet knappt 
medförde några egentliga förändringar i samhällslivet. Då 
västgötabonden förpliktade sig att såsom sin konung er
känna den av uppsvearna valde, uppgav han därmed inga
lunda sin självstyrelse. Uppsalakonungen lade sig till med de 
åtta stora ”bon”, som förut förmodligen utgjort den götiska 
konungaättens stamgods, på dessa satte han sina brytar 
såsom förvaltare, och till sist erhöll han tredjedelen av göta- 
allmänningarna. Men för övrigt hade han och landskapet 
föga med varandra att skaffa, och läser man västgötarnas 
gamla lag, är det, som om en konung icke funnes. Endast 
på ett par ställen nämnes denne, och nästan alla angelägen
heter sköta västgötabönderna själva eller genom folkvalda 
förtroendemän.

På Margaretas tid däremot måste svenskarna överallt 
träda i beröring med hennes fogdar, betala kronan skatt och 
hörsamma dess militäruppbåd, och redan detta var en 
väsentlig olikhet mot den tid, då sveaväldet först uppstod.
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Hade förhållandena då varit desamma som på 1400-talet, 
hade sammansmältningen kanske icke skett så lätt.

Redan under den tidigare medeltiden hade riket fått allt 
fler och fler uppgifter, men dess ende representant förblev 
fortfarande konungen, som enligt författningen skulle per
sonligen handlägga alla ärenden, som rörde riket och ej det 
enskilda landskapet. Ju flera dessa riksangelägenheter blevo, 
dess svårare blev konungens uppgift, och nödvändigheten 
att skapa en organiserad ämbetsmannakår att utföra rege
ringens befallningar framstod därför allt starkare.

Det första försöket misslyckades så grundligt som möjligt. 
Landskapsförfattningen efterträddes av länsväsendet, men 
länsherrarna blevo så litet statens och konungens lydiga 
ämbetsmän, att det nybildade riket på nytt hotade att 
sprängas sönder i mer eller mindre självständiga län under 
en allt maktlösare namnkonung. Och det var detta system, 
som — med avbrott blott för Margaretas och Eriks rege
ring — fortsatte ända till medeltidens slut.

Men Margaretas nya envåldsregering åstadkom även på 
detta område en reform, som visserligen till det yttre anslöt 
sig till och byggde på folkungatidens länsförfattning, men 
som gav denna en helt annan karaktär och innebörd än 
förut. I stället för självständiga och av regeringen oberoende 
länsherrar, som själva uppburo inkomsten, insatte hon i de 
flesta länen s. k. fatebursfogdar, vilka för henne skulle 
redovisa för alla de inflytande skatterna. Dessa fogdar voro 
således verkliga ämbetsmän under kronans kontroll, och 
systemet var detsamma, som sedermera upptogs av den nya 
envåldsregering, Gustav Vasas, som följde efter unionstidens
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slut. Systemet var onekligen det bästa, som under medel
tiden kunde åstadkommas, men det led av en stor svårighet: 
svårigheten att kontrollera fogdarnas förvaltning. Även för 
en man med Gustav Vasas outtröttliga arbetskraft var detta 
en ytterst vansklig uppgift, och så småningom framtvinga
des därför under Vasatiden en mera modernt organiserad 
centralregering.

Men om redan Gustav Vasas Sverige var för stort för en 
blott av konungens person representerad centralregering — 
hur skulle ej svårigheterna växa för en gemensamt nordisk 
enhetsstat!

Erslev har påpekat, att det rike, som Margareta skapat, 
var Europas till arealen största. Det omfattade icke mindre 
än 21,000 kvadratmil, under det att det, som kom därnäst 
eller Polen-Litauen, räknade 18,000. Det dåtida Tyskland 
var blott hälften så stort, Frankrike och England ännu 
mindre.

Den enda sammanhållande kraften i detta rike var regen
teas person, och för att utöva sin regeringsmakt måste där
för konungen ständigt vistas på resor. Men även för den 
mest samvetsgranne monark var uppgiften likväl olöslig. 
Området var för stort och de dåtida kommunikationsför
hållandena för dåliga. Verkliga landsvägar funnos knappast, 
överallt lågo stora obygder, och den enda möjligheten att 
färdas stora sträckor bestod i att begagna sjö- och flod
vägarna, vilka voro farbara endast under en del av året. 
Men å den andra sidan måste regenten företrädesvis uppe
hålla sig på den ort, där hans närvaro oftast var av nöden, 
och även om han velat, hade det v^rit honom omöjligt att
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året runt resa kring i norden att avgöra de olika bygdernas 
angelägenheter och kontrollera fogdarnas förvaltning.

Följderna av fogdestyrelsen blevo därför i stort sett — 
utom beträffande ekonomien — desamma som av det äldre 
länsväsendet. När konungen sällan eller aldrig kom till 
fögderiet att övervaka fogden och mottaga klagomål över 
denne, blev fogden, praktiskt sett, envåldshärskare över sitt 
län. Han kunde mot lagen utpressa skatter, han kunde begå 
vilka övergrepp som helst, och i det hela kunde han vara 
säker om, att dessa ej beivrades. Ty vägen till Danmark, 
där bonden skulle klaga för sin konung, var lång och kost
sam, och bevisningen i de flesta fall omöjlig att där åstad
komma.

Om fogdarna voro danskar eller svenskar, var i själva 
verket ur denna synpunkt alldeles likgiltigt. Margareta före
drog danskar och tyskar, därför att dessa, stationerade i ett 
främmande land, hatade av folket och endast beroende av 
hennes nåd, icke kunde tänkas börja eller gynna nå.got 
svenskt uppror. Tvärtom hade de tydligen klart för sig, att 
ett svenskt uppror i första hand skulle gå ut över dem, och 
detta gjorde dem till fullt pålitliga verktyg för unions- 
regeringen. Svenskfödda fogdar voro däremot, såsom Mag
nus Erikssons och Albrekts historia visat, ytterst farliga för 
regeringen, mot vilken de, så snart tillfälle erbjöd sig, höjde 
upprorsfanan.

De utländska fogdarna voro således ett led i Margaretas 
unionspolitik, och att hon ej tillsatte några svenska fogdar 
i Danemark eller Norge, berodde därpå, att hon med rätta
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i det svenska stormanspartiet såg unionens och enväldets 
farligaste fiender, som därför med all makt måste krossas.

Bakom den danska fogdestyrelsen låg därför icke någon 
tendens att undertrycka svensk nationalitet, och systemets 
brister voro en nödvändig följd av själva unionen, inom 
vilken det ej fanns någon plats för svensk nationalitet.

Det land, som i en nordisk union måste bliva det 
härskande, var utan tvivel Danmark. Det låg Europa när
mast, och utrikespolitiken leddes utan tvivel bäst därifrån. 
Danmarks folkmängd var vidare lika stor som Sveriges och 
Norges tillsammans, och denna folkmängd var koncentre
rad till ett obetydligt område — 1,250 kvadratmil. Det var 
därför naturligt, att regenten företrädesvis måste uppehålla 
sig i Danmark, och den nya nordiska enhetsstaten skulle 
säkerligen ha utvecklat sig till ett större Danmark, även om 
den förste unionsregenten varit en i Sverige född och upp
fostrad konung. Men för de båda andra rikena blev följden, 
att all regeringsmakt i dem kom att ligga nere. I det svagare 
riket, Norge, ledde denna regeringslöshet till ett politiskt 
slöhetstillstånd, och samma öde hotade även vårt land, ty 
de nationella krafterna blevo under Margaretas regering 
onekligen allt svagare och svagare.

Stormansklassen uppblandades starkt med inflyttade 
danskar och tyskar, som här erhöllo län, köpte egendomar 
och gifte in sig i svenska släkter, varigenom massor av 
svenska gods övergingo i deras händer. Inom denna klass 
hade en nationell frihetskamp därför från början knappt 
några anhängare, ehuru deras intressen snarast fordrade en- 
våldsmaktens avskaffande. I Margaretas och Eriks politik
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ingick ock att besätta de högsta kyrkliga ämbetena med 
danskar, och i dessa danska prelater hade unionen naturligt
vis pålitliga vänner. Städerna med deras övervägande tyska 
borgerskap hyste heller icke något intresse för en nationell 
svensk stat, och det återstod således blott allmogen, som 
dock under mer än ett århundrade utpinats av skatter och 
förtryckts av stormännen. En dylik hop kunde väl i för
tvivlan anställa ett upplopp, men för ett verkligt uppror 
fordrades en ledare ur en annan samhällsklass.

Det är mot denna bakgrund man bör se det Engelbrektska 
upproret för att bedöma dess berättigande, dess betydelse 
och dess svårigheter.

MISSNÖJET I LANDET.

Ehuru unionen, såsom nyss utvecklats, av olika skäl hade 
ganska starkt stöd hos alla samhällsklasser, hade å den 
andra sidan alla dessa större eller mindre skäl att vara miss
nöjda med regeringen, och även om de högre klassernas 
missnöje icke framkallade upproret, var det dock en bidra
gande orsak till dess utbredning och framgång.

Stormännen hade onekligen lidit mest. De höga riksämbe
tena, vilkas innehavare förut varit aristokratiens ledare i 
kampen mot konungamakten, hade icke tillsatts; den siste 
drotsen var Bo Jonsson, som avlidit redan under Albrekts 
regering, den siste marsken Erik Kettilsson, som bibehöll 
titeln till sin död 1396. Sedermera hade platserna stått obe
satta. Själva riksrådet, som varit stormansklassens samlade
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maktcentrum, förlorade under den allt starkare envålds- 
regeringen mer och mer i betydelse. Medlemmarna voro 
färre än förut, och mötena höllos allt sparsammare. Rege
ringen i Sverige hade övergått till konungens fogdar, och 
det svenska riksrådet hade faktiskt uppgått i det unionella, 
där dock svenskarna jämförelsevis sällan och vanligen blott 
till ett fåtal voro representerade. Till och med rent svenska 
angelägenheter kunde av konungen avgöras med hjälp blott 
av danska riksråd, och med hänsyn till resans längd och 
besvärlighet var det ju ganska naturligt, att svenska riksråd 
endast sällan och fåtaligt infunno sig i Danmark. Intresset 
för rådsmötena var också säkerligen betydligt mindre än 
förut, ty det unionella rådet var icke såsom Albrekts 
svenska råd regerande, utan dess verksamhet hade nu in
skränkts till den blygsammare uppgiften att, när monarken 
det begärde, avgiva ett råd eller utföra ett ämbetsmanna
uppdrag. Och dylika göromål, vid vilka inga personliga 
fördelar kunde vinnas, voro ju ej särdeles lockande.

Men största anledningen till missnöje hade stormännen 
dock i de ekonomiska förluster, de gjorde dels genom reduk
tionen, dels genom länsindragningarna. Det är väl på grund 
av källornas torftighet ytterst svårt att avgöra karaktären 
av ett län på Margaretas och Eriks tid — om det var pantc- 
län, län på tjänst, län på räkenskap eller län på avgift.1 
Med säkerhet funnos fortfarande både pantelän och tjänste- 
län i Sverige, men efter allt att döma voro de varken många 
eller stora, och de flesta länen voro utan tvivel län på

1 I räkcnskapslänct skulle fogden redovisa för all inkomst; i länet 
pa avgift arrenderade han inkomsterna mot en viss avgift.
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räkenskap eller på avgift. När jämförelsevis lågättade män 
av dansk eller tysk börd innehade svenska län, kan det 
knappast vara tal om pantelän eller tjänstelän, ty de förra 
voro ju säkerhet för lån, som givits av den tidens kapita
lister, och de senare utdelades icke utan att nöd trängde 
och först när regeringen behövde någon mäktig stormans 
hjälp. Att innehavarna av ett län titt och ofta växlat, utgör 
ett annat skäl för att i detta se ett räkenskapslän, ty pante- 
länet återgick ej till kronan utan att pantesumman återbeta
lades, och tjänstelänet innehades mycket ofta på livstid och 
kunde i flera fall indragas blott mot erläggande av en viss 
bestämd summa, under det att kronan i räkenskapslänen 
efter behov växlade fogdar. I drottningens livgeding voro 
slutligen utan tvivel alla länen med ytterst få undantag 
ställda på räkenskap.

Men även från vissa tjänstelän tyckes kronan ha fått en 
del av skatten. I ett förslag, som det svenska rådet gjorde 
1403 rörande allmogens utskylder, föreslås nämligen, att 
halva skatten från de län, som icke voro slottslän, där 
garnisoner måste hållas, skulle gå till länsherren och den 
andra hälften till konungen. Och att detta förslag ej avsåg 
en försämring av länsherrarnas villkor, torde kunna tagas 
för givet.

Men vilken karaktär länen än hade, så utdelades de icke 
till de svenska stormännen. Genomgår man listan på länen, 
så finner man, såsom förut påpekats, att innehavarna i de 
flesta fall voro danskar eller tyskar. Under Margareta 
kunde väl i de mindre ännu förekomma svenska fogdar, 
men under Erik avlägsnas även de, och de enda län, som

173



ENGELBREKT

då innehades av svenskar, voro de finska gränslänen. Det 
viktigaste av dessa var Viborg, som att döma av Thord 
Bondes länsförsäkran var ett tjänstelän. Men å den andra 
sidan var Viborg ett av de få svenska slott, där verkligen 
en stor garnison behövdes, och fogdens utgifter för denna 
nådde väl i det närmaste upp till inkomsterna från det 
fattiga länet. Såsom någon familjeegendom tyckes länet i 
varje fall ej ha betraktats, och fogdarna växlade icke så 
litet. Efter Bo Jonssons död innehades det av Karl Ulfsson 
till 1399, sedan av Eringisle Nilsson till 1403, därpå av 
Thord Bonde till 1417 och slutligen av Krister Nilsson. Men 
alla de viktiga slotten i det egentliga Sverige innehades av 
danskar och tyskar.

Denna politik krossade den svenska stormansklassen icke 
blott politiskt, utan ock ekonomiskt, och vittnesbörd härom 
ha vi i de hittills utgivna diplomen från Margaretas och 
Eriks tid. Dessa visa nämligen, hur de svenska frälsemän- 
nen i stor utsträckning nödgas sälja sina gods dels till en
skilda, särskilt till danska godsuppköpare, såsom Abraham 
Brodersson och Niklis Jenssen Svarteskaning, dels och fram
för allt till Margareta och Erik. En dylik försäljning röjer 
å den ena sidan kronans förbättrade penningställning — ty 
förut hade de svenska konungarna blott sålt och förpantat 
gods — å den andra sidan den ekonomiska kris, för vilken 
frälset var utsatt; och av särskilt intresse är att se, hur den 
stormrike Bo Jonssons arvingar nödgas avyttra eller pant
sätta det ena godset efter det andra.

Anmärkningsvärd är också den ödmjuka ton, som frälse- 
männen nu anslå mot regenten och som så skär emot över-
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modet under Albrekts regering. Så hade Bo Jonssons son 
Knut å egna och släktens vägnar nödgats avstå Ringstada- 
holm och Ringstad i Östergötland till Margareta, och i 
redogörelsen för den dom, genom vilken länet och godsen 
tilldömdes drottningen, heter det: ”På förenämnde dag och 
ställe och i föreskrivne gode mäns närvaro och åhöran 
sporde förenämnda vår nådiga fru drottning Margareta mig 
förenämnde Knut Bosson, riddare, till, om jag kändes mig 
någon rätt eller rättighet att hava eller hava vilja i eller till 
förenämnda Ringstadaholm eller Ringstad eller deras till
hörande jord. Då svarade jag, förenämnde Knut, med vilja 
och berått mod nej, att jag ingen rätt eller rättighet där i 
eller till hava eller hava vill i någon måtto, mest för det, 
att om det så varit hade, att min fader Bo Jonsson, vars 
själ Gud have, min moder Greta, min syster Margareta och 
jag någon rätt eller rättighet hade haft i eller till något av 
detta föreskrivna i någon måtto, så haver förenämnda vår 
nådiga fru drottning Margareta min moder och min före
nämnda syster och mig så fullt och helt gottgjort efter vår 
vilja, så att oss fulleliga och väl åtnöjes.” På samma sätt 
återställde den mäktige Karl Ulfsson till kronan Laglösa
köpings slott och län med Åkerbo härad och städerna Lag
lösaköping1 och Arboga. Om allt detta föreskrivna — be
rättar Karl Ulfsson — ”är jag nu med förenämnda min fru 
så ens vorden, och haver hon sig så vänligen och kärligen 
däruti emot mig bevisat, både i det att hon haver mitt gods 
igenlöst och hulpit mig till att gälda min gäld, så att mig

1 Så kallades under medeltiden den nuvarande staden Köping.
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fullkomligt och väl åtnöjes”, och han tackar särskilt, därför 
att han fått behålla gården Barkarne.

Tonen i dessa och andra brev säger oss mycket. Den visar, 
att det nya enväldet fullkomligt, liksom sedermera Karl 
XI:s, lyckats få stormansklassen på knä, och denna ödmjuk
het förklarar också, varför denna klass till en början dröjde 
att ansluta sig till det Engelbrektska upproret. Under nära 
ett halvt århundrade hade den vant sig vid att lyda och 
falla undan, och trots alla fördelar, som upproret syntes er
bjuda, hade stormännen dock en så livlig känsla av konunga- 
dömets makt, att de endast kunde tvingas att ansluta sig 
till en rörelse, av vilken de till sist kommo att draga den 
största fördelen.

Kyrkans ställning till unionen var mera vacklande. 
I Margaretas Och Eriks politik ingick att besätta biskops
platserna med pålitligt folk, således helst med danskar eller 
norrmän, och detta var naturligtvis till förfång för de 
svenska stormanssläkterna, som hittills till en väsentlig del 
haft privilegium på dessa indräktiga ämbeten.

Biskopsvalen hade ända från 1250 fram till unionen för
rättats av vederbörande domkapitel, och påven hade endast 
undantagsvis, genom s. k. provision — och den svenska 
regeringen nästan aldrig — sökt inskränka kapitlens fria 
valrätt. Nu däremot blev det faktiskt regeringen, som genom 
skrivelser till Rom utnämnde biskoparna i landet, stundom 
till och med mot påvens vilja. Då ärkebiskopsstolen i Upp
sala 1408 blev ledig, valde kapitlet domprosten Andreas 
Johannis, men i stället utnämnde konungen sin kansler, 
dansken Johannes Gerechini till ärkebiskop. Då hans lider-
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liga uppträdande till sist gjorde honom omöjlig och han 
1422 blivit avsatt, valde kapitlet konungens kandidat, Vad- 
stenamunken Johannes Haquini, och böjde sig på förhand 
för konungens vilja. Vid nästa ledighet sökte man emellertid 
bevara sin valrätt och utsåg på egen hand, innan något 
kungligt brev ankommit, Olaus Laurentii till ärkebiskop. 
Men detta val satte sig Erik helt enkelt över och utnämnde 
av egen maktfullkomlighet biskop Thomas i Strängnäs. Då 
denne emellertid avböjde förtroendet, ville Erik dock icke 
giva efter, utan insatte sin kammarmästare Arnold, då 
biskop i Bergen, till ärkebiskop, och när denne 1434 avlidit, 
utsåg han en norrman, Thorlak, till efterträdare. Domkapit
let höll emellertid denna gång i sig, och det blev en öppen 
strid mellan kyrkan och konungamakten — en strid, som 
i viss mån förberedde och gick upp i det Engelbrektska upp
roret, som slutligen avgjorde tvisten till förmån för Olaus 
Laurentii.

Nästan lika oroligt var det inom Strängnäs stift. 1402 
hade Margareta fått en förnäm dansk, Nicolaus Jacobi av 
ätten Lunge, utnämnd till biskop därstädes. Han kom väl 
aldrig att tillträda stiftet, men när det nästa gång blev 
ledigt, 1408, ville Erik påtvinga det den ovannämnde 
Andreas Johannis för att bliva av med honom i Uppsala. 
Kapitlet protesterade samt valde en Gjord, och mellan båda 
uppstod nu en våldsam strid, som emellertid slutade med 
den konungainsatte Andreas’ seger. Hans efterträdare blev 
en tysk, Arnold, som förut varit konungens kansler.

I Västerås blev en dansk, Navno Johannis, biskop och 
efter honom en annan dansk, Olof Knob. I Linköping hade

12. — Schiick, Svenska bilder. II. I//
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svensken Knut Bosson blivit biskop redan 1392, och då han 
dog först 1436, fanns här således ej tillfälle att tränga in 
någon dansk.

Denna inblandning i kyrkans självstyrelse väckte mycken 
ond blod inom landet, särskilt som det vid denna tid gjorde 
sig gällande en rörelse i Europa att hävda domkapitlens 
fria valrätt gentemot påven och den världsliga makten, och 
i Sverige ökades missnöjet med den enväldiga konunga
maktens övergrepp genom reduktionen, som kanske hårdast 
drabbade kyrkan, vilken utan ersättning fick återställa de 
skattegods, som under Albrekts tid donerats till kyrkor och 
kloster. Men å den andra sidan hade även här vördnaden 
för konungamakten slagit så djupa rötter, att icke ens 
kyrkan tog parti för upprorsmännen.

Städerna voro vid denna tid få och jämförelsevis bety
delselösa. Men några patriotiska intressen hade köpstads- 
männen knappast, då de till en väsentlig del voro inflyttade 
tyskar. Under kampen mellan Albrekt och Margareta hade 
det svenska elementet i Stockholms borgerskap så gott som 
utrotats, och Stockholm var den del av Sverige, som 
tyskarna längst bibehöllo.

Visserligen hade Margareta hindrat, att Stockholm för
vandlats till en tysk hansastad, men köpmännen voro under 
hennes tid, efter vad det förefaller, nästan uteslutande 
tyskar. Betrakta vi de namn, som bevarats på Stockholms- 
borgare under tiden 1400—1420, visa dessa, att bärarna 
med få undantag varit tyskar. Dessa namn äro: Beral Brun, 
Fikke Ollinstad, Hannes van Flerkin, Hannes Stækmætz, 
Bertold Kallendorp, Marquard van Deventer, Didrik Haver-
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beke, Hinze och Arent van Unna, Peter Mölner, Hans Vri- 
dach, Henrik Greueroden, Johan Zodden, Hinze Knyper, 
Gotschalk Skomakare, Tideke Scheninck, Herman Swarte, 
Magnus Swarte, Ewert Greuerodh, Claus Braasche, Didrik 
Tsappe, Wilikin Nagel, Kort Kerckhoff, Hannes Sodde, 
Lydeke Hulthus, Hannes von der Bæche, Claus och Johan 
Bordendreng, Anders Ysern, Hans Skarpenberg, Clawus 
Lörenberg, Henrik Dynkstede, Albrekt Ingebrun, Lodewich 
Durschede, Peter von der Brinke, Johannes Wcstual, Arnold 
Gere, Gotschalk Severinghuse, Lambrecht Gulsmed, Luber- 
tus Kortenhorst, Werner Geest, Engelke Lörenberg, Henrik 
Westfal, Tideman Swarte, Winikin van Demin, Claus Nö- 
rinberg och Kristoffer von Dunsen, eller 48 namn. Till dessa 
obestridligen tyska namn kunna läggas några av tvivelaktig 
nationalitet: Johan Dæne, Johan Myntare, Johan Peterssen, 
Anders Niklisson Diækn, Erik Tanna, Peter och Olof 
Tröbo, Olof Gunnarsson, Erik Jepsson, Sigurd och Hans 
Toldscreuare, av vilka troligen några voro svenskar, några 
möjligen norrmän och danskar. Ganska säkert svenskar äro 
blott några få: Peter Ålänning, Ragvald Skeppare, Olof 
Kopparslagare, Olof Laurensson, Magnus Birgersson, Olof 
Diækn, Olof Skytte, Peter Geeth och Thyrgils Clementsson, 
eller tillhopa nio.

Denna förteckning återger troligen ganska nära propor
tionen mellan huvudstadens svenska och tyska borgerskap. 
Men icke blott själva borgerskapet var till den ojämförligt 
största delen tysk, utan även prästerskapet. Från 1405 ha 
vi en redogörelse för Stockholms prästgilles stadgar, och av 
denna framgår, att medlemmarna till en stor del voro
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tyskar. Åldermannen, pastorn i S. Nicolai stadskyrka, hette 
Johannes Wardenberg och var tydligen tysk, och samma 
nationalitet hade utan tvivel ock Tydemannus, Simon, 
Johannes Vrowenmark, Jacobus Grefrode, Johannes Kny- 
per, Bernhardus och Johannes Syvekini. Willekinus, som 
uppgives vara från Roskilde, var nog också av tysk börd. 
Av oviss nationalitet voro Petrus, Nicolaus och Laurentius, 
samt säkert svenskar blott Laurentius Olavi och Olaus.

Själva huvudstaden var således snarast tysk, och med all 
sannolikhet kunde detsamma sägas om de därnäst största 
städerna Kalmar och Söderköping, men även inåt landet 
hade småstäderna en ganska stor tysk befolkning. Att denna 
ej var svensksinnad, var därför ganska naturligt. Men å den 
andra sidan var den lika litet unionsvänlig, snarare mot
satsen, enär Erik befann sig i krig med hansastäderna — 
ett krig, som dessutom skadade de svenska sjöstädernas 
handel — och köpmännen hade starka skäl att beklaga sig 
över de ökade tullar, som Erik i följd av kriget måst på
lägga, likaså över de kungliga stadsfogdarnas övergrepp, 
genom vilka de skaffat sig åtskilliga handelsförmåner. 
Något allvarligt motstånd mot ett svenskt uppror kunde 
man således ej vänta från köpstadsmännens sida, men knap
past heller något understöd.

Allmogen hade onekligen fått det bättre än under Bo 
Jonssons rovriddarregemente. Men starka skäl till missnöje 
funnos dock. Tyvärr känner man ej i detalj skatteförhål- 
landena under Margaretas och Eriks tid, men tydligen voro 
de gamla ordinarie skatterna ganska höga. Om deras om
fattning i allmänhet torde man få ett begrepp genom ett
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förslag till allmän skattereglering från 1403, uppgjort av 
rådet. Enligt detta skulle skatten utgå icke från individ, 
utan från grupper om fyra personer, två rika och två 
fattiga, och en dylik grupp skulle om vintern utgöra ett 
nötkreatur, två får, ett svin, två gäss, fyra höns, 40 ägg, 
40 lass ved, två pund smör, ett pund råg, en mark redd 
hampa och hälften så mycket om sommaren, varjämte varje 
bonde skulle lämna två lass hö samt förrätta i vissa fall 24, 
i andra 12 dagsverken om året. Huruvida detta förslag till 
en allmän skattereglering haft någon praktisk påföljd, kän
ner jag ej. Men förslaget anger tydligen den allmänna om
fattningen av allmogens ordinarie utskylder, och dessa voro, 
såsom härav framgår, högst betydande. En likartad överens
kommelse slöts verkligen med gutarna år 1412, och enligt 
denna skulle de årligen betala 120 nötkreatur, 160 får, 
80 lamm, 130 svin, 2’/2 läst smör, 18 läster korn, 12 läster 
råg och 6 havre, 400 lass hö, 400 gäss, 800 höns, 6,000 st. 
spetfisk, 3 läster torsk och 2,000 lass ved samt dessutom 
9,000 marker och utgöra 8 dagsverken per man. Då ön 
räknade 2,300 besuttna bönder, var den således lindrigare 
beskattad än fastlandet, men å den andra sidan hade gutar- 
nas skatt alltid varit mindre.

Extra skatter förekommo också, men, som det förefaller, 
mindre ofta än förut. Vid sitt trontillträde lade Margareta 
den dryga skatten av en mark på varje svensk bonde. Men 
å andra sidan får man av brevet intrycket av, att den utgått 
blott för ett enda år. 1403 omtalas emellertid en annan dryg 
skatt, den s. k. femtonmarkshjälpen, som då fullständigt av
lyses; en tredjedel hade redan efterskänkts vid den nyc
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konungens eriksgata år 1401. Men vad som menas med 
denna femtonmarkshjälp, är ej rätt klart, ty svårligen kan 
man antaga, att varje svensk bonde varit i stånd att betala 
femton marker om året (eller — då en mark penningar vid 
denna tid torde ha haft ett silvervärde av ungefär 4 kronor 
— en gärd av omkring 62 kronor), ty med hänsyn till pen
ningens då oerhört mycket större köpvärde, måste en dylik 
skatt per individ anses fullkomligt omöjlig. Till jämförelse 
kan nämligen meddelas, att enligt allmogens besvärsskrift 
1435 kostade en gill oxe i köpstäderna 4 marker, ehuru den 
i skatt blott beräknades till 12 öre. Det sannolika är väl 
därför, att femtonmarkshjälpen icke utgått per individ, 
utan från en grupp av flera individer. Även andra extra 
skatter omtalas i rimkrönikan och av Ericus Olai. Den sist
nämnde historieskrivaren begagnar mycket starka uttryck: 
”Skatten utgick på konung Eriks tid efter varje inbyggares 
yttersta förmåga, t. o. m. över denna. Ty den bonde, som 
odlade ett markland, betalade i huvudskatt (majus tribu- 
tum) 12, 16 eller 20 marker, ända till sista vitten, som kunde 
utpressas från hans egendom. Det fanns bönder, som i 
huvudskatt betalade 24, 26 och 28 marker. Jag begagnar 
uttrycket ’huvudskatt’, såsom den gemenligen kallades, till 
skillnad från de andra och många gärder, som under en
skilda år måste erläggas. Och alla dessa penningar fördes 
till Danmark.”

Hela denna skattefråga intresserade för övrigt Margareta 
och Erik nästan lika mycket som den sedermera intresserade 
Gustav Vasa, och räkenskaperna — vilka tyvärr, så när 
som på några av Bureus gjorda utdrag, äro förlorade —
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tyckas ha varit förda med en för medeltiden ovanlig nog
grannhet, vilken visar den vikt, man fäste vid denna gren 
av förvaltningen. Men från regeringens synpunkt var natur
ligtvis den in natura utgående skatten ganska obekväm. 
Vad man behövde var reda penningar för kriget mot Hol
stein, och att avyttra alla de får, nötkreatur, svin o. s. v., 
som av bönderna avlämnades, var icke lätt och medförde 
väl alltid förlust. Det var därför onekligen en framtids- 
tanke av Margareta, då hon genom särskilda överenskom
melser med de olika landsändarna sökte få denna natura- 
skatt utbytt mot en penningskatt, ooh i flera landskap, 
såsom Västergötland, Västmanland, Närke, Finland och 
Öland, fick man också, särskilt under Eriks tid, dylika 
s. k. ”sämjor” till stånd. Det var icke obetydliga penning
belopp, som på detta sätt inflöto; så t. ex. (enligt Bureus 
utdrag) 2,577 marker och 2 öre från Laglösaköpings län, 
4,500 marker från Örebro län, från Ale härad 612V2 marker 
och 2 öre, o. s. v.

Men lika fördelaktiga för regeringen, som dessa sämjor 
voro, lika ofördelaktiga voro de för Sverige och allmogen. 
Penningarna kommo nämligen alls icke Sverige till godo, 
utan skickades ned till Danmark, och genom denna nya 
finansordning hade Sverige således faktiskt blivit en tribut
skyldig provins under Danmark. För bönderna blev denna 
nya penningskatt ytterst betungande och gav anledning till 
ständiga trakasserier. Värdet av olika svenska präglingar 
från olika år och olika svenska mynthus var mycket väx
lande, och i följd av den inhemska myntbristen cirkulerade 
en mängd utländska myntsorter i landet — lybska, preus-
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siska, skånska, gutniska marker, t. o. m. engelska nobler och 
rhenska floriner. Om värdet av dessa mynt, med vilka 
skatten skulle erläggas, pågick en ständig tvist mellan bön
der och fogdar, och i ett land, där handeln förut till en 
väsentlig del skett genom direkt varuutbyte och där bön
derna själva förut producerat vad de behövt för livets nöd
torft, gjorde den obetydliga tillgången på reda penningar, 
att värdet på myntet högst betydligt steg, enär det för 
skatteinbetalningen behövdes i större utsträckning än förut 
och ständigt strömmade ut ur landet ned till Danmark. För 
att få mynt åt fogden fick bonden således lämna från sig 
flera får, gäss o. s. v. än han förut nödgats avstå, då han 
betalat skatten direkt med naturaprodukter, och övergången 
till penningskatt betydde således faktiskt en avsevärd skatte
förhöjning.

Den betydde det även såtillvida, att bönderna i ett visst 
skatteområde fortfarande voro skyldiga att erlägga samma 
skattebelopp, även om antalet skattebönder minskades. 
Genom att utdela frälse till vissa egendomsägare eller genom 
att utsträcka frälsemannens skattefrihet även till de skatte- 
gods, som han köpt, förminskade kronan således ej sin in
komst, utan ökade blott skatteböndernas bördor, och detta 
var naturligtvis en ytterst betänklig följd av det nya syste
met. Jag får också i det följande tillfälle att återkomma till 
denna punkt, som särskilt för Bergslagen fick en stor be
tydelse.

Dessa missförhållanden återverkade naturligtvis mycket 
starkt på allmogens uppfattning av fogdestyrelsen. En fogde 
måste alltid bliva impopulär, då han i följd av sitt ämbete
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var skyldig att stå på kronans rätt gentemot bonden, och 
särskilt måste han bliva det, när såsom nu själva sättet för 
skatteuppbörden gav anledning till ständiga tvister. Men 
var denna fogde därjämte utlänning, var det klart, att för
bittringen mot honom skulle stiga till kokpunkten och riktas 
mot hela den nation, han tillhörde.

Margaretas och Eriks fogdar tyckas för övrigt ha lämnat 
mycket övrigt att önska, och i själva verket var detta en 
naturlig följd av hela systemet. Genom bristen på en verklig 
centralregering hade fogden, särskilt i en avlägsen lands
ända, samma makt som en rysk generalguvernör, och hans 
godtyckligheter, skatteutpressningar m. m. voro omöjliga 
att beivra. Rättvisan fordrar väl det erkännandet, att 
Margareta gjorde allt vad hon kunde för att skapa dräg
ligare förhållanden, men även hon var i det närmaste 
maktlös, och under Erik, som endast på några få, korta och 
tillfälliga besök kom till Sverige, upphörde tydligen så gott 
som all kontroll över fogdarna.

I de flesta fall undandrager sig väl denna fogdestyrelsc 
vår kännedom. Men en levnadsbana, som vi händelsevis 
känna till, är nog typisk, om ej för alla, så dock för ganska 
många av denna tids fogdar. Mannen hette Esbjörn 
Kristiernsson Djækn och var fogde i Östergötland.

Åtskilliga domar från 1413 och 1414 visa, hur han farit 
fram inom sitt län. Den 3 oktober 1413 fråndömdes han 
tre attungar i Husby, som han ”olagligen, utan rätt och laga 
dom” avhänt Vadstena kloster. Fyra dagar senare kom en 
annan dom, att han skulle återställa några frälsegods i 
Gryta socken, på vilka han lagt beslag, denna gång för
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kronans räkning. Den 10 oktober fråndömdes han fem 
attungar i Vagnstad och ett attung i Vånga, som han ”olag
ligen” tagit från en hustru Katarina. Den 16 november var 
han åter framme, och denna gång gällde det en frälseegen- 
dom, som han olagligen anammat såsom konungens ”tre- 
ding”, ehuru ”kronan ingen rätt därtill hade”. Den 18 
november var det fråga om ett kanske lika stort gårdsrov 
från den nyss omtalade Katarina — ej mindre än egen
domen Jonsberg med Jonsbergs kvarn, Vebbantorp, Kloc
karebo, Hakla, Stockholmstorp, Perstorp och Björnö, som 
Esbjörn och en annan herre ”olagligen” tagit från henne. 
Den 28 samma månad hade han ett par andra transaktioner 
inför räfstetinget. Det bevisades då, att han i jordebreven 
låtit skriva ett par egendomar såsom ”danaarv”, ehuru de 
voro gamla frälsegods; de tilldömdes nu åter Linköpings 
domkyrka, som genom Esbjörns bokföring berövats dem. 
Samma dag fick även Vadstena kloster igen åtskilliga gods, 
som Esbjörn ”utan rätt och laga dom” berövat klostret, och 
Linköpings domkyrka några attungar, som Esbjörn också 
”utan lag och rätt” förklarat som Uppsala ödsgods. Två 
dagar senare fick Vreta kloster tillbaka ett torp, Enaby, 
som Esbjörn ”utan lag och rätt” avhänt klostret. Sedan 
dröjde det ända till den 31 januari 1414, innan Esbjörn åter 
stod inför rätta. Filip Bonde erhöll då egendomen Oriunda 
tillbaka, som Esbjörn under några år ”med våld och orätt” 
förhållit honom och varifrån han uppburit avraden och in
komsten. Den 5 februari kom en ny dom rörande nyttjande- 
rätten till en ström, som Esbjörn ”olagligen sig anammat” 
från Vreta kloster, och två dagar senare hade han ett ännu
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betänkligare mål före. För att på ett billigt sätt komma åt 
gården Svärtinge, hade han satt ägaren, Lydeke i Stavlösa, 
”i stocken”, och där hade denne fått sitta i tio veckor, till 
dess att han slutligen mjuknade och bebrevade Esbjörn 
egendomen. Räfstetinget dömde denne emellertid godset 
förlustig, ålade honom att återställa de inkomster, han upp
burit, att böta 40 marker för våldet och gottgöra Lydeke 
”för sin helbrägda som lagen utvisar”. Slutligen — den 5 
februari 1414 — klagade biskopen i Linköping på honom, 
att han med ”våld och orätt” hindrat honom att uppbära 
vissa sakören, vilka domstolen nu tilldömde biskopsbolet.

Efter detta händelserika halvår var hans roll utspelad, 
ty även för en fogde var hans syndaregister väl stort, och 
både Margareta och Erik tyckas ha varit rättvisa monarker, 
som verkligen velat beivra fogdarnas missbruk, när dessa 
bevisades och kommo till deras kännedom. Som det före
faller blev verkligen Esbjörn Djækn avsatt.

Men han var ej den ende i sitt slag. 1403 talade Marga
reta själv i ett brev om den tunga och vedermöda, som 
allmogen under den sista tiden haft att utstå, dels i följd 
av kriget, dels genom fogdarnas ”självsvåld, girighet och 
egenvilja”. Med anledning därav förbjöd hon fogdarna ”vid 
liv och gods” att pålägga allmogen någon ny skatt eller 
gengärd, och ”bedja vi alla, både klerker, lantbor, bönder 
och allmogen, lekte och lärde, vänligen och kärligen, att om 
vi och våra fogdar eder härtill emot hava gjort, att I det 
för Guds skull oss och dem förlåta”. Men tyvärr hjälpte 
icke detta, och en skildring, som kyrkomötet i Arboga 1412 
gav av länsförhållandena i landet, visar, att missbruken
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från Albrekts och Magnus Erikssons tid ej kunnat utrotas. 
Mötet klagade över, att innehavare av pantelän och i pant 
satt jord, såväl frälsemän som köpmän, för egen vinning 
fullkomligt utsögo dem, togo böndernas egendom i pant för 
skatten eller tvingade dem att sälja sina gårdar för en 
fjärdedel eller en femtedel av värdet. Även om man antager, 
att den kyrkliga retoriken här såsom alltid använder väl 
starka färger, torde det dock vara obestridligt, att allmogen 
utsugits av dylika ockrare, som här nämnas. De flesta av 
dessa voro utlänningar, tyska köpmän samt danska och 
tyska fogdar, och detta bör naturligtvis ha orsakat ett 
starkt främlingshat.

överallt, hos alla samhällsklasser, fuimos således anled
ningar till missbelåtenhet. Den djupaste orsaken till de miss
förhållanden, över vilka man klagade, låg icke i konung 
Eriks oduglighet, varom man i senare tid säkerligen med 
ganska stor överdrift mycket ordat, ty samma brister fram
trädde redan under Margareta, som dock var en av de 
dugligaste regenter, som funnits i norden. Utan felet låg 
hos själva unionen, i den nya, alltför stora enhetsstatens 
brist på en verklig centralregering. Att skapa en dylik låg 
över medeltidens förmåga, och Sveriges enda räddning 
undan den samhällsupplösning, som måste följa i fogdesty
relsens spår, var därför unionens sprängning. Att först — 
klart och bestämt — ha insett detta, är Engelbrekts för
tjänst.
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J ÖS SE ERIKSSON OCH ENGELBREKT.

Större delen av Västmanland, Dalarna och ”bergen” bil
dade tillsammans ett fateburslän under fogden på Västerås 
slott, och denne skulle således för sin ekonomiska förvalt
ning redovisa direkt för konungen. Under Margaretas tid, 
åtminstone sedan 1393, innehades platsen av Jösse Finns
son, en mindre frälseman, som i sitt vapen förde två nedtill 
förenade hjorthorn under en hjälm eller samma vapen, som 
återfinnes i den nyss omtalade Esbjörn Kristiernsson Djækns 
sigill. Det är således ganska stor sannolikhet, att båda till
hört samma släkt.1 Om dennes börd är intet med visshet 
känt. Annerstedt anser, att de båda fogdarna varit danskar; 
Erslev, att Esbjörn Djækns nationalitet ”næppe kan bestem- 
mes”, och att ”der næppe er Grund til at tvivle” om Jösse 
Finnssons svenska börd. Sannolikhetsskälen tala emellertid 
för Annerstedts mening. Jösse Finnsson uppträder i svenska 
handlingar först samma år som Margareta vann sin seger 
över Albrekt, eller 1389, och namnet Jösse är avgjort 
danskt. Man behöver blott erinra sig ett bekant yttrande 
i Heming Gadhs tal: ”Men vårt tungomåli, Suenska måll, 
hålla de (danskarna) föraeteligitt, och aff stor offuerdadig- 
hett förvendha the all ordh ifrån sina rätta naturligha artt 
och liudh. Den, som wij effter rett skiick kallom Jacob, den 
göra de till Jeppe; den wij nemne Johan, honom förwendhe

1 En Kristiern Esbjörnsson, som också för samma vapen, beseglar 
ett av Jösse Finnsson utfärdat brev (SD. N. F. no. 1988), och han var 
säkerligen släkt med Esbjörn Kristiernsson Djækn.
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de wthi en Josse. Den hos oss hetter Claes eller Nils, den 
göra de till en Nisse, och bruka de sådana förfalskning i 
mångh annor ordh sammaledes.” Om talet hållits av 
Heming Gadh eller skrivits först av Johannes Magnus, är 
för detta sammanhang alldeles likgiltigt; det visar i varje 
fall, att namnformen Jösse betraktades såsom dansk, och då 
vidare fogdarna i de större länen i regel voro danskar, 
torde man böra giva Annerstedt rätt i hans mening.

Med Esbjörn Djækn hade Jösse Finnsson många släkt
drag gemensamma, och en dom från 1413 — samma år 
konung Erik lät rätten gå ut över Esbjörn Djækn — är 
synnerligen belysande för hans sätt att sköta det fögderi, 
som blivit honom anförtrott. I utslaget berättas, hurusom 
en deputation från Dalarna under den sista fastlagstiden 
infunnit sig i Stockholm, där konung Erik för tillfället 
uppehållit sig, och klagat på Jösse Finnsson. Konungen hade 
då befallt, att ett räfsteting med anledning härav skulle 
hållas uppe i Dalarna. Men vid detta hade Jösse Finnsson 
ej infunnit sig, och skälet kan man förstå, när man läser 
den förkrossande domen. Tvisten gällde de skattegods, ”som 
han hade ägnat sig och köpt under sig och från kronan”, 
och det vore synd att förkorta den imponerande katalog på 
de gårdar, som nu dömdes i kvarstad: ”först i Tybele i 
Leksand socken två bondegods, item i Tuna socken i 
Amundsberg ett bondegods, item vid fästet (troligen Borga
näs) sex bondegods, item i Ballungsmor ett bondegods, item 
i Barbyggja fjärding ett bondegods, item i Dalsö tre bonde
gods, item i Bärga ett bondegods, item i Holme, där hov
gården uppå står, fyra bondegods, item i Karatillom ett
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bondegods, item i Thoresarv två bondegods, item i Mora 
ett bondegods, item i Swalasjö tre bondegods, item i Färiaby 
ett bondegods, item i Tuna socken Dagfinsarvet i Norena 
ett bondegods, item i Thorsangs socken i Angerstillom två 
bondegods, item i Rangvistyllom två bondegods, item i 
Answarsbyn två bondegods, item i Aspabodhum ett bonde
gods, item i Sunde ett bondegods, item uppå Heden ett 
bondegods, item i Skedvi socken i Säterbyggia fjärding ett 
bondegods och ett annat i Buskabodhum, item i Betsbergs- 
boda fem bondegods, i Forsebygnings fjärding item två 
hyttor, som bönderna hava uppbyggt, och en hovgård på 
den andra hyttan, item i Andstadhe fjärding ett bondegods, 
item i Husaby en hytta och en hovgård, item i Myklaby 
tre bondegods, item i Kokaberg sex bondegods, item ett 
bondegods i Aspakrom, item i Birkiabodhum ett gods, item 
i Grytones socken först i Nevde två gods, item i Domnar- 
arvet tre gods, item i Folköre socken i Mestadhom ett gods, 
item i Bya socken i Strömmor fem gods.”

Men ehuru andra, ännu äldre handlingar visa, att den 
energiske dalafogden efter bästa förmåga ockrat och pantat 
i sitt län, var han dock efter medeltidens uppfattning en 
from man, i det att han ”för sin, sina föräldrars och efter
kommandes själagagn” till Västerås domkyrka skänkte 14 
örtugsland och till denna gåva lade ett halvt löfte, att han, 
om han ”så mäktig bleve”, skulle stifta en prebenda vid 
nämnda kyrka.

Domen 1413 var dock så pass graverande, att Erik måste 
avlägsna honom från Dalarna. Väl tyckes han fortfarande 
ha stått kvar såsom häradshövding där, men fogdebefatt-
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ningen fick han frånträda och flyttades till Östergötland, 
där han på hösten 1413, egendomligt nog, uppträder såsom 
domhavande och skipar rätt över sin frände och kollega 
Esbjörn Djækn. Året därpå finna vi honom slutligen såsom 
fogde över ett nytt län: Stäkeborgs.

Till hans efterträdare i Västerås hade antagligen redan 
under konung Eriks uppehåll i Stockholm vid fastlagstiden 
1413, i varje fall före juli 1414, utnämnts en annan dansk 
frälseman, den bekante Jösse Eriksson, vilken förmodligen 
är samme Jösse Eriksson, som 1410 omtalas såsom fogde på 
Gotland. Av redogörelsen för Jösse Finnssons process får 
man först ett intryck, att Jösse Eriksson ej stått alldeles 
främmande för anklagelsen mot företrädaren. Ty plötsligt 
upplyses i utslaget, att ”Jösse Eriksson” — som förut ej 
omnämnts med ett ord — förklarat, att han ”på herrska
pens vägnar” tillsagt Jösse Finnsson att personligen infinna 
sig vid räfsten att där försvara sin egendom och stå till 
rätta för dem, som hade några anklagelser mot honom. Men 
förklaringen ligger nog däri, att Jösse Eriksson redan be
kommit länet i den andres ställe. Definitivt avsatt blev 
denne nog ej förrän efter processen, och för sin egen skull 
bör Jösse Eriksson därför ha varit intresserad av en fäl
lande dom över företrädaren.

Om hans familjeförhållanden är numera känt, att hans 
fader var en för övrigt tämligen obekant jylländsk riddare, 
Erik Jenssen till Stadsgaard, som i sitt vapen, liksom sonen, 
förde en bjälke, belagd med en vinranka. Modern var dotter 
till herr Peder Lykke till Egholm. I detta äktenskap föddes 
åtminstone två söner, av vilka den ene, Peder, ärvde
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fädernegården och blev stamfader för den yngre Lykke- 
släkten, under det att den andre, Jens eller Jösse, överflyt
tade till Sverige, som då — ehuru naturligtvis efter en be
tydligt blygsammare måttstock — tyckes ha haft samma 
lockelse för obemedlade danska frälsemän som sedermera 
Amerika hade för de spanska ädlingarna på Ferdinands och 
Isabellas tid. I varje fall var Sverige ett land, där en driftig 
dansk kunde komma sig upp och skapa sig en förmögenhet 
— genom gifte, fogdesysslor och andra den tidens förvärvs- 
medel.

I Sverige ingick den nye dalahövdingen kort därefter ett 
ganska förnämligt gifte, i det att han äktade Birgitta Ulfs- 
dotter, som stammade från en norsk, till Sverige inflyttad 
släkt — hon var sondotter till det norska riksrådet Jon 
Hafthorsson, som å sin sida var dotterson till Hakon V. 
Giftermålet, som ägde rum 1415, var ekonomiskt mycket 
fördelaktigt, i det att Jösse Eriksson samma år i skifte efter 
sin hustrus morbroder erhöll fyra gårdar i Söderby, Fånö 
gård samt del i Ervalla med därunder lydande lantbogårdar. 
Samma år fick han ytterligare i arvskifte efter sin hustrus 
moder Veflogen i Södermanland, Nynäs i Närke med sju 
lantbogårdar, en gård i Östergötland, Mårtenstorp och hälf
ten av Synderstagården i Småland, fyra egendomar i Väster
götland och hälften i en kvarn. Efter hustruns fader fick han 
slutligen ännu en del i Ervalla, Nävesta i Närke, hälften 
i Skoneberga i Östergötland och halva kvarnströmmen samt 
ytterligare sju gods i Småland. Jösse Eriksson hade således, 
tack vare sitt svenska gifte, blivit en ganska rik man. Till
läggas kan, att äktenskapet tyckes ha varit barnlöst; åtmin-

13. — Schück, Svenska bilder. II. 193
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stone gick arvet efter Jösse Eriksson till hans danska frän- 
der, och vid dödstillfället efterlämnade han således inga 
bröstarvingar.

Av handlingarna i övrigt framgår blott, att han haft 
åtskilliga egendomsaffärer, men om dessas större eller 
mindre hederlighet giva köpebreven inga antydningar. Av 
Engelbrektskrönikan skildras han såsom en övermåttan 
grym man, och detta vitsord motbevisas ej därav, att han 
liksom företrädaren tyckes ha varit en varm vän av kyrkan. 
Han och hustrun skänkte åtskilliga gods till konventet i 
Vadstena, där de valde sin gravplats, och i klostrets diarium 
omnämnes ock hans donation med tacksamhet. Han kallas 
där ”klostrets särskilde vän”, och det berättas, att han till 
klostrets bästa uppgjort ett ”magnum testamentum”. Även 
i den punkten liknade han således sin företrädare, som också 
fått sin grav i Vadstena och där av de tacksamma mun
karna i en versifierad gravskrift tillönskas ”sanctorum 
gaudia”.

Men denna art av fromhet behöver ej visa något särskilt 
milt sinnelag. Å den andra sidan verka dock rimkrönikans 
beskyllningar mot honom ej fullt trovärdiga, utan synas 
vara avfattade efter ett väl allmänt schema. Det säges, att 
han plågade bönderna svårliga, att han i skatt tog av dem 
nästan allt vad de ägde, att han lät upphänga bönder i rök, 
och att han spände havande kvinnor för hölass, så att deras 
foster förgingos. De båda första beskyllningarna kunde väl 
riktas mot de flesta fogdar i landet, men de båda senare 
förefalla onekligen ganska otroliga; i varje fall äro de ned
skrivna åtskilliga år efter de händelser, på vilka de syfta,
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och deras trovärdighet förhöjes ej därav, att de tydligen äro 
fria omskrivningar av en punkt i den anklagelseskrift, som 
1434 utfärdades mot konung Erik och i vilken det heter: 
”Särdeles hava hans fogdar och ämbetsmän bränt, dräpt 
och upphängt i rök och rövat de menlöse mot vår rätt.” 
Som man märker, ha dessa beskyllningar mot fogdarna 
i allmänhet i krönikan riktats mot Jösse Eriksson ensam, 
och punkten om de havande kvinnorna har helt enkelt till
lagts. Men alldeles ogrundade kunna beskyllningarna dock 
ej vara, ty från 1420 äga vi ett brev rörande Jösse Eriksson, 
vilket visar, att han varit åtminstone lika hårdhänt som de 
övriga fogdarna. I likhet med Jösse Finnsson var han tillika 
fogde över det norska landskapet Jämtland, och allmogen 
där hade hos konungen klagat över det förtryck, som fogden 
utövat. I sitt svar berättar konungen, att han talat vid Jösse 
Eriksson och tillhållit honom, att han skulle låta skatten 
vara sådan, som den av ålder varit. Vidare säger konungen, 
att det berättats för honom, ”att när fogden skall hålla 
ting med eder, så fören I först en gengärd i gården (d. v. s. 
fogdegården) och där förtäres den, och sedan måsten I göra 
en annan, då fogden rider in i länet, och även den förtärer 
han”. Detta var konungen alldeles emot, och han förbjöd 
därför dylika dubbla gengärder. Likaså tyckes fogden ha 
velat slå under sig all handel i Jämtland, och allmogen kla
gade över, att ingen i följd av fogdens förbud fick fara till 
dem att köpslaga. Även detta var konungen emot, då han 
av dylik köpenskap ej hade någon skada, och han förbjöd 
därför fogden att för framtiden hindra den fria handeln.

Detta brev, som även är av en viss vikt för bedömande
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av konung Eriks goda vilja och rättskänsla, antyder onek
ligen, att Jösse Eriksson redan 1420 skaffat sig ett stadgat 
rykte såsom bondeplågare, och det våldsamma hat, som 
samlade sig kring hans person, kan svårligen ha uppstått, 
såvida han icke överskridit det vanliga måttet för en fogdes 
hänsynslöshet. Under det Engelbrektska upproret hade han 
flytt till Vadstena kloster, men de förbittrade östgötabön- 
derna — som ju blott kände honom genom det rykte, han 
förvärvat — stormade klostret, trots det att munkarna upp
manade dem att ej kränka kyrkans frid och rättigheter. 
Sedan de gripit förtryckaren, släpade de honom — efter 
vad diariet berättar — ”såsom ett får” till Motala, där de 
”grymt halshöggo honom”. Tilläggas kan, att han jordades 
i klostret, där hans grav fick följande inskrift: Hic jacet 
nobilis Johannes Erici cum conjuge sua Birgitta Wlfsdottir, 
quorum animæ in perpetua pace requiescant, qui obiit anno 
D:ni MCDXXXVI die beatæ Annæ (den 26 juli).

Såsom Annerstedt för mig påpekat, infaller emellertid 
S. Annæ dag enligt Uppsalakalendariet den 9 december. 
Gravstenens hittills betvivlade datering visar sig således gott 
stämma med Vadstenadiariet, som antecknat Jösses gripande 
under den 8 december samma år. Denna datering bestyrkes 
ytterligare av rimkrönikan, som förlägger tumultet till 
tiden efter ”dagtingan” i Söderköping, som var utsatt till 
den 29 september.

Enligt rimkrönikan hade Karl Knutsson vid Söder- 
köpingsmötet givit Jösse Eriksson ett lejdebrev och frågat, 
vart han tänkt taga vägen. Då Jösse Eriksson svarat, att 
han ville söka sig en fristad i Vadstena kloster, hade
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marsken avrått honom därifrån och påpekat, att bönderna 
i trakten icke voro pålitliga. Den forne fogden ville emel
lertid till sin egen olycka ej lyssna till detta kloka råd, utan 
begav sig till sina vänner munkarna. Men då samlade sig 
bönderna i Aska härad ”vrede i deras hug”, bröto sig in i 
klosterstugan, dit den olycklige flytt, och släpade honom ut 
vid fotterna, så att ”nacken räknade alla trappstegen”. 
Därpå bundo de honom ”såsom ett svin” på en släde1 och 
förde honom till Motala ting, där han sattes mitt i ringen, 
varefter tingsmännen ”strax” dömde honom från livet. Man 
unnade honom ej ens hedern att bliva avrättad med svärd, 
utan lade ”halsbenet” på en stock, varefter bödeln med ett 
yxhugg skilde huvudet från bålen. Och detta skedde, enligt 
rimkrönikan, för att betala Jösse all den orätt, som han 
gjort dalkarlarna.

Hustrun överlevde honom åtminstone till 1439, då hon 
gav jord till Vadstena.

Om Jösse Erikssons motståndare, Engelbrekt, ha hand
lingarna vida mindre att förtälja, innan han plötsligt upp
träder såsom den nordiska politikens centralfigur. Genom 
Styffes och K. H. Karlssons undersökningar vet man nu
mera dock åtskilligt mer om hans börd än förut. Visserligen 
känna vi med säkerhet namnen blott på hans far, hans 
farfar och hans farfars far (Engelbrekt, Englika och Engel
brekt), men dessa namn äro i svenska handlingar så pass 
sällsynta, att man möjligen vågar antaga släktskap mellan 
deras bärare. De båda rent tyska namnen, Engelbrekt och

1 Även denna detalj — om den är riktig — visar, att händelsen ej kan 
ha inträffat i juli.
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Englika, angiva ganska säkert, att släkten stammat från 
Tyskland, och likaså veta vi, att den ursprungligen varit 
borgerlig. Denna tyska borgarimmigration till vårt land 
började redan under Birger Jarls regering, och så tidigt som 
1296 påträffa vi en ”Ingilbertus”, vilken detta år — jämte 
åtskilliga andra tyska borgare i Uppsala — nämnes såsom 
”faste” i en handling. Såsom faste omtalas han också 1301 
och 1304. I alla dessa diplom är han Uppsalaborgare och 
skräddare. 1321 och 1323 omtalas en annan Engilbertus 
”kallad Witæ”, vilken var borgare i Stockholm och förde 
borgerligt vapen (en sköld med tre skaftade blad i trekant 
och däröver ett bomärke); vad tiden beträffar, finnes intet 
som hindrar, att han varit den förres son, ehuru å den andra 
sidan blott namnlikheten talar för detta antagande.

Dessa äro emellertid de enda svenskar med namnet Engel
brekt före 1350, och möjligt är, att vi i dem ha att igen
känna den store folkhövdingens förfäder eller förfäders 
fränder.

Den näste, som omtalas i handlingarna, är folkhjältens 
far, Engelbrekt Englikoson i Norberg, vilken 1367 upp
träder såsom faste i ett gåvobrev. Ett annat brev från 1392 
ger oss några betydligt värdefullare upplysningar, ty i detta 
bortbyter Engelbrekt Englikoson till Stenbjörn i Uppsala’ 
sin i Västerås belägna tomt, som hans farfar Engelbrekt 
hade ägt. I ersättning fick han ett halvt markland i Uppsala 
by (Snävringe härad). Här ha vi således ett släktregister i 
sammandrag: Engelbrekt I, som ägt en tomt i Västerås, hans

1 Icke staden med detta namn, utan en gård i bergslagen strax bred
vid Englikobygning.
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son Englika, dennes son Engelbrekt II och dennes son 
Engelbrekt III, den store folkhövdingen.1

Några andra svenskar med namnet Engelbrekt äro icke 
bekanta från denna tid, och även namnet Englika är mycket 
sällsynt. I en Linköpingskaniks testamente av 1325 omtalas 
en Christina Ænglico ( = Englikodotter eller Englikas 
hustru), men sedan dröjer det ända till 1385, innan vi åter
finna namnet. Då nämnes en borgare i Söderköping Ænglika 
Skadhalös och en Stockholmsborgare Englichinus Wroen- 
hoff, och 1417 möta vi en borgmästare i Stockholm Englika 
Lörenberg. Men någon anledning att antaga frändskap 
mellan dem och den Engelbrektska släkten finnes icke. Där
emot är det möjligt, att en Engelke Skinnare, som i början 
av 1400-talet var bosatt i Dalarna, på något sätt varit be
släktad med folkhövdingen. Engelke Skinnare var gift 
med en Gese Heynesdotter. Både mannens och hustruns 
namn tyda således på ursprungligen tyska släkter, och vi 
skola strax återfinna det egendomliga namnet Gcse i för
bindelse med Engelbrekt.

Mera trolig torde en annan släktförbindelse vara. I öster- 
rekarnas härad i Södermanland bodde i slutet av 1300-talet 
en frälseman Engelke van der Horst, som år 1400 beseglade 
en handling vid österrekarnas ting. Äret därpå köpte han 
några nya egendomar inom häradet, men avled blott några

1 Stamtavlan skulle i sä fall vara:
Engelbrekt (möjligen identisk med Uppsalaborgaren Engelbrekt, som levde 
________________________ 1296—1303).  
?Engelbrekt Witæ (levde 1321). Englika.

Engelbrekt (levde 1367—13^2, död före 1399).
Engelbrekt f 1436. Nils.
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månader därefter utan att efterlämna bröstarvingar. Hans 
egendomar övergingo således till andra släktingar, och en 
av dessa nämnes ock i bevarade handlingar, nämligen väp
naren Henning Braastrup, vilken i mars 1402 till drottning 
Margareta sålde de egendomar, som han nyligen ärvt från 
sin morbroder Engelke van der Horst. Men denne hade tyd
ligen även andra fränder, som böra ha fått andra gods. En 
Johan van der Horst omtalas — förmodligen en bror eller 
brorson till Engelke — och en hustru Gese säges ha varit 
Engelkes syster; här träffa vi således åter detta namn. Nu 
finnes det en viss sannolikhet för, att den Engelbrektska 
släkten fått en del av arvet efter Engelke van der Horst, ty 
denna släkt, som var bosatt i Dalarna, ägde verkligen gods i 
österrekarna. 1426 sålde nämligen Nils Engelbrektsson, folk
hövdingens broder, för 30 marker svenska penningar 7 ör- 
tugsland i Kolunda, österrekarna, till Eskilstuna kloster, och 
köpet skedde ”med min broder Engelbrekts råd och flera 
mina fränders och närmastes goda vilja och samtycke”. Att 
den eljest i Västmanland och Norberg bosatta släkten ägde 
gods i samma härad som Engelke van der Horsts andra arv
ingar, talar onekligen för, att godset i fråga kommit från 
Engelke van der Horst till Engelke Engelbrektssons ättlingar.

Engelbrekt Englikosons farfar Engelbrekt bör ha levat 
i slutet av 1200- eller början av 1300-talet, enär sonsonen 
omtalas 1367 och 1392, redan vid det första tillfället såsom 
en mogen man. Sonsonens födelseår förlägges väl därför 
rimligast till tiden 1330—1340, och farfadern var väl en 
sextio à sjuttio år äldre. Den förste Engelbrekt kan därför 
mycket väl, vad tiden angår, ha varit den Uppsalaskräddare
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Engelbrekt, som omnämnes 1296, 1301 och 1305. Det tyska 
namnets stora sällsynthet är i varje fall ett stöd för detta 
antagande. Att borgare — köpmän och hantverkare — flyt
tade från en stad till en annan, var också mycket vanligt, 
och Västerås hade för övrigt en ganska stark tysk eller för
svenskad tysk koloni av borgare. Från början av 1300-talet 
eller den tid, då den förste Engelbrekt bör ha slagit sig ned 
där, känna vi någorlunda borgarnas nationalitet. Vi ha 
nämligen två brev, det ena från 1291, den andra från 1307, 
vilka tillsammans upptaga namnen på 24 borgare i staden, 
och av dessa bära elva avgjort tyska namn (Henricus Crusæ, 
Albertus Pes, Bernardus Kietilhot, Henechinus Hardarwigh, 
Arnoldus Sartor och Arnoldus Carpentarius, Gerbertus, An- 
selmus, Harochus Siuichini, Martinus Langobenh och Thide- 
mannus Leethorh), fem äro av oviss nationalitet, och åtta 
bära nordiska namn. Detta visar i varje fall, att det tyska 
folkelementet här varit mycket starkt företrätt, och till 
dessa tyskar eller från tyska föräldrar stammande svensk
tyskar hörde säkerligen Engelbrekts stamfader, vare sig 
han varit identisk eller ej med den Engelbrekt Sartor, som 
1296—1305 levat i Uppsala; i det förra fallet har denne 
Överflyttat till Västerås, där han, troligen efter 1307 — 
enär han ej förekommer i brevet av detta år — köpt sig 
en gård.

Den förste Engelbrekts son Englika är blott känd till 
namnet, men K. H. Karlsson har framställt den sannolika 
förmodan, att redan han varit bergsman eller ägt en hytta 
i Norbergs bergslag. Det nuvarande Engelsberg skrevs näm
ligen 1399 Englikobygning, senare Englikobenning, och hade
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tydligen sitt namn av en bergsman Englika, som måste ha 
levat före 1399. Med hänsyn till namnets stora sällsynthet 
och därtill att släkten sedermera var en bergsmanssläkt, som 
var bosatt i denna trakt, var denne Englika med all sanno
likhet den förste Engelbrekts son.

Tillförlitligare upplysningar få vi först om Engelbrekt 
Englikoson. 1367 kallas han ”Engelbrekt i Noraberg” och 
var således bosatt därstädes, förmodligen såsom bergsman 
eller delägare i någon hytta. Fastevittnena i det brev, där 
han nämnes, voro, utom han själv, Lars Ingebjörnsson, som 
var frälseman, Faste i Brunnby, Karl i Vestby med flera, 
som tydligen voro bönder, men om Engelbrekt, som nämnes 
efter frälsemannen, men före bönderna, tillhört den ena 
eller andra samhällsklassen, framgår ej av detta brev. Att 
han dock redan före 1363 förvärvat sitt frälse, är väl troligt 
därav, att släkten fick behålla både detta och sitt vapen 
även under Margaretas tid, ehuru alla dylika förmåner, som 
beviljats sedan Albrekt inkommit i riket (1363), då upp
hävdes. I varje fall var han frälseman 1392, ty i ett då ut
färdat brev för han sigill med frälsevapen: en kluven sköld 
under hjälm med en halv lilja i högra och en nedvänd vinge 
i vänstra fältet. Räfstetingsdomarna från 1399 visa ock, att 
han varit frälseman, ehuru de å den andra sidan antyda, 
att han förstått att till sin fördel begagna den laglösa tiden 
under Albrekts regering. Den 6 oktober dömdes ett halvt 
markland, som han ägt i Siende härad, åter till skatte, den 
7 oktober fyra örtugsland i Tjurbo härad, den 9 oktober 
åtta örtugsland i Norbo härad och den 20 oktober fyra 
örtugsland i Snävringe härad.
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Såsom av dessa handlingar framgår, avled Engelbrekt 
Englikoson mellan 1392 och 1399, ty de i räfstetings- 
domarna omnämnda godsen fråndömas ej Engelbrekt, utan 
”Engelbrekts arvingar”. Av dessa arvingar äro blott två 
kända, nämligen rikshövitsmannen och hans broder Nils, 
som även, om än blott inom orten, tyckes ha varit en fram
stående man. Enligt ett dombrev av den 15 oktober 1436 
var han då häradshövding i Norbo härad, och under bro
derns uppror gjorde han tjänst såsom hövitsman på Örebro 
slott. Även han förde adligt vapen, men — betecknande 
för en ung släkt — ett vapen, som i viss mån skilde sig från 
både faderns och broderns sinsemellan olika vapen. Sigillet 
visar oss nämligen en sköld utan hjälm med två hela liljor 
satta snett från det vänstra övre hörnet. Rikshövitsmannens 
vapen bestod av tre halva liljor ställda i triangel. Gemen
samt för de olika Engelbrektska vapnen var således blott 
liljorna.

Med en släkting till Nils Engelbrektsson göra vi bekant
skap i ett brev av 1428, där väpnaren Laurens Pedersson 
till Randesta talar om sin ”svåger” Niklis Engelbrektsson. 
Denne Laurens Pedersson förde, såsom andra brev visa, en 
hel lilja i vapnet, och även detta vapen tyder på släktskap. 
Men ”svåger” betyder i medeltidens språk ej detsamma som 
nu, utan hade en mera vidsträckt omfattning. Såsom Söder
vall visat, kallar Karl Knutsson Nils Bosson Sture, som var 
gift med hans kusin, för ”svåger”. Ordet förekommer ock 
i betydelsen svärfar och svärson samt i den nu gängse be
märkelsen, således i allmänhet för en person, till vilken man 
genom giftermål kommit i frändskap. Vad nu Laurens
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Pedersson beträffar, var han icke gift med en syster till Nils 
Engelbrektsson, utan med en syster till Olof Krok, och då 
han tyckes ha varit en gammal man — han omnämnes i 
handlingar redan 1404 — är det väl ej troligt, att Nils 
Engelbrektsson varit gift med hans syster. Det liljevapen, 
som redan Engelbrekt Englikoson för, tyder snarast på, att 
det varit han, som gift sig in i Randestasläkten och med 
anledning därav upptagit dess vapen.

I dessa torra genealogier ligger en antydan om den Engel- 
brektska släktens historia. Stamfadern — möjligen förut 
skräddare i Uppsala — slog sig i början av 1300-talet ned 
i Västerås tillsammans med några andra inflyttade tyskar 
och köpte sig där en gård, som förblev i släktens ägo ända 
till 1392. Men redan sonen Englika höjde sig till en något 
förnämligare samhällsställning, i det att han blev bergs
man i Englikobygning (Norbo härad), ehuru han fort
farande behöll fädernegården i Västerås och därför väl 
fortfarande var borgare i staden. Med Englikas son Engel
brekt steg släkten ännu högre. Han avyttrade borgargården 
i Västerås och tyckes uteslutande ha ägnat sig åt bergs
bruket. Förmodligen ingick han ett gifte, som för honom 
kunde kallas förnämligt, med någon ättling av den frälse- 
släkt, som förde liljevapnet, och i varje fall förvärvade han 
själv frälse och förde adligt vapen. Hans förmögenhet 
tyckes ha ökats, och på medeltidens vanliga sätt lade han 
ned denna i jordegendomar i de norra Västmanlandshära- 
dena och i Norberg, där han tyckes ha varit bosatt. Hur 
vidsträckta dessa varit, veta vi icke, men att han haft gods 
i Tjurbo, Norbo, Snävringe och Siende härader, framgår av
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reduktionsprotokollen, och att dessa skattegods, som han 
sökt göra till frälse, ej varit hans enda, är väl troligt. Det 
torde således få antagas, att släkten hört till de mera burgna 
och betydande inom Norbergs bergslag och norra Väst
manland.

Om Engelbrekts son rikshövitsmannens tidigare liv veta 
vi, som sagt, mycket litet, och icke ens traditionen har be
varat några minnen om hans historia före upprorets utbrott. 
Hans födelseår är okänt, men då fadern var död före 1399 
och redan 1367 uppträder såsom en mogen man, torde vi 
väl få antaga, att sonens födelseår infallit på 1380-talet, ty 
mycket över femtio år kan han svårligen ha varit under det 
ansträngande frihetskriget. De data, vi känna från faderns 
liv, göra det troligt, att han ej heller varit mycket yngre.

Såsom födelseort har, som bekant, uppgivits Kopparberget 
i Dalarna, men uppgiften stammar från Ericus Olai, som 
skrev sin historia flera årtionden efter Engelbrekts död och 
som för övrigt ej direkt talar om födelseorten, utan upp
giver, att Engelbrekt "bott vid Kopparberget eller icke 
långt därifrån”. Den svävande uppgiften antyder ovisshet 
och är ganska säkert oriktig. Ericus Olai visste, att Engel
brekt varit bergsman, och han förläde då hans hembygd till 
det mest bekanta berget.1 Emellertid är det alldeles tydligt, 
att Engelbrekt och hans förfäder varit järnbergsmän och 
icke kopparbergsmän. Icke en enda handling antyder, att 
någon av släkten varit bosatt vid Kopparberget, men väl

1 I ett Danzigbrcv frän 1434, till vilket jag skall återkomma, säges 
Engelbrekt vara född ”in den Delen, der copper vndt osemunt (d. v. s. 
osmundjärn) gevalt”. Här talas således blott om järn- och kopparberg 
i allmänhet.
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flera, att de icke varit det. Hans bror var häradshövding 
i Norbo och således bosatt inom häradet. Engelbrekt Eng- 
likoson hade där egendomar, som 1399 drabbades av reduk
tionen, och där låg Englikobygning. Norbo var Västman
lands gränshärad till Dalarna, till Folkärna socken och till 
Norberg, som under hela medeltiden räknades till Dalarna 
och först 1647 lades till Västerås län. Där, i Norberg, bodde 
Engelbrekts far 1367, och att Engelbrekt själv varit bergs
man vid Norberg, ej vid Kopparberget, intygas av en den 
23 januari 1432 vid Norbergs kyrka utfärdad handling, 
som beseglas av ”Laurentius Joansson ac Aenglebret, mon- 
tani mentis supradicti”. Till yttermera visso har Engelbrekt 
beseglat denna handling med sitt bekanta sigill.

Födelseorten bör således ha varit antingen Norbo härad, 
Norberg i Dalarna eller Västerås, där Engelbrekt Engliko- 
son hade kvar sin fäderneärvda gård ända till 1392, men 
då denne synes ha haft sitt egentliga hemvist i Norberg, 
och då sonen alltid uppgives vara född i Dalarna, så är det 
allt skäl att antaga, att hans födelseort legat inom samma 
härad, där han sedan, kort före upprorets utbrott, var bosatt.

Att Engelbrekt i den nyssnämnda handlingen kallas bergs
man (montanus), behöver ej nödvändigt betyda, att han 
själv utövat bergsmansyrket, utan blott att han varit ägare 
av en eller flera hyttor vid berget, men sannolikt var han 
icke rikare, än att han själv måste lägga handen vid arbetet. 
Han bär också titeln ”armiger” eller ”a vapn”. Visserligen 
voro dessa titlar till sin innebörd ej alldeles fixa, men vad 
beträffar Engelbrekt beteckna de nog samma sak eller att 
han icke var riddare, utan tillhörde den klass av frälset,
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som utan att räknas bland stormännen, dock förde adligt 
vapen och ej blott bomärke såsom de lägsta frälsemännen. 
Titeln anger således, att han tillhörde det lägre, ehuru icke 
det lägsta frälset, och betecknar knappast någon i krigiska 
värv vunnen utmärkelse. Den överlägsna militäriska och 
politiska duglighet, han sedermera lade i dagen, gör det 
emellertid troligt, att Ericus Olai har rätt, då han påstår 
att Engelbrekt, som karakteriseras såsom ”en storsinnad, om 
än i det yttre småväxt man, vältalig och tapper”, fått sin 
uppfostran ”vid furstehov”, — ord, som sedermera gå igen 
hos nästan alla följande historieskrivare. Med ”curia prin- 
cipum” behöver väl icke menas utländska furstehov, utan 
därmed kan ock avses tjänst hos inhemske stormän. Men 
den förra översättningen är nästan sannolikare. Bergslagen, 
som exporterade koppar och järn, hade talrika förbindelser 
med Danzig och Lübeck, dit exporten gick, och särskilt 
torde denna förbindelse ha upprätthållits av de invandrade 
tyska släkterna, som länge genom ingifte bevarade sin tysk
het. I norra Europa timade under Engelbrekts tidigare 
mannaålder händelser, som väl kunde locka en man av hans 
dådkraftiga natur över till kontinenten. 1410 stod det rykt
bara slaget vid Tannenberg mellan Polen-Litauen och den 
tyska orden, som hade så många förbindelser med Sverige, 
och några år därefter utbröt det blodiga husitkriget, som 
spred sig ända till Danzig och onekligen har vissa berörings
punkter med det kort därefter utbrytande svenska upproret. 
Andra liknande rörelser i Frankrike och England voro där
emot nog obekanta i vårt land. Men att Engelbrekt, innan 
han framträdde, haft tillfälle att på närmare håll studera
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de politiska förvecklingarna i norra Europa, är mycket 
rimligt, t. o. m. troligt.

Enligt Ericus Olai skall Engelbrekt ha varit en småväxt 
man. Uppgiften är emellertid lånad från biskop Thomas 
dikt:

Han wäkte up Engilbrikt then litzla man 
som til thz ärende litid kan 
han gaff honum makt oc snylle 
Slott stedher folk oc land 
the gingo honum fult snart j hand 
Gudh fögdhit som han wille.

Huruvida uttrycket ”then litzla man” här avsett Engel- 
brekts kroppsstatur, är emellertid ganska osäkert, och sam
manhanget ger snarare en annan mening: att Gud i det av
görande ögonblicket räddat landet genom en ringa man och 
utrustat honom med makt och snille, så att allt föll honom 
till. En upplysning om räddarens kroppsbyggnad förefaller 
här föga på sin plats.

Om Engelbrekts yttre veta vi således intet, och ingen 
bild har till eftervärlden bevarat hans drag.

UPPRORETS UTBROTT.

Då Erik efter Margaretas död tillträdde regeringen såsom 
fullt självständig monark, bekräftade han väl Koppar
bergets privilegier (den 16 april 1413), men drog sig av nu 
okänd anledning för att bekräfta järnbergens. När han i 
början av 1420 uppehöll sig i Kalmar, skickade därför järn
bergen fullmäktige ned till honom för att förhandla härom.
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Men även denna gång blev svaret nekande. Han hade icke 
rådet hos sig och kunde därför ej utfärda dylika handlingar. 
Men därav skulle de dock ej oroas, ty konungen hade till
sagt fogden att låta dem njuta all den frihet och all den 
rätt, som de haft på Margaretas tid. Med detta halva löfte 
måste de låta sig nöja, ty, såvitt man vet, stadfästade Erik 
aldrig deras privilegier. Under dessa tider var emellertid en 
dylik brist på privilegier en ganska betänklig sak, ty fogden 
kunde nu opåtalt utkräva skatt av bergsmännen och be
handla dem som vanliga bönder. Med kännedom om Jösse 
Eriksson kan man ock förmoda, att han begagnat sig av 
den rätt, han kunde påstå sig äga, och missnöjet inom Nor
bergs bergslag bör därför ha varit synnerligen utbrett.

Åtskilligt tyder även på, att de ekonomiska förhållandena 
inom hela Bergslagen under denna tid på ett avsevärt sätt 
försämrats. Vi minnas, att Margareta mot slutet av sin rege
ring börjat med s. k. sämjor, genom vilka ett förvaltnings
område förband sig att erlägga en viss fixerad skatt, och en 
dylik sämja hade tydligen ock ingåtts beträffande Bergs
lagen. Från 1440 — således från en tid, då den Engelbrekt- 
ska folkrörelsen redan kuvats av stormanspartiet — finnes 
ett brev rörande Norbergs bergslag, vilket är ganska upp
lysande. I brevet berättar riksföreståndaren Karl Knutsson, 
att biskopen i Västerås — för övrigt en dansk, Olof Knob 
— klagat över, att han ej fått njuta kyrkans frihet och pri
vilegier i Norberg och Skinnsäckeberg, i det att kyrkans 
hjon, som bearbetade hyttor, vilka icke tillhörde1 konungen,

1 Uttrycket är karakteristiskt för denna tid. Konungen ägde icke 
några hyttor, men så långt hade man nu kommit, att konungen, som

14. — Schlick, Svenska bilder. II. 209
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dock lades och drogos under kunglig skatt av bergsmännen. 
Vid ett berg, Ryssberget, som ”endast tillhörde kyrkan” och 
där var man, som bröt malm, var skyldig att betala kyrkan 
30 osmundar järn, hade bergsmännen ”under dessa år” 
(d. v. s. på den senaste tiden) brukat och bearbetat berget 
utan att betala något. Och vid Skinnsäckeberg hade de 
hyttor, som enskilt tillhörde biskopen, av bergsmännen dra
gits under skatt, ”dem till lisa och biskopen till stor skada”. 
Han fick således ej njuta kyrkans frihet som andra riddare 
och frälsemän — herr Svarte Jöns, Greger Magnusson, Erik 
Jönsson och andra — som deras hyttor frie och frälste hade 
av all skatt.

I sitt svar ställde riksföreståndaren sig på biskopens sida 
och förklarade, att kyrkan för sina egendomar skulle njuta 
skattefrihet.

Riksföreståndarens brev liksom biskopens klagomål äro 
tydligen riktade mot förhållanden, som vid Norberget in
trätt efter och genom det Engelbrektska upproret, och brevet 
avser att återföra allt till vad det var före 1434. Härav 
framgå åtskilliga fakta. Bergsmännen kunde naturligtvis ej 
ha haft någon ”lisa” av att draga kyrkans hyttor till skatt, 
såvida de ej själva därigenom fått någon minskning i den 
avrad, de skulle utgöra, och därav framgår, att denna av
rad utgått icke från individ eller hytta, utan från hela om
rådet — om än där ursprungligen beräknad efter hyttornas 

uppbar skatt av den självägande bonden, ansågs på grund av skatten 
ha samma äganderätt till dennes jord, som egcndomsägarna till lant
bons, d. v. s. skatten betraktades såsom en arrendeavgift. Enligt samma 
åskådningssätt betecknas här de hyttor, som erlade avrad, såsom 
konungens tillhörighet.
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antal. Nu hade dels kyrkan, dels åtskilliga frälsemän där 
köpt eller fått hyttor, och då dessa förklarats skattefria, 
hade skatten så mycket tyngre drabbat de ofrälse hytt
ägarna.1

Ryssberget var enligt biskopens uppgift kyrkans enskilda 
egendom, och avraden, som från kronans berg gick till 
konungen, hade här således erlagts till biskopen. Enligt de 
förut omnämnda privilegierna för västra berget i Närke 
skulle varje smed, förslagare och blåsare årligen betala 20 
osmundar järn till konungen, och vid Norberget gällde väl 
samma regel. Dessa 20 osmundar — här ökade till 30 — 
hade biskopen före det Engelbrektska upproret uppburit, 
men efter upprorets utbrott hade man undandragit sig att 
betala, och under de närmaste åren hade bergsmännen 
brukat gruvan utan att betala någon avrad till biskopen.

Genom frälserättigheter och sämjor i förening hade Bergs
lagen blivit allt tyngre beskattad, och värdet av en hytta 
synes därför betydligt ha sjunkit. För Järnbergen finnas 
tyvärr, såvitt jag vet, inga uppgifter, men för Kopparberget 
ha vi några, som äro belysande för de ekonomiska förhål
landena. I början av 1390-talet tyckes större delen av Kop
parberget ha varit bortförlänat, och med säkerhet ägde 
kronan blott skatt från 4V2 hyttor. Från dessa utgick skat
ten med 18 skeppund koppar eller med 4 skeppund från 
varje hytta, och med all sannolikhet var avraden från alla 
hyttorna densamma, d. v. s. 4 skeppund, även från dem,

1 Härav synes tydligt, att en ”sämja” ingåtts med Norberget. För 
Kopparberget finnes däremot ingen uppgift, men att sämjan omfattat 
hela länet och ej blott järnbergen, är ytterst troligt och styrkes av de 
sedan i texten omtalade prisfallen.
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vilkas avrad bortförlänats. Men genom 1396 års beslut lades 
bergen åter under kronan så när som två hyttor, som bisko
pen av Västerås hade, och nu finna vi, att kronans inkomster 
från berget betydligt ökades. 1406 sålde kronan 76 skepp
pund koppar från Dalarna, vilken kvantitet sannolikt re
presenterar avraden för året. Ty om man antager, att av
raden för varje hytta var 4 skeppund, så motsvara 76 skepp
pund avraden från 19 hyttor. Lägger man därtill Västerås- 
biskopens två skattefria hyttor, kommer man till ett antal 
av 21 hyttor, och detta antal är ungefär det, som måste för
modas1; 1506 ökades antalet hyttor från 24 till 28, och 
under 1400-talets förra del bör antalet väl ha varit något 
över 20.

Värdet av en hytta var vid denna tid, före ”sämjan”, 
minst 16 skeppund koppar, ty för detta pris såldes en hytta 
1402.2 Priset förefaller oss mycket lågt — det är ju blott 
fyra gånger så stort som den årliga avraden till kronan. Men 
efter införandet av den i brevet av 1440 antydda ”sämjan” 
sjönk emellertid även detta låga pris med en svindlande 
fart, och särskilt tyckes den danska Västeråsbiskopen ha 
begagnat sig av bergsmännens penningbehov. 1427 övertog 
han en hytta med bälgar och malm, bränd och obränd, alla

1 Emellertid är detta faktum svårt att förena med ett annat. 1367 
förpantade Albrekt 100 skeppund av Kopparbergets avrad till tvenne 
holsteinska grevar, men tyckes det oaktat haft åtskilligt kvar. Med 4 
skeppund från varje hvtta, kommer man då till ett antal av minst 25 
hyttor, vilket säkerligen är för stort. Att avraden skulle ha utgjort 
mer än 4 skeppund från varje hytta, är ej heller troligt, ty svårligen 
hade Margareta satt ned beloppet. Jag ser mig ej i stånd att förklara 
detta.

2 Från 1396 finnes ett salubrev, enligt vilket priset på en hytta var 
26 skeppund, men jag vill erinra mig, att brevets äkthet betvivlats.
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övriga tillbehör samt en där bredvid belägen gård, på vilken 
Inge Smältare bodde, för den skuld, som ägaren, en bergs- 
manshustru, hade till honom, nämligen z1^ skeppund kop
par. 1434 gick biskopen ännu längre, då han i betalning för 
en fordran på ’/* skeppund tog en annan hytta från Siur 
i Matsarvet — d. v. s. priset på en hytta hade nu sjunkit 
till mindre än en femtedel av den årliga skatten till kronan. 
1440, då förhållandena återförts till vad de voro före upp
roret, köpte biskopen ännu en hytta, likaledes för en skuld
fordran hos en änka. Hyttan hade förut köpts för 21/» 
skeppund koppar, men biskopen övertog den för 14 lispund 
(14/20 skeppund).

Anmärkningsvärt är, att alla dessa hyttor köptes för 
skuldfordringar, som biskopen hade hos hyttägarna, och 
detta antyder deras brydsamma ekonomiska förhållanden. 
Bergsmännen hade måst skuldsätta sig, biskopen hade lånat 
dem penningar och passade på att taga från dem deras egen
dom, då de ej vid anfordran kunde betala. Men biskopen 
var nog icke den ende, som ockrade på bergsmännens nöd, 
ty de ovan (sid. 210) nämnda frälsemannen hade säkerligen 
också begagnat sig av situationen för att på ett fördelaktigt 
sätt placera penningar. Ingen av dem var dalkarl. Greger 
Magnusson av Ekasläkten och Erik Jönsson av Halkvi voro 
upplänningar, Jens Nilssen Svarte Skåning, en av de största 
godsuppköparna i Sverige, av dansk börd. Att även han 
trängde sig in i dalabygden, visar, att där voro goda affärer 
att göra för den tidens penningmän. Förmodligen hade de 
förfarit på samma sätt som biskopen, lånat de utarmade 
bergsmännen penningar och tvingat dem att för vrakpris
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sälja sina hyttor. Med andra ord: för att få penningar till 
skatten nödgades bergsmännen till sist gå från gård och 
grund. För upprorets utbrott betydde detta nog mera än 
de upphängda bönder, om vilka rimkrönikan talar.

Anledningen till nöden i Bergslagen kan enligt min me
ning blott förklaras på det sätt, som brevet 1440 antyder. 
Genom den sämja, som man måste förutsätta även för Kop
parberget, hade samtliga gruvorna ålagts att betala 76 
skeppund i skatt, i stället för att hyttorna förut erlagt 
4 skeppund var. Så började kyrkan och frälsemännen — 
Svarte Jöns, Greger Magnusson m. fl. — att köpa sig in 
i Bergslagen. Antingen genom direkt medgivande från kro
nan eller genom ”privat överenskommelse” med fogden 
fingo de skattefrihet för sina hyttor, och den avrad, som 
de skolat betala, men genom frälset undandrogo sig, föll 
därför på de andra, icke ”frälsta” hyttorna, som härigenom 
sjönko i värde i samma proportion som skatten höjdes. Slut
ligen hade man kommit så långt, att hyttan blivit så gott 
som värdelös — ty såsom värdelös måste man betrakta en 
egendom, för vilken skatten stiger till betydligt över inköps- 
summan. För frälsemannen, som för vrakpris köpte hyttan 
och lyckades få den frälst, bör affären däremot ha varit 
lysande, ty från den skatt, som tryckte den ofrälse gruv
ägaren och pressade ned priset på hyttan, från den skatten 
blev frälsemannen fri, och han skördade således en dubbel 
vinst: dels ett billigare inköpspris, dels frihet från den av
rad, som utgick från de andra hyttorna. Man kan då förstå, 
att en bland de första åtgärder, som bergsmännen företogo 
efter upprorets utbrott, var att draga dessa frälsehyttor till
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skatt, sig till ”lisa” och frälsemännen ”till skada”. Och man 
kan också förstå, att förbittringen över dessa missförhål
landen i främsta rummet skulle vända sig mot fogden, som 
skulle driva in den utpinande skatten.

Tyvärr känner man icke Engelbrekts personliga ställning 
till fogden och till skattefrågan överhuvud. Hade han råkat 
i någon enskild fiendskap med Jösse Eriksson, och hade han 
anledning att för egen del beklaga sig över någon verklig 
eller förment oförrätt? Detta spörsmål, som ju är av vikt 
för bedömandet av Engelbrekts karaktär, kan ej på annat 
sätt besvaras, än att ingen antydan i dylik riktning finnes 
i någon källa. Såsom frälseman uppträder Engelbrekt ännu 
så sent som 1432, då han med sitt adliga vapen beseglar en 
handling, och det är väl därför ej antagligt, att han berövats 
sin frälserätt och nödgats skatta såsom bonde.

Biskop Thomas och den på hans framställning vilande 
rimkrönikan, som dock är bearbetad i en för Karl Knuts
son välvillig riktning, härleda hans uppträdande blott ur 
fullkomligt oegennyttiga bevekelsegrunder, och om man 
anser denna framställning partisk, kan detta omöjligen sägas 
om Herman Korners alldeles samtidiga lybska krönika, som 
utan tvivel återger den uppfattning av Engelbrekt, som var 
den gällande hos de lybska köpmän, vilka handlade på 
Sverige. Enligt Korner stod Engelbrekt fri från alla själ
viska motiv: ”En svenskfödd frälseman vid namn Engel
brekt, en man med stor klokhet och drift” — så börjar han 
sin framställning — ”gjorde uppror mot konung Erik, då 
han icke ville tåla de olidliga övergrepp, för vilka riddare, 
borgare, bönder och hela det svenska folket utsattes av
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konung Eriks danska fogdar och hövitsmän, och måhända 
var han av Herren utvald och kraftingiven att liksom Saul 
värna sitt folk och nedslå rättfärdighetens vedersakare.” 
Och Korner fortsätter: ”Säkerligen började Engelbrekt 
detta krig icke av något sinnets övermod eller av härskar
begär, utan av medkänsla med de lidande.”

Någon anledning att förkasta detta vittnesbörd finnes 
icke. Engelbrekt, tydligen en redan mogen man, betraktades 
efter allt att döma såsom hövdingen i Bergslagen. I olikhet 
mot de flesta andra frälsemän, som trängt sig in där, var 
han född och uppfödd i bygden, hans frälsevapen var ännu 
ej så gammalt, att han förlorat känslan för den borgarklass, 
ur vilken släkten höjt sig, eller den allmoge, i vars mitt han 
levde under tämligen likartade sociala och ekonomiska för
hållanden, och bergsmännen, både de högre och lägre, kunde 
betrakta honom både såsom en like och såsom en hövding. 
Det var därför naturligt, att han utvaldes till deras för
troendeman, då det gällde att för konungen frambära deras 
besvär.

Den enda källskrift, vi ha rörande denna del av upprorets 
förhistoria, är rimkrönikan, som möjligen misstager sig i 
några detaljer1, men i huvudsak väl torde riktigt redogöra 
för händelsernas förlopp. Enligt krönikan hade förbitt
ringen mot Jösse Eriksson stigit till en sådan höjd, att man 
beslöt att klaga inför konungen. På något uppror tänkte 
man tydligen ännu icke, och utsikterna att på klagovägen 
få en orättfärdig fogde avsatt voro ju ingalunda hopplösa.

1 Ett dylikt misstag i detaljen är dock ganska märkligt. Rimkrönikan 
förlägger nämligen själva upproret till 1433 i stället för 1434.
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Esbjörn Djækn och Jösse Finnsson hade ju avlägsnats, och 
Jösse Eriksson hade åtminstone en gång fått en skarp skrapa 
för sitt uppträdande i Jämtland. Med alla sina fel hade ko
nung Erik dock en viss rättskänsla, och man kunde därför 
hoppas, att han även denna gång skulle lyssna till allmogens 
besvär. Av medlidande med ”de fattiga bönderna” reste 
Engelbrekt då ned till Danmark för att där föra deras talan. 
Naturligtvis framlade han bestämda anklagelsepunkter mot 
fogden, men dessa tyckes rimkrönikans författare ej känna 
till, utan låter Engelbrekt yrka på Jösse Erikssons avsätt
ning, enär bönderna ledo en sådan nöd, att de hellre ville 
dö än längre leva under den omilde fogdens regemente.

På denna anklagelse gav konungen det enda svar, som för 
tillfället var möjligt. På endast beskyllningar kunde han ju 
ej avsätta en ämbetsman. Men enligt rimkrönikans troligen 
riktiga uppgift skrev konungen till riksrådet, att detta 
skulle undersöka förhållandena i Dalarna, och detta var ju 
fullt korrekt, ty förrän beskyllningarna bevisats, kunde 
konungen ej inskrida. Krönikan tyckes dock antaga, att 
brevet — som icke finnes kvar — därjämte innehållit en 
befallning till rådet att hjälpa Jösse Eriksson och giva 
honom rätt, hur undersökningen än utfölle, men detta är 
sannolikt blott en partidikt, och enligt krönikans följande 
framställning har rådet i varje fall icke ställt sig på fogdens 
sida.

Tidpunkten för dessa händelser angives icke, men då upp
roret alldeles säkert utbröt midsommartiden 1434, är det 
sannolikt, att Engelbrekt rest ned till Danmark på våren 
eller sommaren 1433.

ENGELBREKT
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Sedan han fått konungens svar, reste han tillbaka, och 
enligt konung Eriks befallning begav sig rådet till Västerås 
för att där höra de tvistande. Såvitt man av framställningen 
kan sluta, hade emellertid rådet icke fått någon fullmakt att 
döma i målet, utan endast att verkställa en förberedande 
undersökning, och förmodligen var det konungens mening 
att sedermera, beroende på undersökningens resultat, låta 
ärendet gå till någon särskilt förordnad domstol. Allt be
rodde således på undersökningens noggrannhet. Denna vits
ordas av krönikan, som uppgiver, att rådet skrivit till 
konungen med förmälan, att man funnit orätten ligga på 
Jösse Erikssons sida. Men det finnes ock en annan uppgift 
om undersökningens noggrannhet. Rådets brev har tyvärr 
icke bevarats, men sannolikt är det detta brev, som refereras 
i den anklagelseskrift, som på Kalmarmötet 1436 sattes upp 
mot konung Erik och som nu blott finnes kvar i plattysk 
översättning. En punkt börjar där: ”Item skrev Sveriges 
rikes råd och manskap från Västerås, bedjande konungen 
för Guds och rikets bästa, att han ville skicka Jösse Eriksson 
från Västerås, på det att icke något argare skulle uppstå. 
Därpå han svarade, att han icke kunde göra det på löst prat 
(um segghendes willen).”

Detta konungens svar gav således vid handen — vare sig 
med rätt eller orätt — att undersökningen enligt konungens 
uppfattning resulterat i några allmänna beskyllningar eller 
vad Erik kallade ”löst prat”. Då vi icke längre ha rådets 
brev i behåll, kunna vi ej avgöra riktigheten av konung 
Eriks uppfattning, men med hänsyn till referatet 1436 och 
till de svenska rådsherrarnas skriftställarförmåga i allmän-
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het förefaller det, som om rådet väl delgivit konungen sin 
allmänna uppfattning av läget i Dalarna, men ej inlåtit sig 
på några detaljer, som kunnat övertyga konungen. Och om 
så var, kunde han ju ha en viss rätt att ej fatta något av
görande beslut. I varje fall stämma rimkrönikan och klago
skriften av 1436 överens däri, att konungen ej brydde sig 
om rådets skrivelse.

Konungens svar blev bekant på hösten 1433, och då sam
lade sig dalallmogen, valde Engelbrekt till hövitsman och 
tågade till Västerås, där det, såsom krönikan försäkrar, 
skulle ha gått Jösse Eriksson illa, så framt ej rådet skyndat 
till och lyckats lugna de upproriska, möjligen med löfte om 
några skattelindringar eller med en försäkran, att Jösse 
Eriksson skulle avlägsnas, sedan konungen fått tillfälle att 
döma över anklagelserna. Bönderna drogo sig då tillbaka, 
men svuro att icke vidare betala Jösse Eriksson någon skatt. 
När emellertid fogden vid fastlagen (mitten av februari) 
1434 skulle utkräva vinterskatten, brast missnöjet åter löst, 
och ånyo drog dalallmogen till Västerås, vars slott de bör
jade belägra. Rådet tvingades nu att handla på egen hand, 
ty att invänta konungens befallning var ej längre möjligt. 
Jösse Eriksson avsattes därför från sin post, och länet över
lämnades till en tysk greve, Hans von Neugarten, som 
emellertid anförtrodde Västerås slott till en underfogde.

Frågan hade därigenom bringats till sin spets, och enligt 
den nyss citerade klagoskriften från 1436 reste Jösse Eriks
son ned till Danmark för att personligen rättfärdiga sig 
inför konungen. Enligt samma källa begav sig samtidigt 
”Sveriges rikes råd, såsom biskop Sigge av Skara, biskop
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Thomas av Strängnäs och biskop Nils av Växjö, riddarna 
Bengt Stensson och Sture Algotsson och andra gode män till 
Köpenhamn, och där föllo de på sina knän och bådo 
konungen, att han för den döds skull, som Gud lidit, ville 
begiva sig till riket och höra, vem som hade skulden, samt 
avstyra sitt och rikets fördärv. Men vad han svarade, kan 
han väl själv minnas.”

Till konung Eriks egenskaper hörde en stor egensinnighet, 
en obetvinglig motvilja mot att handla och en viss formell 
rättskänsla, och dessa egenskaper i förening hindrade honom 
kanske från att vika för ett hot och att fatta beslut i ett 
mål, där han ej ansåg den juridiska bevisningen klar.

Det är emellertid ingalunda säkert, knappt troligt, att 
hans svar till de svenska rådsherrarna kan ha varit känt 
i Dalarna vid mitten av juni 1434. De svenska rådsherrarna 
reste nämligen till Danmark icke med huvudsyfte att ordna 
denna angelägenhet, utan på kallelse att deltaga i fredsmötet 
i Vordingborg, men ehuru detta var utsatt till den 16 maj, 
kom det till stånd först den 30 juni, och ovisst torde vara, 
när de svenska ombuden fått föredraga sin sak för ko
nungen, än mer när han fattade sitt beslut. Tager man så 
i betraktande den tidens förbindelser, torde man kunna be
tvivla, att underrättelsen om konungens svar blivit bekant 
i Dalarna före upprorets utbrott vid midsommar. Att de 
svenska rådsherrarna inlagt någon större energi i sina före
ställningar rörande Jösse Erikssons olämplighet — såsom 
de 1436 läto påskina — kan också betvivlas, ty i ett ganska 
långt brev, som biskoparna Sigge och Thomas den 20 juli 
skrevo från Vordingborg till sina hemmavarande med-
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bröder, omnämnas visserligen oroligheterna i Dalarna, men 
på ett sätt, som icke tyder på några sympatier för bön
derna. Sedan de talat om husiterna, fortsätta de: ”Då nu 
redan annorstädes i världen det onda begynner kvävas, har 
den blinda menigheten i vårt rike upptänt en ondskans och 
förstörelsens eld. Men måtte ärones Gud, som skickat kär
lekens eld till jorden, hos Eder och övriga fridens älskare, 
ingjuta sin heliga nåd att utsläcka denna farliga eld, att 
den icke måtte växa till det omåttliga.” Så ivriga föresprå
kare för dalallmogen, som de 1436 påstodo, ha de därför 
näppeligen varit, och det tyckes, som om de ej heller upp
fattat farans hela vidd. Ty enligt min mening röjer brevet 
tydligen, att de voro okunniga om, att Dalarna redan sedan 
en månad befann sig i fullt uppror.

Där visste man troligen ingenting om resultatet av för
handlingarna mellan konung Erik och de svenska råds
herrarna, men plötsligt hade underliga rykten börjat gå. 
Till dylika smygande stämmor tyckes man alltid i detta 
landskap ha lånat villigare öron än till verkliga fakta. 
Under Gustav Vasas tid gjorde dalkarlarna ej uppror, när 
de fingo underrättelse om Stockholms blodbad, och av 
Gustav Vasas vädjan till deras fosterlandskärlek blevo de 
oberörda, men när de fingo höra, att kung Kristiern på sin 
eriksgata tänkte hugga hand och fot av somliga bönder, 
skära näsan av andra, draga upp deras munnar till öronen 
samt sända dem ut av landet ”allom till vidunder” — då 
gjorde de uppror. Det rykte, som nu spriddes, var, att 
konung Erik ämnade sända dem en ännu värre fogde än 
Jösse Eriksson, och detta rykte var nog att föra gnistan
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till krutdurken. Hur detta rykte kunnat uppstå, kan natur
ligtvis aldrig utrönas. Men i varje fall var det tillräckligt. 
Allmogen, trött på att vänta ett slutligt utslag i målet, 
brydde sig ej om att avbida resultatet av de svenska råds
herrarnas underhandling med konungen, och ehuru Jösse 
Eriksson redan var avlägsnad och någon omedelbar anled
ning till uppror icke förelåg, så brast detta nu löst.

Att Engelbrekt skulle ha satt tilltro till det obestyrkta 
ryktet, är väl icke troligt, men icke dess mindre ställde han 
sig i spetsen för upproret, som under denna, förutsättning 
var tämligen meningslöst. Det riktade sig nämligen icke mot 
konung Erik eller unionen, utan mot en fogde, som enligt 
hörsägen skulle skickas till Dalarna. För en man med Engel- 
brekts mogna omdöme böra tydligen mera verkliga motiv 
ha funnits för en så allvarlig sak som ett uppror.

De förhandlingar, i vilka han deltagit, hade utan tvivel 
redan nu lärt honom en sak: att orsaken till alla de miss
förhållanden, under vilka Bergslagen och hela landet ledo, 
låg hos själva unionen. Sveriges konung befann sig i Dan
mark, han varken kunde eller ville övervaka sina fogdar, 
och i följd därav var landet så gott som rättslöst. Jösse 
Eriksson hade gjort sig skyldig till en följd av upprörande 
brott och utpressningar. Engelbrekt hade anklagat honom, 
men i stället att själv resa upp till Dalarna att där skipa 
rätt, hade konungen nöjt sig med att anbefalla en under
sökning. Denna hade visserligen bekräftat anklagelsen, men 
konungen hade ej ansett bevisningen tillfyllestgörande, och 
det var därför alla utsikter till, att saken skulle draga ut 
i det oändliga, allt under det att Jösse Eriksson i lugn och
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ro fick sitta kvar i sitt län och fortsätta sitt vanliga rege
mente. Och om Jösse Eriksson verkligen utbyttes mot en 
annan fogde — vad hade man i själva verket vunnit på 
detta? Jösse Finnsson hade blivit ersatt med Jösse Eriksson, 
men det utbytet hade man ej haft anledning att rosa. 
Fogdarna kunde väl växla, men rättslösheten bestod, och 
det fanns således blott en enda räddning — unionens 
sprängning.

Det var, såsom de följande händelserna visa, med detta 
program, som Engelbrekt satte sig i spetsen för rörelsen. 
Upploppen på hösten 1433 och vid fastlagen 1434 hade 
runnit ut i sanden; sannolikt hade Engelbrekt då ej haft 
tillräcklig makt att driva massorna till handling, utan dessa 
hade låtit avspisa sig med några löften. Men vad verklig
heten, representerad av Jösse Eriksson, icke kunde åstad
komma, det kunde ett troligen alldeles grundlöst rykte, och 
av detta förstod Engelbrekt att begagna sig. Utan att fogden 
på Västerås slott tyckes ha märkt något, fick han sina 
skaror samlade, och på midsommardagen 1434 överföll han 
oförvarandes Borganäs, stormade det troligen ganska svaga 
och illa bemannade fästet och brände ned det till grunden. 
Därmed hade den första fogdeborgen fallit, allmogen hade 
fått blod på tanden, och rörelsen kunde nu ej längre hejdas.

Det svenska frihetskriget hade på allvar brutit ut.
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FRIHETSKRIGETS FÖRSTA 
MÅNADER.

De militära svårigheter, som ett svenskt uppror hade att 
övervinna, voro ej så stora, som de kunna förefalla oss, 
och lågo ej på det håll, man vanligtvis förmodar. Väl upp
tog Engelbrekt kampen mot den enväldige konungen över 
nordens tre riken, men denne var icke herre över någon 
större krigsmakt. Sverige hade endast tvenne befästade 
städer, Stockholm och Kalmar, och de talrika slotten, vilkas 
antal dock minskats sedan Albrekts tid, hade under unionens 
långa fredsperiod antagligen fått i hög grad förfalla, då 
riket nu var tryggat mot yttre fiender och slotten ej heller 
behövdes såsom stödjepunkter mot stormansupproren, vilka 
stannat av, i och med det att Margareta själv övertagit 
länen. Några andra trupper än de säkerligen ganska fåtaliga 
garnisonerna på dessa fuimos icke i landet, och någon dansk 
krigshär, med vilken upproret möjligen kunnat betvingas, 
fick den senfärdige konung Erik aldrig till stånd. Uppgiften 
blev således närmast att erövra de fasta slotten, ty med 
dessa följde det öppna landet, men denna erövring borde 
å den andra sidan ske så hastigt, att den vore ett fullbordat 
faktum, innan några danska undsättningstrupper hunno 
komma in i landet.

Någon uppgift om de olika garnisonernas styrka finnes, 
som man kan förstå, icke. Men från olika tider ha vi några 
tillfälliga notiser, som sätta oss i stånd att något så när 
bestämma, hur stor besättning ett svenskt slott i allmänhet
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hade. När hanseaterna 1395 inlade en garnison i Stockholms 
slott, ansågs först 140 man vara nog, men man hade då ej 
något farligare anfall att vänta. En styrka av 900 man, 
som kung Hans kvarlämnade på Stockholms slott, var 
ovanligt stor och avsedd för en belägring. Under själva upp
roret förstärkte konung Erik garnisonen ena gången med 
600, andra gången med 500 man, och under fredstid var 
den utan tvivel högst betydligt mindre. Kalmar slott hade 
under krigstiden i början av 1500-talet en besättning av 
200 man, och Axevall, som dock ansågs vara en bland 
Sveriges viktigaste fästningar, hade, då slottet 1452 erövra
des av Thord Bonde, en garnison av blott 50 man. Det är 
således ganska sannolikt, att de svenska slotten nu, då man 
befann sig i djupaste fred, hade mycket fåtaliga garnisoner, 
Stockholm och Kalmar kanske en hundra man, de övriga 
slotten några tiotal.

I Dalarna funnos inga egentliga fästen. Väl omtalas 1413 
”ett slott vid Kopparberget” och 1418 ”barfridsgården på 
Kopparberget”, men denna gård — ty slottet och barfriden 
äro tydligen samma byggnad — var vid upprorets utbrott 
troligen en privat egendom, som ej längre tjänstgjorde så
som fäste. Provinsens enda fasta slott, som dock blott tyckes 
ha varit ett blockhus, var Borganäs i Tuna socken på Dal
älvens högra strand, således mitt i upprorets centrum emel
lan de båda viktigaste bergslagerna, Kopparberget och Nor- 
berget.

På midsommardagen 1434 möttes där skarorna från 
båda hållen. Besättningen — om det för tillfället fanns 
någon — kunde ej försvara borgen, och i varje fall talar
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rimkrönikan ej om något motstånd. Sedan bergsmännen 
bränt fästet, ”drogo de dädan i samma stund” och bröto 
in i Västmanland, där två starkare slott lågo, Köpingshus 
och Västerås. Fogden på det förra, dit upprorshären först 
kom, var egendomligt nog en italienare, Giovanni Franco — 
här i landet kallad Johan Vale (den välske eller italienske) 
— men han vågade ej ens invänta fiendens ankomst, utan 
kastade sig upp på sin häst och flydde till Stäkeborg, där 
han och Engelbrekt senare skulle träffa samman. Köpings
hus, som till följd av fogdens flykt ej gjorde något mot
stånd, brändes ned i grund, och därpå marscherade Engel
brekt raskt in i Västmanlands största län, Västerås. På 
slottet satt, såsom vi minnas, greve Hans’ underfogde Mel
chior Giötz — tydligen tysk liksom greve Hans — och även 
han föll genast till föga och uppgav slottet redan dagen 
efter Engelbrekts ankomst till staden. Tack vare snabbheten 
i sina rörelser hade Engelbrekt således på några få dagar 
bemäktigat sig hela Västmanland och Dalarna, och sam
tidigt med det att han närmade sig Västerås, hade han kallat 
Västmanlands frälsemän och allmoge till ett möte i staden. 
Rimkrönikan gör här ett referat av hans tal till frälsemän- 
nen, och ehuru det väl torde vara på fri hand hopsatt av 
krönikeförfattarcn själv, återger det nog tankegången i 
talet. Engelbrekt uppmanade alla att följa honom och 
hjälpa riket ur dess nöd. Men den, som vägrade, skulle utan 
vidare dräpas eller nödgas rymma av riket, och hans gods 
skulle lämnas till skövling. Vare sig emellertid att talet haft 
detta kraftfulla innehåll eller ej, så fick han här en allmän 
anslutning och — vad som för honom kanske var viktigast
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— icke blott av allmogen utan ock av en mycket betydande 
frälseman, herr Niklis Gustavsson, som var riksråd och lag
man över Uppland. Han tillhörde en av de många släkter 
vid denna tid, som förde båt i vapnet.

Denna förbindelse med högadeln var för Engelbrekt 
ytterst värdefull. De ledande i landet voro uppskrämda 
över husitupproret, och det var därför naturligt, att de 
med stark misstro skulle se en svensk allmogerörelse, som 
hotade att gå ut över de besutna klasserna. Ett uppror blott 
av bergsmän och bönder hade därför lätt kunnat framkalla 
ett inbördeskrig mellan de olika samhällsklasserna, och det 
hade icke kunnat utveckla sig till en allmän svensk frihets
kamp. Även rent militäriskt sett var stormansklassen en 
farlig motståndare och en värdefull bundsförvant. Medel
tidens krig hade hittills blott förts av det tunga bepansrade 
rytteriet; de väldiga allmogehärarna voro en nyhet, som 
med Engelbrekt infördes i det svenska krigsväsendet. Men 
ganska säkert är det ett misstag att tro, att Engelbrekts 
fälttåg utförts blott av bondeinfanteri. Han disponerade 
tydligen även över frälsets rytteri, och detta var en mycket 
värdefull hjälp, som gav bondehären så att säga dess mili- 
täriska ryggrad. I varje fall kämpade han aldrig mot 
frälsets rytteri.

Engelbrekt hade således all anledning att behandla stor
männen med stor hänsyn, och han visade detta genom att 
strax efter Västeråsslottets kapitulation utnämna Niklis 
Gustavsson till dess hövitsman. I honom förvärvade han 
tack vare detta tillmötesgående en trofast anhängare, och
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sin mest nitiske hjälpare fick han i Erik Pedersson Pukc, 
troligen herr Niklis svärson, som på dennes vägnar inne
hade Korsholms slott i Finland. Rimkrönikan uppgiver, att 
Engelbrekt skickat honom ett brev, vilket Erik Puke genast 
hörsammat, men sannolikare synes vara, att Puke för till
fället befunnit sig i Sverige och där övergått till Engel- 
brekts parti.

Från Västmanland drog Engelbrekt in i Niklis Gustavs
sons lagsaga och tågade genast på landskapets huvudort, 
Uppsala, där Upplandsallmogen mötte honom, och inför 
de väldiga skarorna höll Engelbrekt ett nytt tal. Han hade 
sport, hur fogdarna förtryckt dem, och därför hade han 
och dalamännen kommit för att lösa dem och riket ur träl- 
domen. Han frågade dem till sist, om de ville bliva med 
honom och fördriva de omilde fogdarna. Härpå svarade 
upplänningarna med ett enstämmigt ja, varpå Engelbrekt 
beseglade det nya förbundet dem emellan genom att efter
skänka en tredjedel av skatten. Bönderna hade därmed fått 
ett påtagligt bevis på den ekonomiska fördel allmogen 
kunde ha av att ansluta sig till upproret, och för statens 
ekonomi innebar denna skattelindring ingen fara, ty Sverige 
hade förut haft ringa eller ingen fördel av de skatter, som 
utpressats av bönderna för att skickas ned till Danmark.

Upproret hade nu fått anslutning av tre landskap, av 
deras allmoge och frälse, och i spetsen för de alltjämt 
växande skarorna tågade Engelbrekt mot rikets huvudstad, 
där han var framme troligen redan en knapp månad efter 
upprorets utbrott.
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Från den i augusti 1434 ha vi den första utförligare1 
underrättelsen om frihetskriget. Den förekommer i ett brev, 
som en Danzigbo, Bernard Osenbriigge, skrev till rådet i 
sin hemstad och som lyder: ”Här är en man, kallad Engel
brekt Engelbrektsson, och han är svensk, född i Dalarna, 
där koppar och järn brytes; han har till sig församlat väl 
omkring 40,000 eller 50,000 man, och kan väl även upp
båda mer, om han vill. Och de ha här i riket Sverige bränt 
och erövrat många städer, slott och byar. Då de kommo 
framför Stockholm och belägrade staden på ena sidan, lik
som kättarna (husiterna) vid Danzig, satte sig slottet och 
staden manligen till motvärn mot dem, men ingen storm
ning skedde på något håll. Med den förenämnde Engelbrekt, 
anföraren för hären, som kallar sig dalkarlar, gjorde då min 
herre Hans Kröpelin ett stillestånd till den nästkommande 
Martins dag. Hur det dessförinnan går, torde Eders hög
heter önska att veta. Och vilja Eders högheter, att jag skri
ver därom, skall jag gärna göra det, både dessa nyheter 
och andra. Dalkarlarnas fordran går i synnerhet därpå ut, 
att de vilja ha en konung i Sverige, att de vilja fördriva 
konungen i Danmark ur de tre rikena, och själva vilja de 
vara herrar. Och därmed syfta de, att det här i Sverige må 
åter bliva som det förr var i konung Eriks tid, vilken nu är 
en helig man, som man här i landet dyrkar. Då fanns här 
ingen tull eller skatt eller pålaga på bönderna, som nu är, 
och därför vilja de åter ha samma rätt som i forna dagar.”

1 Annerstedt har nämligen för mig påpekat, att det finnes en äldre, 
hittills ej uppmärksammad notis, nämligen i ett brev från Otto Pogwisch 
på Kastelholm av den 14 juli, i vilket han av rådet i Reval begär artilleri 
att försvara slottet mot dalkarlarna.
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Detta brev är i flera avseenden märkligt. Syftet med den 
väldiga folkrörelse, Engelbrekt satt i gång, hade utan tvivel 
redan före upprorets utbrott varit fullt klart för honom 
själv, men inför de massor, som han ledde, hade han, som 
det förefaller, blott så småningom avslöjat sitt program. 
Anledningen till resningen hade, såsom vi minnas, varit 
ryktet om den grymme fogde, som skulle ersätta Jösse 
Eriksson. Men detta fältrop, som ej gärna kunde användas 
utanför Dalarna, hade redan i Uppsala förvandlats till ett 
annat: en allmän nedsättning av skatterna och ett uppror 
mot de omilda utländska fogdarna i allmänhet. Nu, då 
Engelbrekt hunnit fram till Stockholm, vågade han i hela 
dess omfattning framlägga målet med resningen: unions- 
konungens avsättning och en egen svensk konung, som skulle 
styra landet såsom på Sankt Eriks tid — utan skatter och 
utan tullar. Den sista delen var nog en av brevskrivaren 
eller kanske redan av allmogen tillagd punkt, ty utan alla 
skatter tänkte Engelbrekt nog icke, att framtidens Sverige 
kunde regeras. Men det mesta kunde utan fara efterskänkas, 
ty själva staten hade under medeltiden ytterst få utgifter 
— egentligen blott till försvaret — och det bästa beviset 
för obehövligheten av de stora skatter, som utgingo, hade 
man däri, att det mesta fördes ned till Danmark utan att 
komma Sverige till godo.

Avskaffandet av tullarna var däremot med all sanno
likhet ett tillägg, som tillkommit först i Stockholm för att 
vinna dess borgare och som användes även för att göra de 
mäktiga hanseaterna välvilligt stämda mot den svenska 
frihetsrörelsen.
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I Uppland, dit Engelbrekt nu kommit, fick kriget en i 
viss mån annan karaktär. De slott, som förut legat i hans 
väg, hade utan motstånd fallit. Stockholm var däremot en 
starkt befästad stad, som svårligen kunde erövras genom ett 
direkt anfall, allra minst av en bondehär, som saknade allt 
artilleri. En dylik stad kunde tagas blott genom överrump
ling, förräderi eller uthungring. Det sista var dock knappast 
möjligt, särskilt icke på sommaren, enär Engelbrekt icke 
hade någon flotta, som kunde hindra tillförseln från sjö
sidan. På överrumpling var heller icke att tänka, ty här 
mötte Engelbrekt en motståndare, som var honom fullt 
värdig och både genom administrativ och politisk duglighet 
samt genom karaktärens ädelhet en bland unionstidens mest 
sympatiska personligheter. Det var hövitsmannen för Stock
holms slott och län, som då omfattade hela Uppland och 
Gästrikland samt en del av Södermanland.

Hans Kröpelin, som inflyttat till norden i början av 
århundradet, tillhörde en ansedd nordtysk släkt och hade 
tidigt blivit använd först i Danmark, sedan i Norge, där 
han varit hövding på Bohus (och Älvsborg) samt slutligen, 
sedan 1419, i Sverige, där han blev hövitsman över Stock
holms län. Rättrådig, human och nitisk förvärvade han sig 
aktning icke blott hos sin regering och sina ståndsbröder, 
utan ock hos allmogen. Redan på ett lagmansting 1426 gav 
allmogen honom det vittnesbördet, att de intet hade att 
klaga på honom eller hans underfogdar, länsmän eller 
tjänare. Om de klagade, var det allenast över sin egen 
fattigdom, och med hänsyn till denna bådo de om någon 
lisa och fördrag i deras skatter. Sedermera under upproret
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utfärdade rådet 143$ ett intyg, att Kröpelin ”bevist sig här 
i riket och med dem umgått såsom en rätt, skälig, tro dande- 
man med fattige och rike, så att ingen kunde lägga honom 
annat till, därför ock riddare och svenner, klerker och lek
män, köpstadsmän, bönder och bokarlar tacka honom alle
sammans för en god samvaro”. I samma riktning går rim
krönikans vittnesbörd: i motsats till andra fogdar lade han 
inga orättfärdiga skatter på bönderna; när han kunde, 
visade han dem välvilja och sökte ständigt att förlika alla 
deras tvister.

I en sådan hövdings län kunde det sista fältropet: ”bort 
med de omilda fogdarna” ej gärna vinna samma anklang 
som i Jösse Erikssons, och det förändrades därför, såsom vi 
nyss sågo, i den riktning, som Engelbrekt själv säkerligen 
från början avsett. Enligt Osenbriigges brev riktade sig 
upproret nu bestämt mot själva unionen och hade förvand
lats till ett krig för Sveriges frihet och nationella oberoende.

Med sina skaror lägrade sig Engelbrekt framför Norrbro 
och uppmanade Kröpelin att uppgiva staden, men erhöll 
det manliga och ridderliga svaret, att det kunde han med 
bibehållen ära ej göra, och att han, hur det än månde gå, 
ville hålla slott och stad konung Erik till handa. Någon 
möjlighet att betvinga staden hade Engelbrekt icke, utan 
slöt därför ett stillestand med Kröpelin, vilket skulle räcka 
till Mårtensmässan (11 november), då den börjande vintern, 
efter vad Engelbrekt tydligen hoppades, skulle hindra till
förseln från sjön och då således en belägring från landsidan 
med någon utsikt till framgång kunde upptagas. Detta stille- 
stånd respekterades å ömse sidor. Hans Kröpelin och hans
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underfogdar höllo sig stilla inom sina slott, och Engelbrekt 
gjorde före den utsatta tidsterminen intet försök att erövra 
dessa.

Tydligen ansåg han sig icke ha tid att binda sina trupper 
med Stockholms belägring och föredrog då att ha fred från 
detta håll. I stället organiserade han nu en omfattande plan 
till det övriga Sveriges befrielse. Den första punkten i denna 
gällde Norrland och Finland. Det senare vidsträckta om
rådet var delat i en mängd län, men å den andra sidan hade 
de flesta av dem svenska hövitsmän, som kunde tänkas utan 
strid gå över till det nationella partiet, såvida detta segrade 
i det egentliga Sverige. På Viborgs slott satt Krister Nilsson 
(Vase), på Raseborgs Karl Bonde, på Korsholm Engelbrekts 
anhängare Erik Puke, på Tavastehus Bengt Lydekason och 
på Äbo dennes bror Klaus. Satagunda hade icke något slott, 
blott en kungsgård, och endast på Kastelholm på Äland satt 
en dansk-tysk fogde; länet tillhörde fru Ida Königsmark 
och förvaltades av hennes son Otto Pogwisch.

Det glest befolkade Norrland hade vid denna tid väl ej 
mer än ett enda slott, Faxaholm, som lag strax bredvid det 
nuvarande Söderhamn, ty Styrisholm vid Ångermanälven 
omtalas icke efter 1406.

Expeditionen mot dessa nordliga orter anförtroddes åt 
Erik Puke, som hastigt och utan svårighet tyckes ha utfört 
den. Till Faxaholm skickades en häravdelning under an
förande av Eleff Djäkn, som genast intog och brände ned 
slottet. En annan avdelning under Johan Folkason skickades 
över till Åland, där Kastelholm utan strid gav sig, och med 
dessa lättköpta segrar kunde Norrlands och Finlands eröv-
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ring anses fullbordad. Redan i början av augusti var Erik 
Puke tillbaka i mellersta Sverige, där han förenade sig med 
Engelbrekt.

Ett annat uppror hade — redan vid ryktet om Engel- 
brekts segrar — utbrutit i Rekarna i Södermanland, således 
i den trakt, där, såsom vi förut sett, den Engelbrektska 
släkten haft egendomar, österrekarna lågo inom Grips- 
holms län, som innehades av den förut omtalade greve Hans 
von Neugarten, vilken kommit att efterträda Jösse Eriksson 
såsom hövitsman på Västerås slott. Ej heller Gripsholm 
förvaltade han själv, utan skötte länet genom en tysk under
fogde, Hartwig Flögh, som av rimkrönikan skildras såsom 
en omänskligt grym bondeplågare. Vid underrättelsen om 
Engelbrekts segrar samlade sig nu Rekarnas bönder i stora 
skaror och drogo till Gripsholm, men Hartwig Flögh före
kom dem, räddade sig på några skepp och brände själv ned 
Gripsholm.

Södermanland i övrigt hörde dels till Stockholms, dels till 
Nyköpings län. Men Engelbrekt vände sig icke direkt mot 
Nyköpingshus, utan från Stockholm marscherade han i 
stället mot Örebro län, som omfattade hela Närke och vars 
slott var ett bland de starkaste i Sverige. Såsom fogde satt 
där en tysk, Matthias Kettilberg, som nu ingick dagtingan 
med Engelbrekt. Ställningen var tydligen den, att Engel
brekt icke kunde tänka att storma det fasta slottet och att 
Kettilberg icke hade förråd att uthärda en vinterbelägring. 
För att icke uppehållas avslöt Engelbrekt då den överens
kommelsen, att om slottet ej inom sex veckor erhöll und
sättning, så skulle det uppgivas.
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Först därefter vände han sig mot Nyköpingshus, där 
tysken Albrekt Styke var hövitsman, och även han lovade 
att under samma förutsättning uppgiva slottet efter sex 
veckor. I det förra fallet hölls överenskommelsen, dock 
först sedan Kettilberg erhållit 1,000 marker i avträde, och 
då överlämnades Örebro slott till Engelbrekt. Styke vägrade 
däremot att efter stilleståndets slut kapitulera, och Engel
brekt hann heller aldrig att erövra det fasta Nyköpingshus, 
som först efter hans död intogs av Karl Knutsson.

På det viktiga Örebro hus, som behärskade Närkes bergs
lag och låg i närheten av Västmanlands och Dalarnas, satte 
Engelbrekt sin broder Nils Engelbrektsson till hövitsman, 
och nu, sedan hela Svealand — med undantag för Stock
holms län och Nyköpings slott — kunde anses vara i hans 
hand, bröt han in i Östergötland. Allt detta hade gått så 
hastigt, att man ännu blott befann sig i början av augusti, 
och detta snabba segertåg hade således fullbordats på föga 
mer än sex veckor.

Östergötland hade tre län, Hofs, Ringstadaholms och 
Stäkeborgs, och slotten i de båda sistnämnda länen ansågos 
synnerligen starka. Engelbrekt vände sig först mot Ring- 
stadaholm, där Albrekt Stykes bror Henrik var fogde, men 
denne vägrade att uppgiva det fasta, i Motala ström belägna 
slottet, och här måste Engelbrekt därför skrida till direkt 
anfall. Den krigskonst, han därvid använde, visar otve
tydigt, att detta krig ej var hans första. ”Med stor konst 
och mycken omtanke” lät han bygga en flotte och på denna 
uppföra en ”barfrid”, som var fem våningar hög, för att 
från denna provisoriska fästning haka fast vid slottet och
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storma detta. När Henrik Styke fick se dessa förberedelser, 
sjönk hans mod, och han anhöll om ett stillestånd på fem 
dagar.

Engelbrekt hade visserligen lovat att ”draga ut fogden 
vid håren” ur hans borg, men i detsamma fick han en 
underrättelse, som påkallade hans närvaro på en annan ort, 
och Henrik Styke fick därför det begärda stilleståndet; ej 
långt efter dess utgång uppgavs slottet.

Den viktiga underrättelse, som kallade Engelbrekt från 
Ringstadaholm, var det svenska riksrådets sammanträde i 
Vadstena. Vi minnas det brev, som biskoparna Sigge och 
Thomas den 20 juli skrivit från Vordingborg till sina 
ståndsbröder. I detta säga de sig ha hoppats att få komma 
till det rådsmöte, som utsatts till Vadstena den 1 augusti, 
men underrätta tillika om, att de nödgats avstå därifrån, 
enär de föregående underhandlingarna med hanseaterna ej 
tilläto dem att resa. Syftet med rådsmötet tyckes av brevet 
att döma ha varit att överlägga om vissa frågor i samband 
med kyrkomötet i Basel.

Några dagar efter utfärdandet av detta brev bör emeller
tid underrättelsen om det svenska upproret ha nått fram till 
Vordingborg. Det kloka hade naturligtvis varit, att konung 
Erik skakat av sig sin olycksaliga tröghet och själv rest till 
Sverige, men därtill kunde han icke besluta sig, ringaktade 
väl ock faran och var såsom vanligt mest intresserad för de 
utrikespolitiska förhandlingarna. I följd härav nöjde han 
sig med att skicka de svenska rådsherrar, som för Vording- 
borgsmötet befunno sig i Danmark, till sammankomsten i 
Vadstena, och dit synas de ha ankommit någon eller några
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dagar före den 16 augusti. Det var underrättelsen om deras 
ankomst, som nådde Engelbrekt vid Ringstadaholm och som 
förmådde honom att sluta det begärda stilleståndet med 
Henrik Styke.

I största hast red Engelbrekt till Vadstena, dit han ankom 
den 16 augusti, medan rådet var sysselsatt med att över
lägga om den politiska situationen, och om den scen, som 
nu utspelades, ger rimkrönikan en ytterst livlig framställ
ning, som bär alla spår av att återgå till ett ögonvittnes 
berättelse och vars sanning, såsom vi strax skola se, be
kräftas av rådsherrarnas egen redogörelse.

Inför de församlade herrarna förklarade Engelbrekt, att 
allmogen gripit till vapen för att återupprätta Sveriges 
frihet, och därpå uppmanade han dem att ”bliva med 
riket”. Då de vägrade att svika konung Erik, befallde 
Engelbrekt dem barskt att genast skriva honom till samt 
uppsäga honom all tro och lydnad. Då befallningen ej ome
delbart hade verkan, grep han Linköpingsbiskopen Knut i 
kragen, hotade att kasta ut honom till den bondehop, som 
larmade utanför, och lovade, att biskop Sigge i Skara skulle 
få följa samma väg efter. Nu föllo herrarna till föga och 
förklarade, ”att de skulle strax med riket hålla”, blott de 
skonades till livet. På stående fot lät Engelbrekt dem då 
skriva uppsägelsebrevet, som de alla beseglade och som 
Engelbrekt genast avsände till konungen. Efter detta värv 
steg han åter till häst och red tillbaka till Ringstadaholm.

Den drastiska scenen kan ännu skönjas i uppsägelsebrevet 
av den 16 augusti, ty i ömklighet söker detta sin like, och 
unionstidens tragedi slutar här nästan i en uppsluppen fars.
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Brevet är adresserat till Eders ”värdige Nåd, konung 
Erik i Danmark”, och rådsherrarna börja med att berätta, 
att de på konungens befallning sammanträtt i Vadstena för 
att överlägga om de ärenden, som angivits i konungens brev. 
De hade gärna velat komma till en god ända, men så kom 
Engelbrekt oförmodat över dem med stor makt, ”grep oss 
och tvingade med värjande hand, att vi måtte och skulle 
bliva när honom med allmogen och värja vårt rikes lag 
och rätt för alla oskäliga skatter, tunga och mångfaldig 
orätt, som I och flera på Edra vägnar långliga gjort haven, 
så framt vi icke ville mista liv, gods och ära”. På grund 
härav hade de, därtill nödde, samtyckt till att uppsäga 
konungen den tjänst, råd och troskap, som de lovat honom, 
därför att konungen icke hållit den ed, som han med upp- 
räckt hand svurit. Dock lovade de att på fjorton dagar icke 
företaga något mot konungen, ”vilka fjorton dagar vi med 
stor nöd och bön kunnat utverka av förenämnde Engel
brekt”.

Det dråpliga aktstycket är undertecknat av tre svenska 
biskopar: Knut i Linköping, Sigge i Skara och Thomas i 
Strängnäs. Ärkebiskopsstolen var, såsom vi minnas, vakant, 
den danske biskop Olof Knob i Västerås tyckes hela tiden 
ha hållit sig undan och betraktats mera såsom danskt än 
svenskt riksråd, Åbobiskopen hade naturligtvis ej kunnat 
kallas, och biskop Nils i Växjö hade rest till kyrkomötet 
i Basel. De världsliga deltagarna voro sexton och de mest 
betydande av dessa de fyra riddarna Magnus Birgcrsson 
(Båtätten), Niklis Eringislason (Hammarstadsätten), Gustav
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Algotsson (Stureätten), Bo Stensson (Natt och Dag) samt 
väpnaren Greger Magnusson (Ekasläkten).

Brevet visar otvetydigt, hur främmande tanken på en 
resning ännu stod för den svenska aristokratien; dess forna 
självrådighet hade kvävts av den nästan femtioåriga en- 
våldsregeringen, och säkerligen har den ock betvivlat möj
ligheten av upprorets framgång samt därför sökt skydda 
sig för kommande efterräkningar genom att framställa av- 
sägelsen såsom avtvingad. Men å den andra sidan är det 
ganska intressant att se, hur hastigt aristokratien befriar sig 
från sin lojalitet och lär sig inse, vilka fördelar som upp
roret kunde bereda stormansklassen, såvida det leddes i en 
rätt riktning. Och åtminstone en punkt i upprorsprogram- 
met stämde fullkomligt överens med aristokratiens önsk
ningar: fordran på de utländska fogdarnas avlägsnande. På 
endast några få månader fick också stormansklassen färdigt 
ett nytt politiskt program, i vilket trohet mot konungen 
och unionen blott var en skylt, bakom vilken man dolde 
den mest krassa ståndsegoism.

Engelbrekt hade här handlat med sin vanliga raskhet och 
beslutsamhet. En allians med rådet var för honom ytterst 
värdefull, ty utan laglig regering kunde riket ej gärna för
bliva. Allmogen hade visserligen valt honom till hövitsman, 
men detta ämbete var okänt både i svensk lag och dittills 
även i svensk historia, och en regering mot lagen stred mot 
det svenska folkets rättsuppfattning. Då nu landet var utan 
konung, fanns icke någon annan regeringsmyndighet, som 
lagligen kunde erkännas, än riksrådet, och att tvinga detta 
över på upprorspartiets sida betydde detsamma som att för-
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vandla upproret till ett lagligt svenskt frihetskrig. Upproret 
hade Engelbrekt kunnat börja; den lagliga avsättningen 
kunde blott ske genom rådet.

Det enda medlet att tvinga rådet att avsätta konungen 
och omfatta det nationella partiets sak var våld och makt
språk. Engelbrekt drog sig ej heller för att visa ”den pans
rade näven”. Men han förstod också att bruka lämpor och 
använde här samma taktik som förut i Uppland. Strax efter 
erövringen av Ringstadaholm satte han en av herrarna vid 
Vadstenamötet, Niklis Eringislason, till hövitsman på slot
tet, och på detta praktiska sätt lärde han herrarna att inse 
de fördelar, som de kunde skörda av en anslutning till det 
segrande partiet. För biskop Knut, som tyckes ha fört ordet 
på Vadstenamötet, lades på samma sätt en gyllene brygga 
över till upprorspartiet. Från Ringstadaholm hade Engel
brekt dragit till Stäkeborg, där Giovanni Franco ånyo 
genast kapitulerade. Slottet överlämnades därpå till bisko
pen mot löfte, att han skulle försvara det mot konung Erik. 
På detta praktiska sätt bunden vid det nationella partiets 
sak, satte sig biskop Knut med förvånansvärd hastighet in 
i den nya situationen. Vid Östersjön låg ett mindre slott, 
Rönö, som innehades av Albrekt Styke, men så snart Engel
brekt tågat från Östergötland, fann biskopen, att ”han 
måtte Rönö väl få”, och utsikterna voro onekligen goda, 
då besättningen för tillfället utgjordes blott av fyra man, 
enär de övriga kallats till Nyköping. Genom en hastig kupp 
bemäktigade sig biskopens svenner slottet, biskopens bror
son, Erik Stensson (Natt och Dag), sattes dit såsom hövits-
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man, och han fick lova att hålla slottet för Linköpings- 
kyrkans räkning.

Genom dessa förläningar och Engelbrekts följande segrar 
försvann stormansklassens misstro, och flera betydande per
sonligheter anslöto sig nu till honom, såsom Bo Stensson 
(Natt och Dag), Bo Knutsson (Grip), Magnus Gren, Guse 
Nilsson (Båt) samt Karl Knutsson (Bonde), och allmoge
upproret övergick allt mer och mer till en allmän svensk 
folkrörelse, i vilken alla samhällsklasser togo del och som 
nu, nominellt, leddes av det svenska riksrådet.

Det återstod blott att vinna Småland och Västsverige. 
Sedan östgötarna på ett möte i Söderköping hyllat Engel
brekt såsom hövitsman, gjorde denne upp en ganska omfat
tande anfallsplan mot de talrika slotten i Västergötland och 
Småland. Hären, som nu tydligen förstärkts med frälsets 
rytteri, delades på tre arméer, av vilka en skulle följa Sve
riges östkust och erövra där liggande slott. Den andra skulle 
från Jönköping bryta in i Småland i västlig riktning och 
den tredje rycka in i Västergötland. Möjligen har det varit 
Engelbrekts mening, att alla tre till sist skulle förenas och 
fortsätta anfallet in i Skåne.

Den första armén, som närmast vände sig mot Stäkc- 
holm i Tjust, anfördes av de tre aristokrater, som senast 
anslutit sig till Engelbrekt: Karl Knutsson, Bo Stensson och 
Guse Nilsson. Men efter ett misslyckat anfall på slottet nöd
gades de att med fogden, Lage Röd, sluta en vapenvila (den 
2i september), som skulle räcka till den ii november, och 
därmed hade denna högadliga expedition, vars egentliga mål 
väl varit det starka och viktiga Kalmar, fullständigt miss-

16. — Schiick, Svenska bilder. II. 241
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lyckats. För Engelbrekt var denna utgång av ostkustexpedi
tionen — Karl Knutssons första vapenbragd — troligen en 
stor missräkning. I ett brev, som han skrev från Axevall 
den to september, berättar han sig ha hört, att Stäkeholm 
redan intagits och att Kalmar sedan fjorton dagar ”bestal- 
lades”. Men tyvärr skulle dessa underrättelser visa sig 
falska, och efter motgången vid Stäkeholm lät Karl Knuts
sons armé ej vidare höra av sig.

Den andra hären bröt från Jönköping in i Småland och 
ställdes under befäl av en Herman Beerman. Namnet an
tyder tysk börd, och förmodligen tillhörde han en av de 
många tyska släkter, som på den sista tiden inflyttat i 
Sverige.1 I varje fall tillhörde han frälse- eller borgarklassen 
och var icke bonde. I militäriskt avseende var han, jämte 
Erik Puke, den dugligaste och tappraste av Engelbrekts 
medhjälpare.

Såsom gränsland mot Danmark hade Småland sedan 
konung Albrekts tid flera fasta slott, och av dessa blev 
Rumlaborg först angripet. Den danske riddaren Otto Snaffs 
var där hövitsman. Först vägrade han att uppgiva slottet, 
men då Beerman lät föra fram bränsle kring murarna och 
tände eld på detta, kapitulerade han och gav sig fången. 
Hären följde sedan Lagan till Trolleborg, varifrån hövits- 
mannen Henning von Lancken fick fritt avtåg. Slottet 
brändes emellertid ned, och samma öde drabbade det söder 
ut belägna Piksborg; underfogde var här Olof Ragvaldsson, 
som antagligen var svensk. Slutligen nådde Beermans här

1 En Tideke Beerman, som 1420 köpte en trädgård i Söderköping, 
tyckes ha varit borgare därstädes.
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fram till det danska Falkenberg, vars slott tyckes ha varit 
ganska starkt. Det innehades av Åke Axelsson av den seder
mera så bekanta Tottsläkten, och han vägrade att giva sig. 
Beerman gick förgäves till storms, men lyckades icke bestiga 
murarna och måste därför börja en ordentlig belägring. Åke 
Axelsson vågade då ej invänta ett nytt stormanfall, sak
nade måhända också proviant, och lät därför föra slottets 
alla dyrbarheter ombord på ett skepp, på vilket han flydde, 
sedan han förut tänt eld på slottet.

Här, vid Falkenberg, förenade sig Beerman enligt över
enskommelse med Engelbrekt.

Denne hade själv tagit befälet över den tredje häravdel
ningen, med vilken han från Östergötland marscherade på 
Örebro, som nu, efter vad vi sett, definitivt kapitulerade, 
och därefter drog han mot Västergötlands viktigaste slott 
Axevall, där en dansk riddare, Anders Niklisson, förde be
fälet. Då denne vägrade att uppgiva slottet, anförtrodde 
Engelbrekt befälet över belägringshären åt Erik Puke för 
att själv draga vidare.

Hela Västergötlands allmoge hade redan ”med harnesk 
och värja” anslutit sig till honom, och genom utskickade 
bud fick han även värmlänningarna att gripa till vapen. 
I spetsen för dem trädde väpnaren Peder Ulfsson, och denne 
erövrade och brände de båda fogdeborgar, som fuimos i 
Värmland: Edsholm och Agnaholm, varefter han tågade 
in i Dalsland, där han efter ett blodigt stormanfall eröv
rade Dalaborg. Den danske fogden, Palle Joansson, hade 
endast Peder Ulfssons hjälp att tacka för att han undgick
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att bliva massakrerad av de förbittrade bönderna, som i 
grund brände ned slottet.

Allt gick således förträffligt, och i ett brev, som Engel
brekt den io september skrev från Axevall till biskop 
Thomas och Upplandsfrälset, redogjorde han för de fram
gångar, som den svenska hären vunnit. Sedan han berättat, 
att den raske Beerman redan nått fram till Falkenberg, fort
sätter han: ”Själv rycker jag strax på Varberg, och mån I 
veta, att mitt bud1 kom nu strax från konung Erik och 
berättade mig, att han själv vill till häst; dock sänder han 
folk till skeppen. Förty vill jag draga strax emot honom. 
Och tagen I till vara till vatten; jag vill med Guds och 
S. Eriks hjälp taga till vara till landet till Öresund.”

Med detta brev följde en öppen skrivelse till Uppland, 
och tonen är av stor vikt för bedömande av den härskar
ställning, som Engelbrekt nu kände sig ha och tydligen 
även haft:

”Eder alla, som bygga och bo i Uppland, både bönder 
och köpstadsmän, eho de helst äro, hälsar jag Engelbrekt 
Engelbrektsson och alla mina medhjälpare kärliga med Gud. 
Gör jag Eder vetterligt, att I skolen vara rikets råd, som 
i Stockholm är, hörige och lydige i allt det, som de Eder 
tillsäga, så framt att I viljen främja rikets bästa och bestånd 
och I själva och riket bliva utan skada och fördärv. Gud 
vare med Eder.”

Såsom av brevet framgår, beredde sig Engelbrekt att nu 
bryta in i Danmark. På vägen passerade han i Kinds härad

1 Förmodligen det bud, som han frän Vadstena skickat med upp- 
sägelsebrevet.
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det fasta Opensten, som jämte länet med samma namn 
innehades av greve Hans von Neugarten, vilken skötte det 
genom en tysk underfogde Martin Grabow. Denne måste 
giva sig, och slottet brändes. Samma öde hade slottet öre
sten i Marks härad; fogden, Jösse Laurensson, dagtingade 
och flydde till Danmark. Varberg, där herr Axel Pedersson 
(Tott) satt såsom hövitsman, vägrade däremot att kapitu
lera, och Engelbrekt slöt då den överenskommelsen, att herr 
Axel skulle få behålla slottet, under det att själva länet 
däremot skulle överlämnas till Engelbrekt, vars fogdar dock 
skulle inleverera halva skatten till herr Axel.

Engelbrekt tågade nu vidare söderut och förenade sig 
vid Falkenberg med Herman Beerman, varefter båda i 
förening drogo mot Halmstad, där bymännen öppnade 
stadsporten för dem. Engelbrekt stannade emellertid där 
blott en natt och fortsatte genast marschen mot Skåne. Men 
vid Laholm träffades han av en underrättelse, som nödgade 
honom att i största hast återvända till Stockholm. För att 
under tiden ej behöva frukta något från skåningarna avslöt 
han med dem ett stillestånd på tolv veckor, och skyndade 
därefter tillbaka till Stockholm.

Med det hittills vunna resultatet kunde han dock vara 
nöjd. Upproret hade brutit ut midsommardagen, och på 
ungefär tre månader hade hela landet — utom Kalmar
trakten — befriats. Visserligen sutto ännu några fogdar 
kvar på sina slott, men dessa belägrades, och över de kring
liggande länen hade de ej någon myndighet. Och slutligen 
hade det danska Halland ryckts undan konung Eriks makt.
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DE FÖRSTA UNDERHANDLINGARNA.

Det bud, som tvingade Engelbrekt att avbryta det till- 
ämnade anfallet på Skåne, innehöll underrättelsen om, att 
konung Erik med en flotta var på väg till Stockholm. Det 
blev således nödvändigt att möta honom där och icke vid 
Öresund, såsom Engelbrekt hoppats. Ty redan nu kände 
han rådet tillräckligt för att inse, att vid en befarad under
handling mellan detta och konungen måste han själv vara 
personligen närvarande.

Uppsägelsebrevet, som med ilbud skickats till konungen, 
föll tydligen ned såsom en bomb, ty allt visar, att Erik förut 
alldeles underskattat faran. Han var icke den snabba hand
lingens man och stod därför helt handfallen. I sin villrådighet 
vände han sig då först till de norska riksråd, som befunno 
sig i Köpenhamn, och bad dem mäkla, vilket de ock sökte 
göra. Den 27 augusti skickade de ett ganska välmenande 
brev till sina svenska kolleger. Men det svar, de kort där
efter fingo, röjde hur föga förmaningen inverkat, och det 
kanske mest nedslående för både konungen och dem var, att 
brevet var undertecknat av tvenne riksråd, som nyligen del
tagit i underhandlingarna på Vordingborg, och att den ene 
var biskop Thomas, som skickats till Vadstena just för att 
bemästra upproret.

Det förut omtalade brevet, som biskop Thomas skickat 
till sina kolleger i Vadstena, visar, att han varit särdeles be
kymrad för de husitiska oroligheterna och att han tyckt sig 
märka en viss frändskap mellan dem och de bonderörelser
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i Dalarna, som timat under hösten 1433 och våren 1434. 
Någon sympati för upproret hade han således icke. Men 
när han i Vadstena personligen träffat Engelbrekt och över
tygat sig om, att denne icke var någon ”husit”, förvandlades 
biskopen till en bland Engelbrekts mest hängivna anhängare, 
och ingen har med större värme och mera sanning uppfattat 
den store folkhövdingens livsgärning.

Från Vadstena begav sig biskop Thomas norr ut, säker
ligen för att rådpläga med andra riksråd, som ej haft till
fälle att närvara vid mötet i Vadstena. De sammanträdde 
i Stockholm — egendomligt nog, ty både slottet och staden 
innehades ännu av Hans Kröpelin, d. v. s. av konung Erik. 
Av deltagarna i Vadstenamötet följde tre med honom, näm
ligen biskop Knut, Niklis Eringislason och Karl Ormsson, 
och i Stockholm1 mötte de sju riksråd, som icke varit i 
Vadstena, bland dem Engelbrekts första anhängare Niklis 
Gustavsson. Dessa utfärdade den 12 september ett svar på 
det norska riksrådets skrivelse. Men detta svar blev icke 
vad konung Erik väntat, utan innehöll i stället en skarp 
vidräkning med konungen och en utförlig motivering till 
det korta och försagda uppsägelsebrevet. Man märker, att 
Engelbrekt under den korta mellantiden hunnit sätta mod 
i rådsherrarna.

I detta märkliga svarsbrev klaga de först över den stora 
orätt, som vederfarits Sveriges alla inbyggare av konung 
Erik, vilken aldrig velat lyssna till deras råd att hålla riket

1 Då Engelbrekt befann sig vid Axevall, trodde han, att biskopen och 
hans vänner intagit staden — möjligen därför att han mottagit något 
i Stockholm dagtecknat brev från biskop Thomas.
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vid beskriven rätt och privilegier. Och utförligt motivera 
de, att han på alla punkter svikit sin konungaed. Han hade 
svurit att älska Gud och den heliga kyrkan. Men i stället 
hade han fördärvat kyrkan och kristendomen, i det att 
han satt dravelsmän, ovärdiga och olärda till biskopar, och 
de kanoniskt valda hade han fördrivit, liksom om han vore 
en påve. För det andra hade han svurit att älska rättvisan 
och undertrycka orätten. Men hans fogdar hade dräpt, bränt, 
upphängt i rök och rövat de menlösa mot all rättfärdighet. 
För det tredje hade han svurit att vara sitt rike trygger 
och huld, men i stället hade han bundit riket i en evinnerlig 
träldom, i det att han, ehuru blott valkonung och icke arv
konung, hade ställt slottsloven på hertig Bogislav eller 
”andra, som gripen föra”1, och därmed betagit riket dess 
fria valrätt, som det av ålder haft. Ridderskapet hade han 
utarmat genom ett långt och onyttigt krig, och de svenskar, 
som tillfångatagits, hade han ej utlöst ur fångenskapen. 
Städerna hade han utarmat med oskäliga tullar och tillstått, 
att deras borgare rövats och skinnats av danskar. Den me
nige allmogen hade behandlats, som om den bestått av köpta 
trälar. Sveriges inkomster, dess brev och privilegier hade 
förts ur ur riket, och skatterna hade icke använts till landets 
nytta, snarare till dess skada. För det fjärde hade han svurit 
att styra sitt rike med inländska män. Men tvärtemot hade 
han överlämnat de flesta och bästa länen åt utlänningar, 
ehuru de svenska icke visat sig olydiga eller otrogna. För 
den skull, fortsätter detta skarpa brev, därför att han brutit 
mot Gud och rättvisan, därför att han svikit sin konungaed

1 Eriks pommerska vapen hade en grip.
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och trots råd ej velat bättra sig, har han själv tvingat under
såtarna till att uppsäga honom tro och lydnad, och vi hop
pas, att ingen god eller vis man skall förebrå oss, att vi icke 
vilja lida dylik orätt. I hans krig mot de tyska städerna 
vilja vi ej längre taga del, utan vilja visa dem vänskap, 
och vi se gärna, att de med köpenskap besöka oss; de skola 
då vara välkomna och befriade från all oskälig tull. Och 
eder, kära vänner, — så slutar detta till norrmännen skrivna 
brev — bedja vi, att I viljen vara oss behjälpliga att värja 
vår rätt.

Samtidigt avsändes liknande brev till de tyska städerna 
och till högmästaren för den tyska orden, och syftet var 
tydligen dubbelt: dels att för utlandet rättfärdiga det sven
ska upproret, dels att där vinna bundsförvanter i den vän
tade striden mot konung Erik. För intetdera syftet kan 
Engelbrekt ha stått främmande, ehuru hans nyss citerade 
brev från Axevall säger oss, att han trott Sverige vara i 
stånd att med egna krafter avvända Eriks väntade angrepp. 
Brevet till de tyska städerna, som utfärdades av tolv råds
herrar, undertecknades sedermera av ej mindre än 26 andra 
riksråd, som förklarade sig visserligen ej ha varit med vid 
mötet i Stockholm, då brevet skrevs, men som sedermera till 
tecken, att skrivelsen hade deras fulla gillande, satt sina 
sigill under.

Bland dessa medlemmar av rikets råd finna vi ock Engel
brekt och Erik Puke.

Redan detta antyder, att rådets sammansättning vid 
denna tid undergått åtskilliga förändringar. Enligt lands
lagen skulle de världsliga rådsherrarna blott vara tolv, och
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under unionstiden, då regeringen så mycket som möjligt 
ville inskränka rådets makt, tyckes detta antal icke i någon 
betydande grad ha överskridits, men nu springer antalet 
hastigt upp — enligt Alins beräkning till 42. Detta har tyd
ligen berott därpå, att riksrådet känt behovet av att i ett 
så hotande läge förstärka sitt antal med flera inflytelserika 
personer. Men även Engelbrekt var å sin sida angelägen att 
öka antalet av pålitliga anhängare inom en församling, på 
vars stöd han nog ej kände sig kunna säkert lita.

För ögonblicket var Engelbrekt situationens herre, och 
allt antyder, att han nu stod på höjden av sin makt. De 
flesta fogdeborgarna i landet voro erövrade och nedbrutna, 
riksrådet hade erkänt den folkvalde hövitsmannens myndig
het, och dennes brev till Upplands allmoge, där han befaller 
bönderna att lyda riksens råd, innehåller faktiskt ett erkänt 
anspråk på att stå över detta.

Hela denna fullständiga omsvängning av maktförhållan
dena hade, såsom redan påpekats, skett på knappa tre må
nader. Men till en väsentlig del hade denna seger vunnits 
genom konung Eriks brist på förutseende och handlings
kraft. överallt hade fogdarna varit oförberedda på anfall, 
garnisonerna på slotten voro tydligen icke provianterade, 
någon hjälp från Danmark hade icke kommit, icke ens ett 
löfte om hjälp, och ännu vid mitten av september tyckes 
man i Sverige ej ha hört något annat från konung Erik än 
det stillsamma förmaningsbrev, som det norska riksrådet på 
hans begäran avskickat.

Men det svar, som biskop Thomas och hans medunder- 
tecknare gåvo, synes ha ryckt upp konungen ur hans trög-
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het, och han beslöt nu att begiva sig till Sverige, där han 
icke varit sedan 1430, då han med anledning av drottning 
Filippas död gjort ett kort besök i Vadstena — i Stockholm 
hade han icke varit sedan 1413, således ej på mer än tjugu 
år. Någon större här hann han väl icke utrusta, men med 
en någorlunda bemannad flotta avseglade han, troligen i 
slutet av september, från Danmark till Stockholm. Den 
3 oktober visste man emellertid i Sverige av hans avsikt, 
ty då skrevo biskop Knut, Niklis Eringislason och Bo Stens
son ett brev till högmästaren för tyska orden, i vilket de 
bådo honom om hjälp mot konungen, och ungefär samtidigt 
bör Engelbrekt ha mottagit underrättelsen om den fara, som 
hotade. Denna tvingade honom då att hastigt sluta stille- 
stånd med skåningarna, och därpå skyndade han mot Stock
holm. På vägen bådade han upp riddare och svenner, köp- 
stadsmän och allmoge, och kom på så sätt — i slutet av 
oktober eller början av november — fram till Stockholm, 
dit konung Erik ungefär samtidigt anlänt efter att på vägen 
genom skeppsbrott ha förlorat några av sina skepp.

Om den inbördes maktställningen har man tyvärr inga 
exakta uppgifter. Konung Eriks truppstyrka var nog icke 
betydande, men den hade skydd av en starkt befästad stad 
och bestod antagligen av några tusen man övade lands
knektar — vid avresan kvarlämnadc han sex hundra såsom 
garnison i Stockholm. Engelbrekts här uppgives av rim
krönikan såsom talrik, och enligt samma källa bestod den 
av västmän, närkingar, södermän och upplänningar — dal
karlar nämnas nu däremot icke.

Med denna trupp inneslöt han Stockholm från tre sidor.
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Västmän och närkingar slogo under hans befäl läger på 
Långholmen, södermännen framför Söderport och upplän
ningarna framför Norrbro.

Det artade sig således till öppen fejd, och säkerligen var 
det just detta, som Engelbrekt ville. Folket från Roden an
föll östhammars slott och tvingade fogden att fly till Stock
holm, varefter slottet brändes. Stäket lät Hans Kröpelin 
själv utrymma och brände det, sedan besättningen under 
Erik Nipertz dragit sig undan till Stockholm. Detta sista 
skedde den ii november eller samma dag, som stilleståndet 
mellan Engelbrekt och Hans Kröpelin utgick.

Men egendomligt nog kom det aldrig till någon öppen 
strid, och här stanna vi vid en punkt, som är den kanske 
dunklaste i denna tids historia. Källorna lämna oss alldeles 
i sticket. Rimkrönikan innehåller blott följande korta upp
gift. Konungen sporde de svenske, varför de ville fördriva 
honom, och de svarade, att orsaken varit, att de ej fått 
njuta lag. Därpå heter det, att ”de budo sig i rätten giva”, 
varefter de och konung Erik träffade en överenskommelse, 
för vilken sedan redogöres.

Härav tyckes framgå, att konungen börjat underhand
lingarna, och sannolikt var det den av alla parter högt skat
tade Hans Kröpelin, som inledde dem. Men rimkrönikan 
upplyser icke, vilka svenskarnas representanter voro. Att 
Engelbrekt icke varit bland dem, är, såsom vi strax skola se, 
tydligt, och det återstår då gärna blott, att rådet å sven
skarnas vägnar och i viss mån såsom deras lagliga represen
tanter gentemot konungen slutit den ifrågavarande överens
kommelsen med denne. Blott så mycket upplyses, att dag-
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tingan undertecknats icke i Engelbrekts läger, utan i Helge- 
andshuset i Stockholm.

Med all sannolikhet utfärdades denna överenskommelse 
i två exemplar. Konung Erik gav svenskarna sin försäkran, 
och de böra ha givit honom sin, men av dessa finnes blott 
konung Eriks kvar, och av denna framgår lika litet som av 
rimkrönikan, vilken motparten varit.

Överenskommelsen ingicks den 15 november och innehöll 
i korthet följande. Om den tvedräkt, som uppstått mellan 
konungen och rikets män, hade man nu gjort en vänlig dag
tingan och bestämt, att en rättegång, vid vilken dock svensk 
lag skulle skipas, skulle hållas den 8 september påföljande 
år (1435) i Stockholm. Härvid skulle fyra danska, fyra 
norska och fyra svenska riksråd tjänstgöra såsom skilje
domare. Alla namngåvos, och de svenska voro biskop Sigge 
— ”om han med rätta må sitta i den rätt” — biskop Magnus 
i Åbo, Krister Nilsson och Elans Kröpelin. Under mellan
tiden skulle all fejd, tvedräkt och osämja läggas ned, sär
skilt med Engelbrekt, Erik Puke och deras medhjälpare.

Rimkrönikan uppgiver, att dagtingan innehållit, att 
”fogdarna icke skulle till bönder fara”, och att de icke 
skulle taga någon skatt från dem, utan hålla sig stilla på 
de slott, de ännu innehade. Men om detta står intet i konung 
Eriks försäkran. Att det emellertid verkligen stått i det 
svenska exemplaret, framgår — såsom Annerstedt för mig 
påpekat — av det referat av detta, som ärkebiskop Olof 
ger i ett brev till konciliet i Basel, i vilket han uppgiver, att 
konungen till den uppgivna tiden icke skulle få blanda sig
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i rikets styrelse eller upptaga några skatter annat än från 
de slott och län, som han ännu innehade.

Ser man på själva överenskommelsen, måste man tillbaka
visa tanken, att den tillkommit under Engelbrekts medver
kan. Perspektivet — unionens förnyande — stridde alldeles 
mot hans program, och den blivande skiljedomens utslag 
kunde utan svårighet förutses. Ty att majoriteten — de 
åtta danska och norska riksråden — skulle ställa sig på 
konungens sida, åtminstone i all huvudsak, kunde ej gärna 
betvivlas; i varje fall ville de nog ej medverka till unionens 
upplösning. Att Eriks egen fogde Hans Kröpelin, som här 
räknas såsom svensk, icke skulle, trots sin rättrådighet, rösta 
för konungens avsättning, kunde också anses såsom säkert, 
och den ende, till vilken Engelbrekt kunde sätta något hopp, 
var biskop Sigge, men om hans plats i rätten hade konungen 
gjort ett betecknande förbehåll.

Man kan då fråga, varför Engelbrekt, i spetsen för en 
stark armé, gav efter och fogade sig i denna dagtingan, som 
just i det avgörande ögonblicket korsade alla hans planer. 
Svaret kan endast bliva en gissning.

Under de gångna skickelsedigra månaderna hade tydligen 
den unionspolitik utformats, som sedermera ända fram till 
Gustav Vasa förblev de svenska stormännens och som alls 
icke var ny, utan ärvts från Albrekts tid. Huvudvikten i 
denna politik lades på länsutdelningen, och stormännen 
voro, ehuru av olika skäl, lika ovilliga som bönderna mot 
de utländska fogdarna. I stället skulle länen — på tjänst 
eller såsom pant — tilldelas infödda svenska stormän, och 
dessa skulle inom sina län vara självständiga herrar under
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en maktlös konungs nominella överherrskap. Ville Erik 
köpa sin krona med att uppgiva enväldet och avstå länen 
åt de svenska stormännen, hade de all fördel av att stödja 
honom, upprätthålla unionen och avsvärja all förbindelse 
med Engelbrekts nationella och demokratiska politik. Vis
serligen hade de hittills stött Engelbrekt i hans kamp mot 
konungen, och av detta stöd hade de — så länge det blott 
gällt att krossa enväldet och göra konungen villig för efter
gifter — endast haft fördel. Men utbyta Erik mot Engel
brekt ville de icke — andra skäl frånsedda — redan därför, 
att en man av Engelbrekts härskarlynne antagligen icke med 
samma lätthet skulle böja sig för deras önskningar som den 
indolente Erik. Och till sist var det tydligt, att den skugg
konung, som detta parti önskade, lättast stod att finna inom 
unionen, ty, såsom konung Erik visat, kom unionskonungen 
så gott som aldrig till Sverige och lade sig icke i fogde
styrelsen.

Redan nu omfattades detta program ganska säkert av 
större delen av rådet, även om detta ännu saknade en be
stämd ledare, och utan tvivel var det detta parti, som av
slöt överenskommelsen med konung Erik.

Engelbrekt hade därför att välja, om han för tillfället 
ville vika eller om han skulle börja ett öppet krig mot både 
konungen och rådet. Han valde det förra alternativet. Sina 
skäl har han icke angivit, och vi äro således hänvisade till 
förmodanden.

Allt tyder på, att Engelbrekt, såvitt det var möjligt, velat 
undvika ett inbördes krig, och hittills hade han icke kämpat 
mot svenskar, endast mot de tyska eller danska fogdarna.
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Hans intresse att vinna rådet för det nationella partiets sak 
hade visat sig vid flera tillfällen, och detta intresse berodde 
nog icke endast på den militäriska hjälp, som stormännen 
kunde giva. Hos Engelbrekt fanns, såsom av hela hans upp
trädande framgår, en mycket stark svensk känsla för lagliga 
former, och ett krig mot både konung och råd var honom 
antagligen motbjudande. Måhända fanns en dylik känsla 
också hos den allmoge, som han hade under sitt befäl. Den 
hade följt honom i hans kamp mot de utländska fogdarna, 
men skulle den också följa honom mot det svenska riks
rådet? Om detta veta vi intet, och vi veta intet om de löften, 
som gåvos av stormännen om fogdestyrelsens avskaffande 
och skattelindringar. Det är i varje fall möjligt, att icke ens 
allmogen var fullt pålitlig, och att Engelbrekt därför icke 
vågat spänna bågen för högt. Men vilka skälen än varit, 
är resultatet emellertid säkert: Engelbrekt gav icke signalen 
till ett inbördes krig, och hans program: unionens spräng
ning och upprättandet av en nationell svensk stat, var där
med, åtminstone för tillfället, omintetgjort.

Rådet, som han tvingat till underkastelse och som hittills 
följt honom, visade i det kritiska ögonblicket, att det blott 
följt honom så långt, som det med dess egna intressen var 
förenligt. Visserligen hade intet avgörande beslut fattats. 
Man hade blott slutit ett stillcstånd med konungen, och 
under den tid, som detta varade, skulle Sverige regeras — 
icke av denne och hans fogdar — utan av den styrelse, som 
svenskarna själva insatte. Men Stockholmsförlikningen hade 
dock ganska tydligt ställt unionens förnyande i utsikt och
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frågan blev, om denna förlikning skulle tränga Vadstena- 
programmet alldeles å sido.

Kriget hade således slutat och underhandlingarna börjat. 
Hittills hade Engelbrekt blott haft tillfälle att visa sin 
duglighet såsom militärisk organisatör. Nu gällde det för 
honom att vinna också politiska segrar. Och även hans mot
ståndare hade blivit en annan, ty i verkligheten avträdde 
konung Erik och hans fogdar nu från skådebanan, och i 
stället kom striden att stå mellan Engelbrekt och det svenska 
riksrådet.

STRIDEN MELLAN ENGELBREKT 
OCH RÅDET.

Om Engelbrekt i det avgörande ögonblicket gav vika, 
var det blott för att omedelbart därefter, om än under lag
liga former, taga upp den strid mot rådet, som detta börjat. 
Ty konung Erik var faktiskt ur sagan, sedan han kort efter 
novemberöverenskommelsen rest tillbaka till Danmark, och 
redan vid avslutandet av denna överenskommelse var han 
blott en namnskylt, bakom vilken rådet dolde sin egen 
själviska politik. Dagtingan den 15 november, då han 
ställde sig under unionsrådets skiljedom, betecknar i själva 
verket hans abdikation såsom envåldshärskare och såsom 
svensk konung.

Omgestaltningen av rådet i syfte att rekrytera det med 
nya krafter hade slagit illa ut för Engelbrekt, i det att 
ståndsegoismen visat sig starkare än fosterlandskärleken.

17. — Schiick, Svenska bilder. II. 257
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Men av kraftigare verkan blev hans nästa schackdrag mot 
unionspartiet, och det uppslag, som nu kom såsom svaret 
på novemberöverenskommelsen, blev ett av de mest bety
delsefulla i vår historia.

Redan under folkungatiden kunde den gamla svenska 
landskapsförfattningen betraktas såsom antikverad. Land
skapen hade gått upp i ett rike, men detta nya politiska 
samfund saknade ännu en författning, och det var en dylik, 
som medeltidens statsutveckling sökt skapa. Fäster man sig 
vid landslagens ord, var konungen rikets ende representant, 
men vid sidan av konungamakten hade i stället för de nu 
betydelselösa landstingen en ny riksrepresentation faktiskt 
utvecklat sig i rådet, som dessutom, när konungen icke ville 
eller icke ansågs lämplig att sköta styrelsen, gjorde anspråk 
på rätten att regera landet. Detta krav var dock alldeles 
stridande mot landslagens syfte, vilket var, att konungen 
ensam skulle regera landet och rådet endast genom sina råd 
giva så att säga folkets bifall till konungens viktigare beslut 
och genom denna anslutning stärka regeringsmakten. Att 
rådet ”rådde” till en åtgärd, betecknade alltså, att åtgärden 
var i samstämmighet med hela folkets vilja, vilken ej på 
annat sätt kunde inhämtas, och ett dylikt av rådet under
stött beslut kunde därför kräva större respekt än en blott 
av konungen personligen utfärdad befallning. Rådets under
stöd var ock en kontroll på konungamakten i syfte att 
hindra denna att utöva ett för folket skadligt godtycke.

Det var utan tvivel denna mer eller mindre klart fattade 
grundtanke, som låg bakom rådsinstitutionens tillkomst. 
Men såsom folkrepresentation led rådet av en väsentlig
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brist: den representerade icke hela folket, utan blott en enda 
samhällsklass, ty även kyrkan var i rådet företrädd blott av 
de andliga stormännen, och den första följden härav var 
naturligtvis, att denna representation endast förfäktade den 
egna samhällsklassens intressen, men varken allmogens eller 
rikets.

Efter Vadstenamötet hade, såsom vi sett, ett försök gjorts 
att reformera rådet. Det hade fyllts med nya medlemmar, 
och tar man hänsyn blott till antalet, var detta nya råd, 
vars medlemmar, världsliga och andliga, räknade ett halvt 
hundratal, icke längre någon exklusivt högaristokratisk 
församling. Men utgången visade, att föga därmed vunnits. 
De nytillkomna tyckas, i stort sett, ha anslutit sig till rådets 
naturliga ståndspolitik, och i det avgörande ögonblicket 
vägrade de ”att bliva med riket”.

Engelbrekt fattade då det i vår historia så ingripande 
beslutet att utvidga rådsmötet icke blott — såsom förut 
skett — till en herredag, utan till en rent demokratisk för
samling, att förstärka det med det lägre frälset, köpstads- 
män och allmoge eller — för att begagna det moderna 
språkbruket — att förvandla rådsmötet till en ”riksdag”, 
i vilken alla samhällsklasser voro företrädda, även rådet, 
ehuru endast såsom det förnämsta ”ståndet”. Tanken var 
icke ny, ty redan Magnus Eriksson hade under sin kamp 
mot rådet utfärdat kallelse till ett dylikt allmänt riksmöte, 
men dels är det osäkert, om detta någonsin sammanträtt, 
dels var detta försök troligtvis obekant för Engelbrekt. Den, 
som faktiskt skapat vår svenska riksdag, är således Engel-
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brekt, och tanken hade följdriktigt utvecklat sig ur hela 
hans föregående politik.

Riksdagen var för honom endast en utvidgad rådsför
samling, och dess uppgift var för honom densamma, som 
i landslagen tilldelades rådet. Den skulle således ej debattera 
eller kritisera några enskilda regeringshandlingar, utan blott 
— för att fortfarande begagna de moderna termerna — 
genom acklamation tillkännagiva sin anslutning till eller sitt 
ogillande av regeringens allmänna politik. För en regering 
betydde en dylik allmän anslutning ofantligt mycket, ty 
den lärde den motvillige, att bakom regeringen stod en 
samlad folkvilja.

Det var denna lärdom, som Engelbrekt ville inskärpa 
framför allt hos rådet. Gentemot en representation, som 
blott förfäktade stormansintresset, ställde han en annan, 
som — vida talrikare — företrädde hela riket, och hans 
tanke var tydligen, att rådet, så mäktigt det än var, icke 
skulle våga trotsa en regering, som bakom sig hade Sveriges 
hela samlade makt. Riksdagens närmaste uppgift var således 
att bilda en motvikt mot rådet eller, om man så vill, att 
upptaga rådets ursprungliga uppgift att stödja regeringen 
och särskilt stödja den mot den korporation, som från att 
ha varit ett regeringsorgan utvecklat sig till ett mäktigt 
och hänsynslöst oppositionsparti.

Omedelbart efter novemberöverenskommelsen utfärdades, 
utan tvivel på Engelbrekts initiativ, kallelse till en allmän 
”dag” — såsom dylika möten under medeltiden vanligen 
kallades — att sammanträda i Arboga nästkommande 
tjugondag jul (den 13 januari 1435), och kallelsen ställdes
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till ”biskopar, prelater, riddare och svenner, köpstadsmän 
och riket mena” (d. v. s. allmogen). Av det beslut, som 
fattades på denna vår första riksdag, känna vi blott ett.

Den makt, som Engelbrekt faktiskt innehaft, hade han 
blott haft så att säga vid sidan om lagen. Vid upprorets 
utbrott hade dalkarlarna tagit honom till hövding, seder
mera hade de andra landskapen erkänt honom som sådan, 
och även rådet hade stillatigande böjt sig för folkhövdingen. 
Men ingen riksmyndighet hade kallat honom till landets 
regent, och det var detta uppdrag, som ”dagen” i Arboga 
gav honom. Där kallades han till rikets hövitsman, ty — 
såsom rimkrönikan säger — ”han var manlig och vis”, och 
i samband därmed ordnades hela riksstyrelsen genom under- 
hövitsmän i de olika landskapen. Styrelsen över Uppland 
övertog Engelbrekt själv, över Östergötland sattes Niklis 
Eringislason, över Västergötland biskop Sigge och Knut 
Jonsson, över Småland Niklis Stensson, över Tjust (Stäke- 
holms län) Bo Knutsson och över Södermanland Knut 
Karlsson. Hövdingarna för Västmanland, Dalarna, Närke 
och Värmland nämnas icke. Men på Örebro slott satt antag
ligen fortfarande Nils Engelbrektsson och på Västerås 
Niklis Gustavsson.

Att Arbogamötet så raskt lyckades ordna rikets styrelse 
— vartill Stockholmsförlikningen givit svenskarna rätt — 
berodde utan tvivel på Engelbrekts överlägsna personlighet, 
som behärskat församlingen. Och märkligt är, att denna 
styrelse tyckes ha börjat vissa fredliga värv av en större om
fattning än någonsin under medeltiden; så berättar rim
krönikan, att Engelbrekt vid Södertälje börjat gräva en
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kanal mellan Mälaren och Östersjön, ehuru detta viktiga 
företag sedermera genom Engelbrekts död avbröts. Av de 
fem fasta platser — Stockholm, Kalmar, Nyköping, Stäke- 
holm och Axevall — som ännu befunno sig i Eriks våld, 
hade svenskarna ej stor olägenhet. Stillestånd var ju slutet 
och besättningarna instängda i slotten, och den nya svenska 
regeringen hindrade naturligtvis slottsgarnisonerna att ofreda 
befolkningen och utkräva några skatter.

För övrigt utövade Engelbrekt och rådet full regerings- 
myndighet, utfärdade frälsebrev, dömde i tvister o. s. v., 
och såsom rikets hövitsman uppträdde Engelbrekt med 
samma myndighet som sedermera Sturarna. Det var, som 
om ingenting annat hänt, än att Engelbrekt trätt i Eriks 
ställe.

Emellertid skrev den nitiske Hans Kröpelin till Arboga 
och bad om ett möte i Sigtuna med Engelbrekt och rådet. 
Syftet var, att svenskarna där skulle träffa ett sändebud, 
som den tyska orden skickat till Sverige för att mäkla fred. 
Då Eriks försök att använda det norska riksrådet såsom 
medlare misslyckats, hade han vänt sig till orden, och på 
konungens begäran skickade högmästaren då ett ombud till 
Sverige. Att avvisa en dylik mäkling från en vänskaplig 
makt, vars understöd man kort förut begärt, ansågs ej lämp
ligt, och omkring den 2 februari träffades verkligen Engel
brekt, några svenska rådsherrar, Hans Kröpelin och den 
preussiske riddaren i Sigtuna. Svenskarna klagade här över 
alla de oförrätter, som de måst utstå, men då den tyske 
riddaren erbjöd sig att tillsammans med Hans Kröpelin 
resa ned till Danmark och där söka förmå konungen att gå
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in på svenskarnas alla befogade önskningar, hade man tyd
ligen svårt att avvisa detta anbud, i synnerhet som med
givandet för framtiden ju icke förpliktade till något. Med 
detta besked reste bägge till Danmark, där de förmodligen 
hade ganska svårt att komma till rätta med den obeslut
samme konungen. Trots sin brist på skarpsinne hade Erik 
dock en riktig känsla av, att alla partier här samverkade 
att bit för bit plocka sönder hans envåldsmakt, danskar lika 
väl som svenskar, och han tyckes därför envist ha satt sig 
till motvärn mot alla eftergifter. Men till sist fingo de Erik 
att gå in på ett underhandlingsmöte, vilket utsattes till 
början av maj i Halmstad.

Risken av en vägran kunde unionens vänner märka av 
vad som under tiden passerade i Sverige. Engelbrekt och 
rådet hade i mars sammanträtt i Vadstena och därifrån 
skickat brev till den tyska orden samt hansestäderna, 
i vilka brev de återupprepade sina klagomål mot konungen. 
På rådets vägnar förklarade de, att orsaken till tvisten mel
lan konungen och svenskarna låg i det långa och olidliga 
förtryck, som den förre utövat. Icke på grund av arvsrätt, 
utan genom det svenska folkets fria val och av dess ”nåd” 
hade han utsetts till konung, men det oaktat hade han såsom 
en tyrann och mot sin konungaed sökt betaga riket och 
kyrkan deras frihet. Trots föreställningar hade han icke 
bättrat sig, utan dagligen lagt nya olagligheter till de förra. 
På grund därav hade hela folket endräktigt gjort uppror 
mot honom, och om konungen icke ville erkänna sina fel 
och bättra sig, om han icke ville återkalla de främmande 
fogdarna och enligt sin konungaed överlämna länen åt in-
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födingar samt lova att regera enligt landslag, då hade man 
fast beslutat att värja sig mot honom och på lagligt sätt välja 
sig en bättre konung. Brevet slutar — tydligen i syfte att 
vinna adressaternas välvilja — med en försäkran, att man 
ville medgiva de köpmän, som besökte Sverige, frihet från 
all tull och övriga avgifter.

Detta brev skrevs den 31 mars, och redan den 4 i samma 
månad hade två av de på mötet närvarande biskoparna, 
Knut i Linköping och Thomas i Strängnäs, skickat ett sär
skilt brev till kyrkomötet i Basel, i vilket de utvecklat den 
svenska kyrkans klagomål mot Erik.

Förmodligen var det vid samma rådsmöte, som under
handlare för Halmstadskongressen utsågos, och med ett 
undantag synes valet ha varit ganska lämpligt. Av bisko
parna skickades väl ej Engelbrekts pålitligaste vän Thomas 
i Strängnäs; men ärkebiskop Olof, som så länge och ivrigt 
förföljts av Erik och som blott hade det Engelbrektska upp
roret att tacka för att han någonsin fått tillträda ärkestiftet, 
kunde utan tvivel anses pålitlig, likaså biskop Sigge i Skara, 
och biskop Knut i Linköping var i varje fall en mycket sak
kunnig bisittare i den tillämnade unionsnämnden, i det att 
han var en bland de få överlevande, som deltagit i Kalmar- 
mötet 1397, då unionsbrevet uppsattes. De världsliga leda
möterna voro blott tre: Niklis Eringislason, som av Engel
brekt fått mottaga Stäkeborgs län, Knut Jonsson, som ut
nämnts till hövding över Västergötland, och vilka båda 
hade alla skäl att känna sig Engelbrekt förbundna, samt 
Magnus Gren. Denne man, som nu först framträder, var 
ännu ung och oprövad, och Engelbrekt hade således ej an-
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ledning att misstänka, hur farlig han i själva verket var. 
Han utvecklade sig emellertid till en av unionstidens slugaste 
partigängare, till den mest samvetslöse representanten för 
en krass och självisk stormanspolitik, och i Halmstad fick 
han tillfälle att avlägga sitt första lärospån; det är heller 
icke omöjligt, att Halmstadsrecessen var hans verk.

Utan att vara utsedda till underhandlare hade också åt
skilliga andra stormän infunnit sig vid mötet, såsom den 
äregirige Karl Knutsson m. fl. Men däremot saknades Engel- 
brekts närmaste anhängare Erik Puke och Niklis Gustavsson.

I slutet av april möttes de sex svenska och de sex danska 
underhandlarna i Halmstad, och den överenskommelse, som 
de den 3 maj träffade, kan betraktas såsom ett försök att 
återuppliva unionen, sådan man tänkt sig den 1397 eller 
innan det kungliga enväldet fullt genomförts. Det gamla 
unionsbrevet skulle ock i vidimerad avskrift lämnas till 
svenskarna.

Innehållet i den s. k. Halmstadsrecessen är i korthet föl
jande. Det i novemberöverenskommelsen bestämda mötet 
skulle hållas i Stockholm den 29 juli, då de utsedda skilje
domarena skulle fälla utslaget i tvisten mellan Erik och 
svenskarna. Efter detta skulle Erik åter erkännas såsom 
konung, alla slott, län och köpstäder skulle överlämnas till 
honom, och han skulle å sin sida låta svenskarna njuta deras 
lag och privilegier. Halland, som Engelbrekt erövrat, skulle 
genast återställas till konungen, allmogens skatt skulle med 
konungens och rådets samtycke bestämmas, så att den bleve 
allmogen dräglig, drots och marsk skulle ånyo utnämnas, 
och såsom tillägg härtill fogades den bestämmelsen, att
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Engelbrekt under sin livstid skulle erhålla Örebro slott och 
län samt Erik Puke Rasbo hundare.

Som denna överenskommelse är skriven, förefaller den ej 
farlig. Men i själva verket förband den icke konungen till 
något. Han skulle återtagas mot den allmänna förpliktelsen 
att styra land och rike enligt lagen, men några garantier 
för att han hädanefter skulle hålla detta löfte, som han 
förut ständigt brutit, uppställas icke; det fordras icke ens 
ett uttryckligt löfte, att de utländska fogdarna skulle er
sättas med svenska, och det erövrade Halland skulle utan 
vidare återställas. Villkoren hade knappt kunnat bliva 
sämre, såvida Sverige redan besegrats, och man har svårt 
att freda sig för misstanken, att den sluge Magnus Gren 
narrat sina mera godtrogna kolleger till denna överenskom
melse, som — hur oskyldig den än ser ut — i själva verket 
gav konung Erik alla fördelarna och svenskarna ingen.

På ett möte i Uppsala i början av juni — i vilket ingen 
av deltagarna i Halmstadsrecessen, utom ärkebiskop Olof, 
deltog — mottog Engelbrekt underrättelse om förhandling
arnas utgång, och det beslut, han i rådets namn med anled
ning härav lät utfärda, ger ett klart uttryck av det svenska 
partiets uppfattning av Halmstadsrecessen. Beslutet är 
undertecknat av biskop Thomas, Niklis Gustavsson och Erik 
Puke och har sannolikt dikterats av Engelbrekt.

Det börjar med en förklaring, att man väl ville hålla den 
överenskommelse, som de svenska underhandlarna ingått 
i Halmstad, men blott i så måtto, som härefter skrivet står. 
Och det är, att konung Erik skulle antvarda alla slott och 
län i Sverige åt infödda svenska män, som rikets råd råder
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honom till, och att slottsloven skulle återkallas från utländ
ska herrar och ställas på Sveriges rike. ”Gör han så och 
förvissar oss att fullkomliga hålla oss och riket vid lag 
och rätt, vid vår gamla frihet och privilegier, då skola vi 
och allt riket hava honom för rätt herre och konung. Men 
— fortsätter skrivelsen — vore det så, som Gud förbjude, 
att konungen vill ej, som föreskrivet står, göra eller före- 
nämnda dagtingan annorledes förstå, då binda vi oss till
sammans med tro, ed och ära, att vi vilja värja med liv och 
gods rikets frihet och lagbok och aldrig därefter vara före
nämnde konung Erik lydige och hjälplige, lönligen eller 
uppenbarligen, i någrahanda måtto, utan ho, som här djär
ves emot göra, honom vilja vi allesamman fördärva till liv, 
ära och gods och göra honom en förrädares rätt.”

Till yttermera visso tillägges, att alla de närvarande — 
tjugutvå rådsherrar — med uppräckta fingrar svurit att stå 
vid detta beslut.

Hur käckt och manligt, hur svenskt klingar ej denna 
stridsfanfar vid sidan av Halmstadsrecessens tama freds
predikan, och man tycker sig ännu förnimma den eldiga 
vältalighet, för vilken alla samtida källor prisa Engelbrekt 
och som säkerligen förmått alla de närvarande att följa den 
store folkledaren.

På mötet fattades ännu ett beslut, som röjer församlingens 
stridbara karaktär och som också var direkt riktat mot 
Halmstadsrecessen. Alla svenska män, som tjänade utländ
ska herrar eller uppehöllo sig på de slott, som utlänningar 
innehade i Sverige, förständigades att inom 15 dagar där
efter övergiva denna tjänst — frälsemännen vid straff av
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frälsets förlust eller vid vite av egendomskonfiskation och 
landsflykt — och i stället sälla sig till de infödda och taga 
tjänst hos riket. Denna stadga — heter det vidare — hade 
man icke gjort att bryta den dagtingan, som ingåtts i Halm
stad. Men om riket med Guds och S. Eriks hjälp åter skulle 
vinna sin rätta frihet, så måste detta ske med alla infödda 
svenska mäns endräkteliga samverkan. Ett dylikt beslut 
måste ske med en mun — således en tydlig hänvisning till 
att Halmstadsrecessen för att bliva giltig skulle bekräftas 
av en allmän riksdag. Men — fortsätter brevet — få vi icke 
njuta våra privilegier, vår rätt och vår lagbok, då behöva 
vi sammankalla alla förenämnda tjänstemän och då — det 
är brevets mening — var det nödvändigt, att varje man, 
som ville räknas såsom svensk, med vapen i hand försvarade 
lag och frihet.

Samtidigt underrättade man högmästaren och hansestä- 
derna, att man endast under den förutsättningen ville gå in 
på Halmstadsrecessen, att konung Erik fogade sig efter 
svensk lag. I annat fall hade man beslutat att göra väpnat 
motstånd, och till detta bad man om hjälp.

Engelbrekts överlägsna ledarförmåga hade således åter 
samlat hela landet till en fast och nationell politik, både 
Stockholmsförlikningen och Halmstadsrecessen voro såsom 
bortblåsta, och frågan var nu närmast, om denna politik 
skulle segra också på det bebådade Stockholmsmötet.

I följd av konung Eriks vanliga söl kom detta till stånd 
först den 8 september. Svenskarna hade dock redan på ut
satt dag infunnit sig i Stockholm, och konung Eriks dröjs
mål hade blott den påföljd, att icke mindre än 37 svenska
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riksråd den 12 augusti sammanträdde på Långholmen vid 
Stockholm och där svuro att upprätthålla den tolkning av 
Halmstadsrecessen, som förut avgivits den 6 juni i Uppsala; 
bland de nu komna märktes även de sex underhandlarna 
från Halmstad (biskop Knut genom ombud) samt Karl 
Knutsson och de flesta andra, som utan att vara under
handlare dock beseglat recessen. Uppsalatolkningen av 
denna kunde därmed anses fullt fastslagen, och Långholms- 
beslutet undertecknades även av tre av de utsedda skilje
domarna vid den blivande rättegången mellan konung Erik 
och svenskarna, nämligen biskop Sigge i Skara, biskop 
Magnus i Äbo och Krister Nilsson; att den fjärde skilje
domaren Hans Kröpelin saknades, var ju fullt naturligt.

Men å den andra sidan var denna enighet nästan oro
väckande, ty varken Magnus Gren eller den hale Krister 
Nilsson ingav förtroende, knappast heller den äregirige Karl 
Knutsson eller Bengt Stensson, ehuru de nu av Engelbrekts 
härskarvilja tvingats att ”bliva med riket”. Men frågan var, 
om de skulle fortfara därmed, även när Engelbrekt icke var 
med och höll församlingen i styr.

Erik ankom till Stockholm troligen den 8 september, och 
underhandlingarna tyckas genast ha börjat inne i själva 
staden. Bland de svenska underhandlarna, aderton till an
talet, befunno sig ock biskop Thomas, Niklis Gustavsson, 
Karl Knutsson m. fl., men icke Engelbrekt. Riktigast torde 
man väl ock uppfatta deras ställning såsom fredsmäklare 
mellan å ena sidan konung Erik och å den andra rådet och 
Engelbrekt, vilkas program dock alls icke sammanföllo. Till 
underhandlarna överlämnades emellertid en märklig skri-
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velse från allmogen, och denna återspeglar tydligen den 
Engelbrektska uppfattningen.

Skrivelsen, som mig veterligen blott finnes kvar i Hvit- 
felds danska översättning, utformar sig till en skarp ankla
gelseskrift mot hela unionen. Innehållet är i korthet följande. 
Konungen bodde icke längre inom riket och hade icke en 
gång tillsatt drots och marsk, som i hans ställe kunde skipa 
och vårda lag. I stället rådde en fullständig rättslöshet. Inga 
räfsteting hade på många år hållits, fogdarna hade därför 
opåtalt kunnat tillskansa sig kronans egendomar, många 
hade genom denna rättslöshet förlorat arv och ägo, och i 
följd av fogdarnas våldsmakt hade icke heller lagmännen 
kunnat döma på tingen. Men när allmogen icke kunnat få 
rätt inför laga domstol, hade bönderna måst resa ut ur riket 
för att träffa konungen och hos honom anföra sina klago
mål. Hjälpt hade detta icke, ty lika rättslösa hade de kom
mit hem, som de farit bort. Men vid hemkomsten hade de 
mist liv och gods, och somliga hade slagits i kedjor och järn. 
Riksrådet hade icke makt att hjälpa dem och föraktades 
därför både av fogdar och allmoge. Om rättelse någon gång 
påbjudits, när bönderna för konungen kärat sin nöd, så hade 
befallningen icke efterkommits. Genom detta fogderegemente 
hade därför landet blivit ödelagt och utarmat, och där
igenom att allt mynt fördes ut ur riket, hade dess värde 
oerhört ökats. En gill oxe, som i köpstäderna var värd 
4 marker, togs i skatt för blott 12 öre, en ko, som var värd 
2 marker, gällde i skatt endast 6 öre, en gammal koppar
mark togs ej till ett högre värde än 4 penningar, och en ny 
blott till en örtug. Om befolkningen inom skatteområdet
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än minskades, måste skatten dock utgå till samma belopp, 
hur många eller hur få, som skattade. Och denna skatt 
fördes mot lagen och rikets frihet ur landet. Här i riket — 
heter det — finnes ej en mark kvar, varmed riket kan för
svaras mot ryssar och andra rikets fiender. Tullarna ha 
ökats, köpstäderna till stor skada. Sin konungaed har 
konungen svikit. I stället att främja kyrkans väl, har han 
mot påvens bud insatt ovärdiga biskopar i stiften, och av 
deras övervåld ha riket och kyrkan lidit en obotlig skada, 
för vilken utförligt redogöres. Mot sin ed att regera landet 
med infödda män har han på nästan alla slotten satt utlän
ningar. Genom hans långa örlog, som varit honom och oss 
till ringa heder och fromma, ha vi nödgats till större krigs
tjänst än vår lag kräver, och de många svenskar, som till
fångatagits, ha icke blivit utlösta ur sin fångenskap.

Detta — så slutar denna vidräkning — kära vi, menig
heten, på rikets vägnar. Men skulle var och en komma med 
sina klagomål, så behövdes därtill lång tid.

Skrivelsen mynnar, såsom man märker, ej ut i något be
stämt yrkande, men hela innehållet pekar i en riktning: mot 
unionens upplösning. Så långt gingo icke de svenska under
handlarna, ty unionen hade tydligen gått dem så i blodet, 
att de betraktade denna såsom landets lagliga och naturliga 
styrelseform. Men å den andra sidan fasthöllo de bestämt 
rådsbesluten i Uppsala och på Långholmen, och i följd härav 
drogo underhandlingarna långt om, då konung Erik icke 
ville bekväma sig till att gå in på ombudens fordringar, 
utan enligt rimkrönikan hade många ”funder”. Till sist blev 
dock förlikningen färdig den 14 oktober.
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Fördraget börjar därmed, att svenskarna lovade att åter
taga konung Erik, emedan han rätteligen enligt Sveriges lag 
var vald och krönt till konung — således ett betonande av 
att Erik var valkonung och ej, såsom han inför utlandet på
stod, arvkonung — men å den andra sidan lovade konung 
Erik, att han skulle låta svenskarna njuta deras lag, be
skrivna rätt, frihet och privilegier samt att enligt sin 
konungaed styra län, slott och Uppsala öd med inländska 
män, dock med undantag för tre av svenskarna ännu ej 
erövrade slott, Stockholm, Nyköping och Kalmar, där han, 
om han ej ville ha svenska fogdar, skulle få sätta danskar 
och norrmän, men ej andra utlänningar. Slottsloven skulle 
ställas på Sveriges rike — och således återkallas från hertig 
Bogislav — så att svenskarna efter Eriks död fritt kunde 
välja konung. Det enda medgivande, som gjordes, var, att 
man, om konungen efterlämnade äkta barn, skulle taga en 
av sönerna till efterträdare. Detta var emellertid i full 
överensstämmelse med unionstraktaten 1397 och ej heller 
i strid med landslagen, som föreskrev, att konungasöner, om 
dylika funnos, helst borde väljas. Praktiskt sett hade med
givandet icke någon betydelse, då konungen var änkling 
och barnlös. Vidare fick Erik lova att tillsätta lagmän och 
häradshövdingar enligt lagboken och att med riksens råds 
råde utnämna drots och marsk. För övrigt utlovades en 
allmän tillgift för den tvedräkt, som varit.

Till den förut omtalade skiljedomstolen hänskötos åtskil
liga ärenden, av vilka de viktigaste voro om Engelbrekts och 
Erik Pukes län, om utlösen av de i Tyskland fångna sven-
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skarna, om allmogens skatt och om återställandet av Got
land och Halland.

Denna skiljedom utföll fyra dagar senare och var vida 
gynnsammare, än man av domstolens sammansättning kun
nat förmoda. Beträffande Engelbrekts och Erik Pukes län 
bekräftades Halmstadsrecessen; de fångna svenskarna borde 
konungen lösköpa och ersätta dem för deras skada; frågan 
om allmogens skatt överlämnades till konungens och rådets 
avgörande, vilka skulle se till, att den å den ena sidan bleve 
allmogen dräglig och å den andra tillräcklig för rikets 
behov. Frågan om Gotland skulle först prövas av det opar
tiska norska riksrådet och sedan avgöras på ett möte mellan 
de tre rikenas män, men däremot beslöt domstolen, att Hal
land genast enligt Halmstadsrecessen skulle återställas till 
konung Erik. Slotten och länen skulle bortgivas enligt råds 
råde, men kunde konungen och rådet ej sämjas, skulle ko
nungen dock blott få giva dem till inländska män. Slutligen 
utsattes ett nytt unionsmöte till midsommartiden 1436, då 
bl. a. frågan om Gotland skulle avgöras.

För konung Erik voro både förlikningen och skiljedomen 
svåra nederlag. Han hade fått giva med sig på de flesta 
punkter, och hans envälde hade krossats i spillror. Utrikes 
betraktades förlikningen även på detta sätt. Livlands lant
marskalk skrev, att konungen blott skulle få tre slott i riket, 
men att riksrådet skulle ha makt över de andra.

Eriks missnöje vände sig först mot Hans Kröpelin, som 
visserligen genom att få underhandlingen till stånd räddat 
hans krona, men gjort detta på bekostnad av det envälde, 
som Erik trots sin oförmåga att regera likväl hade så kärt.
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Kröpelin avsattes från sin plats såsom hövitsman över 
Stockholms slott och län, och i stället utnämndes en dansk 
riddare, Erik Nilsson — en bland konung Eriks många 
okloka gärningar, ty den rättrådige, allmänt aktade Hans 
Kröpelin var hans bästa stöd i Sverige och den ende, som 
möjligen kunnat upprätthålla hans vacklande tron.

En annan regeringshandling vittnar kanske om mera poli
tisk slughet, men möjligen blott om Eriks oberäkneliga nyck
fullhet. Varken Margareta eller Erik hade tillsatt drots- och 
marskämbetena, enär de med rätta betraktade dessa ämbeten 
såsom ledarplatser för rådsoppositionen. Nu hade Erik 
emellertid måst bekväma sig till det motbjudande steget.

Till drots gav riksrådet honom tre kandidater att välja 
på: Karl Knutsson (Bonde), Bo Knutsson (Grip) och Niklis 
Stensson (Natt och Dag). Men av dessa vägrade konungen 
att taga någon, och i stället föreslog han tre andra kandi
dater: Krister Nilsson (Vase), Bengt Stensson (Natt och 
Dag) och Niklis Eringislason (Hammarstadssläkten). Av 
dessa valde då rådet Krister Nilsson, vartill konungen sam
tyckte. Till marsk bådo de honom att utse någon av de tre, 
som de först uppsatt på förslaget till drots, och av dessa 
valde han Karl Knutsson. Vare sig han var likgiltig för hela 
saken eller därmed avsåg något, var valet från hans syn
punkt ganska gott. Krister Nilsson och Karl Knutsson 
kunde icke, såsom de senare händelserna faktiskt ådagalade, 
samverka med varandra, och båda skulle utan tvivel göra 
allt för att hindra Engelbrekt. Genom valet hade Erik så
ledes utsått ett oenighetens frö i Sverige, och av den blivande
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skörden kunde han hoppas att få draga åtminstone någon 
nytta.

Men kanske är detta att tilltro den egensinnige och obe
räknelige konungen alltför stor politisk slughet, och hans 
övriga regeringshandlingar i Sverige visa, att han alldeles ej 
satt sig in i sin nya ställning. Att han utnämnde danskar 
till hövitsmän i Stockholm, Kalmar och Nyköping, var hans 
rätt. Men han satte — alldeles emot den överenskommelse, 
som nyss bekräftats — danska fogdar också på Stäkeborg 
och Stäkeholm, och fogden på det förra slottet, Ivar Flem
ming, får av rimkrönikan vittnesbördet att ha varit den 
argaste skalk, som honom tjänte, sjörövare, ärelös och 
trogen ”ej mer än en hund”. På vägen till Danmark, dit 
Erik for tillbaka i november, härjade han i de svenska 
skären och plundrade bönderna — åtminstone enligt rim
krönikans uppgift.

Utgången visar således, att Erik väl gått in på förlik
ningen, men att han kände sig fullkomligt obunden av denna 
och att han tänkte fortsätta sin regering efter samma princip 
eller brist på princip som förut.

För Engelbrekt voro dessa löftesbrott troligen ej alldeles 
ovälkomna. Oktoberförlikningen hade återigen korsat hans 
planer. Mot vad han förmodat hade den envise konungen 
givit efter på alla punkter, själv var han faktiskt avsatt från 
sin hövitsmannaplats, och unionen, som han velat spränga, 
hade åter nödtorftigt lappats ihop. Han insåg väl — vad 
icke ens hans meningsfränder biskop Thomas och Erik Puke 
gjort — att konung Eriks löften föga betydde och att de 
missförhållanden, som framkallat upproret, allt framgent
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skulle fortfara, såvida unionen icke upplöstes. Varken han 
eller Niklis Gustavsson hade därför undertecknat förlik
ningen.

Men nu var hans ställning svårare än efter november
förlikningen 1434, ty stormännen hade nästan mangrant 
gått in på överenskommelsen, även hans varmaste an
hängare, och allmogen hade faktiskt fått allt, vad den be
gärt — till och med Engelbrekts egna fördelar hade blivit 
tillgodosedda. Att då fortsätta upproret syntes menings
löst.

Men så kommo lyckligtvis Eriks löftesbrott. Hans våld
samma framfart i skärgården var måhända blott ett parti
rykte, men det tyckes ha blivit trott, och faktiskt var alltid, 
att konungen brutit sitt löfte att giva slotten blott åt in
födda svenskar. Och härav förstod Engelbrekt att begagna 
sig.

Även en annan sprängkil fanns i förlikningen. Allmogens 
skatt skulle av konungen och rådet bestämmas, men av ett 
i december skrivet brev framgår, att dessa bestämmelser 
ingalunda utfallit till allmogens belåtenhet. Engelbrekt 
tyckes fortfarande ha hållit sina anhängare under vapen, 
och kort efter konungens avresa tvang oron i landet rådet 
att utlysa en ny riksdag till december 1435. Denna kom väl 
ej till stånd på grund av men föret, men uppsköts blott till 
januari 1436, då den sammanträdde icke i Enköping — 
såsom först ämnat var — utan i Arboga.

På denna riksdag gjorde sig åter Engelbrekts överlägsna 
ledarförmåga gällande, och han återtog icke blott det för
lorade, utan kom till och med ett steg längre i den riktning,
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han önskade. Med Karl Knutsson, med vilken han enligt 
Eriks beräkning råkat i delo, hade han försonat sig, och den 
försiktige Krister Nilsson var ej närvarande vid mötet. Vid 
detta fattades nu beslut, som alldeles upphävde den senaste 
förlikningen. Å riksdagens vägnar skrev nämligen riksrådet
— biskop Thomas, Niklis Gustavsson, Karl Knutsson m. fl.
— ett brev till konung Erik, och i detta utvecklades åter 
den svenska ståndpunkten. Först — heter det — haven I 
lovat att styra land och slott och Uppsala öd med inländska 
män, men här haven I gjort tvärt emot och antvardat mestå- 
delen till utlänningar och sätten ingen tro till rikets män, 
vilka jämte deras föräldrar ha vågat liv och gods för Eder 
och Edert väl. Vidare är slottsloven ej ställd, såsom över
enskommet var. I haven icke velat giva drotsen eller mar
sken någon makt, och själv foren I ut av riket mot vårt 
råd och mot vår bön och läten det stå utan all rättvisa 
i större vanstyre och bekymmer än det förr var, så att ingen 
nu aktar eller rädes en annan, utan var och en gör som han 
vill. Därför ha nu tvedräkt och örlog börjat i riket, och 
vi ha ingen makt att undertrycka denna split. Förty vi ha 
intet fast att stå uppå, varken slott eller fästen, där vi 
liv och gods bevara kunna. Den tid, då vi Eder, käre herre, 
förmanade i Stockholm om förenämnda artiklar, gjorden I 
Eder vred och saden i vredesmod, att vi hade Eder Edert 
avrövat och att I icke ville vara vår jaherre och andra 
hårda ord. Därför, käre, nådige herre, förmana vi Eder 
ännu, att I råden bot uppå detta och sen till, att alla före
nämnda artiklar hållas och detta innan nu nästkommande 
fastlag. Sker det, då mågen I veta, att vi vilja ha och hålla
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Eder för vår rätte, hulde herre och konung, så länge I leven. 
Sker det ej — vilket Gud förbjude — då tören I aldrig ty 
till vårt manskap eller tjänst efter förenämnda fastlagstid.

Av detta barska brev tog man en avskrift, som skickades 
till det danska riksrådet, och därtill fogade man den förkla
ringen, att om man gått in på Stockholmsförlikningen, så 
hade detta endast varit av hänsyn till Danmark och till 
friden i norden. Därför bad man det danska riksrådet att 
förmana konungen till att inom den förelagda tiden bättra 
det, som brustit, ty skedde icke detta, kunde de aldrig 
hädanefter ingå någon dagtingan med konungen eller med 
någon å hans vägnar, utan ville de i så fall främja sitt och 
rikets bästa, så mycket de kunde och förmådde; dock så, 
att de alltid ville upprätthålla den gamla vänskapen med 
Danmark.

I sak var detta så gott som ett uppsägelsebrev, ty termi
nen var utsatt till fastlagen, d. v. s. den 26 februari, och 
brevet skickades från Arboga den 11 januari. Med den 
tidens förbindelser kunde konungen till den utsatta tiden 
knappt hinna giva svar på brevet, än mindre företaga de 
åtgärder, som krävdes — brevet kom honom till handa, efter 
vad han troligen sanningsenligt uppgiver, först fyra dagar 
före fastlagen. Att respittiden endast givits för att dölja det 
på riksdagen fattade beslutet att avsätta konungen och 
bryta unionen, framgår redan därav, att Engelbrekt började 
fientligheterna omedelbart efter riksdagens slut. Ett rykte 
spriddes — måhända just i detta syfte — att konung Erik 
vid islossningen ånyo skulle begiva sig till Stockholm, denna 
gång i sällskap med hertig Bogislav, samt tvinga svenskarna
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att erkänna denne. Av den förbittring, som häröver upp
stod, begagnade sig Engelbrekt och uppmanade alla att 
genast rida till Stockholm för att dessförinnan intaga staden. 
Marsken följde med, och efter några dagar stod den svenska 
hären framför stadens murar.

Borgarna stängde då portarna och drogo upp vindbryg
gorna, men Engelbrekt, marsken samt Gotskalk Bengtsson 
och Johan Karlsson, som anförde svenskarna, stucko upp en 
hatt på en glaven till tecken, att de ville underhandla. De 
två tyska borgmästarna kommo ut, men på uppmaning att 
uppgiva staden svarade de, att de först måste rådgöra med 
den danske hövitsmannen på slottet, Erik Nilsson. Fort
sättningen på underhandlingen är typisk för medeltidens i 
våra ögon nästan groteska brist på formsinne. Efter en stund 
kommo nämligen de båda borgmästarna igen och förklarade, 
att Erik Nilsson icke kunde bestämma sig, förrän han fått 
tala vid den forne, avsatte hövitsmannen Hans Kröpelin, 
som ännu bodde kvar i staden. Med detta besked vände de 
tillbaka, medan svenskarna stodo utanför stadsporten i ett 
rasande yrväder. Slutligen vände de för tredje gången till
baka med den förklaringen, att konungen befallt dem att ej 
överlämna staden. Marsken grep då den ene borgmästaren 
i kragen, Engelbrekt den andre, och svenskarna störtade sig 
mot stadsporten. Men fogden var dem för snabb och stängde 
denna, och sedan han i hast bemannat Söderport, började 
han att från porttornet beskjuta svenskarna. Därpå drog sig 
den danska besättningen undan till slottet — Erik hade vid 
sin avresa kvarlämnat 500 man — och på vägen rövade den 
med sig all proviant, som den kunde komma över. Men så
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samlade sig Stockholms svenska borgerskap och slog låsen 
från stadsporten, varefter Engelbrekts och marskens folk 
strömmade in i staden trots de stenar och vapen, som hag
lade över dem från Södertorn. På Korntorget samlade de 
sig ånyo, där marsken låtit sätta upp sitt baner, och där 
flockade sig ock de svenska borgarna. Så småningom lade 
sig tumultet, så att Engelbrekt och marsken kunde bernäk- 
tiga sig stadens alla torn. Borgarna samlade sig sedan på 
Stortorget, där marsken höll ett burspråk till dem samt 
frågade dem, om de ville hålla med riket samt ”troligen stå 
med de svenske”, vartill alla ropade ja och svuro riksens 
råd trohet.

Det fasta slottets erövring återstod, och uppdraget att 
belägra detta överlämnades åt marsken och Erik Puke. Där
emot beslöts det, att Engelbrekt skulle sörja för de andra 
ännu ej erövrade slottens återtagande. Men innan Engel
brekt på allvar började detta tåg, ansåg man nödvändigt att 
skrida till val av rikets hövitsman.

Genom Stockholmsförlikningen hade Engelbrekts före
gående mandat upphört, landet hade ju återtagit konungen 
och rikshövitsmannen hade därmed frånträtt sitt ämbete. 
Men å den andra sidan hade Erik utan att bestämma något 
om Sveriges styrelse rest ut ur riket, och därmed kunde 
regeringen anses ha övergått till rådet samt dess trenne 
främsta medlemmar, ärkebiskopen, drotsen och marsken. 
Ännu vid Stockholms erövring betraktades rådet såsom lan
dets lagliga regering, och det var till detta, som borgerskapet 
svor trohet. Men genom Arbogabeslutet kunde konungen 
anses avsatt, och nu hade det kommit till öppet krig mot
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honom. Under sådana förhållanden kunde icke gärna en 
så månghövdad korporation som rådet sköta regeringen, 
och man insåg därför nödvändigheten av att ånyo välja en 
rikshövitsman. Ärkebiskopen kunde naturligtvis ej komma 
i fråga såsom statschef under dessa orosfyllda tider, drotsen 
Krister Nilsson hade rest tillbaka till Finland, och det åter
stod därför blott marsken. Men emot honom såsom rådets 
kandidat stod rikets befriare, den forne rikshövitsmannen 
Engelbrekt, stödd på folkets förtroende och själv medlem 
av riksrådet.

Det följande hövitsmannavalet är ganska dunkelt, ty vår 
enda samtida källa, rimkrönikan, uttrycker sig mycket obe
stämt och svävande, och Ericus Olai nämner blott, att Karl 
Knutsson ”under Engelbrekts livstid, med dennes med
givande och på grund av frälsemännens val, börjat att till
sammans med Engelbrekt sköta regeringen”. I anslutning till 
ett annat yttrande av Ericus Olai har man antagit, att hela 
riksdagen — ”såsom krigshär” — överflyttat från Arboga 
till Stockholm och att denna fortsatta riksdag genom ett 
utskott förrättat valet. Men detta kan knappast vara rik
tigt, och den samtida rimkrönikans framställning är i varje 
fall mera naturlig och trovärdig. Sedan riksdagen i Arboga 
beslutat att villkorligt uppsäga konungen tro och lydnad, 
fick man höra ryktet om Eriks och Bogislavs tillämnadc 
krigståg mot Stockholm, och då föreslog Engelbrekt, att 
”alla” skulle resa dit för att dessförinnan erövra staden. 
Detta ”alla” har väl varit källan till Ericus Oláis uppgift, 
men avser nog ej de vid riksdagen närvarande folkrepresen
tanterna, utan alla som kunde gripa till vapen. Rimkrönikan

28 I



ENGELBREKT

talar icke om någon riksdag i Stockholm, och den, som varit 
samlad i Arboga, upplöstes nog efter Engelbrekts och de 
andras avfärd.

Den här, som började Stockholms belägring, bestod tyd
ligen till en mycket stor del av högre frälsemän och deras 
tjänare; bland de ledande omtalas Karl Knutsson, Gotskalk 
Bengtsson, Johan Karlsson, Nils Jönsson och Bengt Jönsson, 
alla tillhörande högaristokratien, och det är väl ganska tro
ligt, att deras trupper militäriskt varit lika starka som 
Engelbrekts allmogeskaror. Efter stadens erövring beslöto 
”de svenske” att välja en hövitsman och sammanträdde i 
det syftet i Svartbrödraklostret. Men med sin vanliga lik
giltighet för formen upplyser rimkrönikans författare icke, 
vilka dessa ”svenske” varit. Då emellertid en hel här icke 
kunde få rum i klostersalen, avses med ”de svenske” för
modligen de mest inflytelserika, således rådet, frälsemän, 
Stockholms svenska borgare och kanske även några allmoge
män. Om man skall betrakta detta möte såsom en riksdag, 
kan ju vara en smaksak; den formlösa medeltiden intresse
rade sig ej för dylika frågor, och någon lagstadgad sam
mansättning hade den alldeles nya riksdagen ju icke.

Emellertid utsåg denna församling en nämnd av trettio 
man att förrätta valet. Att dessa trettio till den alldeles 
övervägande delen bestått av riksråd, torde kunna tagas för 
givet, ty dels var det praxis att överlämna dylika viktiga 
ärenden åt rådet, dels hade rådet vid detta tillfälle tydligen 
militärisk makt bakom sig. Av denna sin maktställning be
slöto herrarna också att begagna sig. Omröstningen, som var 
hemlig, leddes av ärkebiskopen och utföll så, att Karl Knuts-
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son fick 25 röster, Engelbrekt 3 och Erik Puke 2. Därefter 
hyllades marsken enligt rimkrönikan av prelater, riddare, 
svenner, köpstadsmän och alla andra. Det senare kan ju 
vara sant såtillvida, att riksrådens tjänare deltagit i hyll
ningen, möjligen ock några bönder. Men fortsättningen 
visar, att valnämnden ingalunda träffat allmogens önsk
ningar. Ty Engelbrekt och Erik Puke vägrade att finna sig 
i utgången, och allmogen ställde sig enligt rimkrönikan på 
deras sida, under det att ridderskapet och klerkeriet höllo 
med marsken. Åter stod man således inför faran av ett in
bördes krig, men även denna gång ryggade Engelbrekt till
baka för en kamp mellan svenskar. Endast ett enat, ej ett 
söndrat Sverige kunde fullfölja den frihetskamp, som nu 
åter skulle börja, och han fann sig därför i en förlikning, 
enligt vilken han och marsken tills vidare, väl till krigets 
slut, skulle dela makten. Karl Knutsson skulle fortsätta 
Stockholms slotts belägring, men Engelbrekt ”fara om riket” 
och ”bestalla” de andra fogdeborgarna.

Med sin vanliga snabbhet kastade sig Engelbrekt på denna 
uppgift och reste först till Nyköping, som han inneslöt. 
Hans gamla vapenkamrat från det förra tåget, Herman 
Beerman, fick i uppdrag att storma det, men blev efter en 
våldsam strid tillbakakastad och själv sårad, så att han 
måste avstå befälet åt Johan Karlsson (Färla) och Claus 
Plata, vilka fortsatte belägringen.

Engelbrekt red därifrån till Söderköping, där han fick 
östgötarna att åtaga sig belägringen av Stäkeborg, som bör
jade under befäl av Eringisle Nilsson. En annan belägrings- 
här under anförande av Bo Knutsson (Grip) skickades till
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Stäkeholm, och själv fortsatte Engelbrekt till det befästade 
Kalmar. Då borgarna vägrade att öppna stadsportarna, 
erövrade Engelbrekt, för att tvinga dem, det lilla fästet 
Kläckeberga, som behärskade den norra vägen till staden, 
och lade där in en besättning under Bengt Gotskalksson 
(Ulf) och Göstaff Laurensson (Ekasläkten). Såsom högste 
befälhavare vid belägringen av Kalmar satte han Niklis 
Stensson (Natt och Dag), och genom ett hastigt överfall 
lyckades denne bemäktiga sig den danska gränsfästningen 
Brömsehus i Blekinge. Själv bröt Engelbrekt också in i detta 
landskap, slog blekingarna vid Sildabo och erövrade Ron
neby, där han kvarlämnade Claus Lange såsom hövding. 
Därifrån gick marschen in i Skåne, där den danske befäl
havaren på Laholm för att undvika stormning uppgav 
slottet och staden mot en ersättning av 1,000 rhenska gyllen. 
Till hövitsman sattes riksrådet Arvid Svan, och därpå red 
Engelbrekt till Halmstad, som också gav sig, och Varberg, 
där han lade in en besättning under Bo Stensson, Broder 
Svensson och Herman Beerman att försvara staden mot den 
danske hövdingen på slottet. Sedermera red han till Älvs
borg, där han med hövdingen Matthias von Kalen träffade 
den överenskommelsen, att denne skulle få behålla slottet, 
blott han ej befattade sig med länet. Och slutligen kom han 
till Axevall, vars belägring han ånyo lät börja.

Stockholm hade Engelbrekt lämnat före mitten av feb
ruari, och nu hade man hunnit ett stycke in i april. På den 
korta tiden av omkring åtta veckor, mitt under den bistraste 
vintertiden, hade han således fullbordat den långa färden 
kring Sverige, erövrat eller inneslutit alla de svenska slott,
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som ännu voro i konung Eriks hand, samt till och med 
trängt in på danskt område och vunnit Blekinge och 
Halland.

Ur militärisk synpunkt var detta onekligen ett storverk. 
Men det synes icke uteslutande ha utförts av en bondehär, 
allra minst av dalkarlarna, som icke tyckas ha varit med, 
åtminstone icke såvitt vår enda källskrift angiver. Efter allt 
att döma utgjordes kärntruppen av frälsets rytteri, vilket 
förklarar möjligheten av den snabba marschen. Men i varje 
landskap förstärktes detta av allmogens uppbåd, som jämte 
en del av ortens frälsetrupper kvarlämnades utanför de 
slott, vilkas belägring Engelbrekt anordnade. Anförarna 
voro nästan överallt frälsemän och riksråd, vilka ställt sig 
under Engelbrekts befäl, och kriget var nu åter ett allmänt 
svenskt frihetskrig, i vilket alla samhällsklasser deltogo.

Engelbrekt tycktes sålunda ha nått målet för sin energiska 
och på samma gång besinningsfulla politik: konung Erik var 
avsatt, och ett enat Sverige hade gripit till vapen för att 
spränga den union, vars skadlighet för Sverige Engelbrekt 
först och länge ensam insett. Men just då han syntes färdig 
att rycka till sig segern, skulle den av ett oblitt öde slitas 
ur hans hand, och för det nationella oberoende, som sanno
likt redan nu skulle ha vunnits, såvida Engelbrekt fått leva, 
fick vårt land ytterligare kämpa i nära hundra år.

ENGELBREKTS DÖD.

Det ansträngande vinterfälttåget, under vilket Engelbrekt 
nästan ständigt fått sitta till häst, hade hos honom fram-
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kallat ”en stor sjuka”, som gjorde honom ”mycken kvida”, 
och denna tvingade honom att söka ro. Den omständigheten, 
att han sedermera ej kunde rida och att han nödgades be
gagna kryckor, häntyder på en stark reumatism, tydligen 
förvärvad under det sista fälttåget.

Från Axevall begav han sig till Örebro slott, och där fick 
han ett besök, som knappast varit honom angenämt, näm
ligen av herr Bengt Stensson av Göksholm (Natt och Dag).

Denne var då tämligen till åren. Redan 1402 var han 
riddare och hade ungefär vid denna tid förordnats till 
hövitsman över Ångermanland, vilket län han lämnade 
1404 eller 140$. Hans egendom Göksholm låg i närheten av 
Örebro, och med anledning härav blev han lagman över 
Närke; såsom sådan upptages han redan i ett brev av 1410, 
och riksråd var han åtminstone 1413. Vid upprorets utbrott 
var han således en bland de äldre och mera framstående 
representanterna för stormansklassen och hade av den an
ledningen av konung Erik kallats till Vordingborgsmötet, 
där han vid upprorets början befann sig. Men åtminstone 
redan i september 1434, då han undertecknade brevet till 
det norska riksrådet, hade han anslutit sig till Engelbrekt. 
Detsamma gjorde hans bröder Bo Stensson och Niklis Stens
son. Den förre förklarade sig för Engelbrekt redan i augusti 
1434 och deltog både i Engelbrekts första och i hans andra 
fälttåg. Den senare förordnades av Engelbrekt till hövding 
över Småland.

Men denna samverkan var nog endast en samverkan i det 
yttre, och med all sannolikhet ha vi i bröderna att se repre
sentanter för den rådspolitik, som nu utbildades och vars
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syfte var att med Engelbrekts hjälp avskaffa enväldet och 
ersätta detta med en rådsregering under den nominelle 
unionskonungen, som man därför i det längsta ville bibe
hålla, ehuru man samtidigt sökte beröva honom all makt. 
Ett utslag av denna politik ha vi troligen att se däri, att Bo 
Stensson infann sig i Halmstad för att besegla den där 
slutna recessen. Både Bengt och Bo Stensson deltogo vidare 
i Stockholmsförlikningen den 14 oktober, vilken avsåg att 
upprätthålla unionen, men på enväldets bekostnad. Och hos 
konung Erik tyckes Bengt Stensson fortfarande ha stått väl, 
ty han var en bland de tre, som konungen önskade till drots.

Men även med Engelbrekt stod herr Bengt, såvitt man 
kan se, på en god fot, och biskop Thomas berättar, att herr 
Bengts son Måns Bengtsson var ”sven” hos Engelbrekt och 
av alla svenner den, som var honom kärast och stod honom 
närmast, ända till dess att en brytning inträffade mellan 
Engelbrekt och Bengt. Anledningen till denna var följande. 
Bengt Stensson tyckes av Engelbrekt ha förordnats till höv
ding på det fasta Tälge hus. Men då han där tog sig det 
orådet före att lägga beslag på ett handelsfartyg från 
Lübeck, trots det att den Engelbrektska regeringen lovat 
hansestaden full trygghet, erhöll han från regeringen, som 
hade alla skäl att stå väl med Lübeck, uppmaning att fri
giva fartyget. Då han vägrade, fick Erik Puke i uppdrag 
att tvinga honom och begav sig då till Tälge i spetsen för 
en väpnad styrka. Herr Bengt och Måns Bengtsson över
lämnade emellertid försvaret åt fru Kristina, den förres 
hustru, och flydde själva undan. Men Tälge hus stormades 
och brändes, och över detta tyckes herr Bengt ha anfört
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klagomål hos rådet både mot Erik Puke och mot Engelbrekt, 
som troligen givit Puke ordern i fråga.

Om tidpunkten, när detta skett, lämnar oss rimkrönikan 
icke någon upplysning, men av några andra, i samband 
därmed givna notiser vill det synas, som om denna händelse 
inträffat i början av 1436, ungefär samtidigt med det att 
Engelbrekt började sitt andra fälttåg.

Klagomålen inför rådet hade, såvitt man kan se, icke 
annat resultat, än att en dag utsattes, då rådet såsom dom
stol skulle fälla utslag i målet. När så Bengt Stensson efter 
detta begivit sig tillbaka till Göksholm, fick han höra, att 
Engelbrekt ankommit till Örebro. Han skickade då bud till 
rikshövitsmannen och bad om lejd för ett personligt sam
manträffande. Lejden beviljades och båda råkades i Örebro, 
där de uppgjorde ett stilleståndsfördrag. Rättegången skulle 
försiggå vid pingst, men till dess och fjorton dagar därefter 
skulle båda, enligt rimkrönikans framställning, hålla frid 
med varandra. Var och en skaffade sig två namngivna 
löftesmän, att denna frid skulle hållas, och i denna inne
fattades och förpliktades ock Måns Bengtsson.

Efter förlikningen, som ingicks i staden, bjöd Engelbrekt 
herr Bengt upp på slottet, där denne var hans gäst och und
fägnades, varpå han begav sig tillbaka till Göksholm.

Emellertid hade Engelbrekt från rådet mottagit ett brev, 
i vilket han anmodades att komma till Stockholm, och ehuru 
lidande av starka reumatiska smärtor, ville han ej vägra. 
Hans sjukdom hindrade honom dock att företaga färden 
till häst, utan i stället for han från Örebro i båt. Med an-
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ledning av den fred, han nyss slutit med herren till Göks- 
holm, medtog han endast det allra nödvändigaste följet.

På kvällen hade man kommit fram till närheten av Göks- 
holm, men Engelbrekt ville ej besvära herr Bengt med att 
taga hans gästfrihet i anspråk, utan befallde folket att lägga 
till vid en liten holme i Hjälmaren ett stycke från slottet. 
Där gjorde man upp en eld, vid vilken Engelbrekt och hans 
följe skulle värma sig under natten, ty det var tidigt på 
våren — den 27 april.

Från Göksholm hade man emellertid upptäckt de resande, 
och Måns Bengtsson kastade sig då med ett beväpnat följe 
i en båt och rodde i hast till holmen. När Engelbrekt såg 
den från Göksholm kommande båten, trodde han, att den 
medförde en inbjudan från Bengt Stensson att gästa slottet, 
men i följd av sjukdomen förklarade han sig ej orka att 
resa över, ty dit var vid pass en fjärdingsväg. Dock skickade 
han folk ned till stranden att visa Måns Bengtsson den bästa 
tilläggsplatsen. Denne sprang genast i land och skyndade 
fram till Engelbrekt, där denne stod stödd på sina kryckor, 
och frågade honom i upprörd ton, om han icke kunde få 
frid i Sverige. Engelbrekt svarade härpå, att han och herr 
Sten nu slutit stillestånd med varandra. Men då höjde Måns 
Bengtsson sin yxa och högg till. Engelbrekt sökte avvärja 
anfallet med sin krycka, men yxan träffade handen och 
högg av tre fingrar, och då han sökte fly, gav mördaren 
honom ett nytt hugg i halsen. Ett tredje klöv hjässan, var
efter nidingen lät genomskjuta den döda kroppen med pilar.

Mördaren tillfångatog därpå Engelbrekts hustru och 
följeslagare, förde dem till Göksholm, och bröt därpå hastigt
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upp med sitt folk för att om natten genom en hastig över
rumpling bemäktiga sig Örebro slott. Bland de tillfånga
tagna var ock en Albrekt Peccatil, och denne tog Måns 
Bengtsson med sig. Då de kommit framför förborgen, 
tvingades Albrekt att ropa, att han medförde ett bud från 
Engelbrekt, varför han anmodade väktaren att läsa upp 
porten. Men denne måtte ha anat oråd och vände sig till 
fogden, som bad Albrekt vänta till morgonen, ty på natten 
ville han ej läsa upp huset. Försöket hade således miss
lyckats, och Måns Bengtsson fick nöja sig med att plundra 
staden.

Ryktet om mordet spridde sig snart, och bönderna i 
Mädhalösa socken, där Göksholm låg, foro då till holmen 
— nu kallad Engelbrektsholmen — togo det lemlästade liket 
och förde det till sockenkyrkan, där det nedsattes. Kort 
därefter flyttades det emellertid till Örebro stadskyrka, 
där den store folkhövdingen till sist fick sin grav, över 
denna restes sedermera en minnesvård med en inskrift, som 
fanns kvar ännu på Messenius’ tid och av honom avskrevs. 
Nu är den icke längre i behåll. Icke heller vet man, var 
graven haft sin plats inom kyrkan. Men i Vadstenadiariet 
uppgives, att många underverk timat vid den mördade 
hjältens grift, och denna korta notis tyder ju på, att han 
av allmogen betraktats såsom ett helgon. En tysk författare 
har häri sett ett utslag av medeltida svensk vidskepelse. 
Men snarare har man väl rätt att betrakta denna vördnad 
för Engelbrekts minne såsom en yttring av allmogens tack
samhet och kärlek till den man, som räddat Sveriges allmoge
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undan en hotande livegenskap och befriat den från ”de 
omilde utländska fogdarna”.

Kort efter mordet samlade sig Engelbrekts svenner och 
allmogen i trakten och drogo till Göksholm. Herr Bengt 
och hans son vågade ej invänta stormen utan flydde — 
även denna gång, liksom från Tälge hus — först till Ring- 
stadaholm, ovisst av vad orsak, och därifrån tyckas de 
sedan ha fortsatt till Danmark. Anfallet på Göksholm miss
lyckades. Trähusen kring stentornet brändes väl, men de 
fasta stenmurarna motstodo böndernas anfall, och mordet 
blev aldrig hämnat.

Att detta icke var ett överilat våldsdåd, måste anses 
såsom säkert, såvida rimkrönikans framställning är riktig, 
och det förefaller den vara. Men å den andra sidan är det 
åtskilligt, som talar emot ett på förhand planlagt lönn
mord, ty att Engelbrekt så gott som ensam och vapenlös 
skulle passera förbi Göksholm, kunde svårligen på förhand 
beräknas, ehuru detta dock är möjligt. Troligast synes vara, 
att man på Göksholm i hast beslutat sig för att begagna 
det gynnsamma tillfället, då man såg Engelbrekt taga natt
läger på den lilla holmen, och anfallet på Örebro visar 
i varje fall, att man till det yttersta ville utnyttja den för
del, man vunnit.

Men var detta dåd en enskild hämndeakt eller ett politiskt 
mord, visserligen utfört av Måns Bengtsson, men blott såsom 
ett redskap för ett helt parti eller för någon högt stående 
personlighet? Att med säkerhet besvara en dylik fråga är 
nu naturligtvis omöjligt, och det riktiga svaret är kanske 
mera komplicerat, än frågan antyder.
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Misstankarna ha som bekant fallit skarpa på Karl Knuts
son, och obestridligen var han den, som kunde tyckas ha 
de största fördelarna av mordet. Därtill kommer, att det 
finnes ett brev, som ger ett visst stöd åt misstankarna. Det 
är endast känt genom Ericus Oláis latinska referat: ”Egen
domligt nog” — berättar Ericus — ”lät marsken Karl 
Knutsson, som efter honom stod före riket, få dagar där
efter utfärda ett brev till alla landskap, att ingen skulle 
ofreda Måns Bengtsson, vilken dräpt Engelbrekt, illa be
rykta, förklena eller på något sätt förevita honom dråpet 
på Engelbrekt, emedan alla kunde vara förvissade därom, 
att den, som dödat en dylik man — som så mycket främjat 
icke blott adelns, utan också allmogens och rikets alla in
byggares väl och frihet — icke kunde överleva honom.”

Man vet icke rätt, hur man skall betrakta ett dylikt brev 
— om det nu skrivits. Närmast ligger väl till hands att an
taga, att den skrivelse, på vilken Ericus Olai syftar, varit 
det lejdebrev, som marsken utfärdat för Måns Bengtsson 
och som gav denne skydd mot allmogens raseri, till dess 
att en laglig domstol fått döma om hans brott. Som brevet 
återgives av Ericus Olai, förefaller det onekligen högst be
synnerligt; det låter ju marsken antyda, att brottet är av 
den oerhörda beskaffenhet, att det utan ingripande av män
niskor skall straffas av Gud själv. Denna vädjan till himlens 
straff gör emellertid intryck av ett försök att under skyddet 
av en vacker fras skänka mördaren strafflöshet och stöder 
misstanken om en viss delaktighet i dådet. Men dylika fraser 
lågo ej för medeltidens mera naiva kanslistil, och det före
faller därför naturligare att antaga, att det varit ett enkelt
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och vanligt lejdebrev, som i Ericus Oláis retoriska omskriv
ning fått denna egendomliga form.

Att Karl Knutsson hade nytta av mordet, är obestridligt, 
likaså möjligt, att han ej ogärna sett det, men därav följer 
dock icke, att han själv varit med om att planera det, ej ens 
att han velat taga gärningsmannen i försvar. Hade han 
velat röja Engelbrekt ur vägen, hade han förmodligen be
gagnat sig av mera underordnade redskap, som icke kunnat 
kompromettera honom. Kort förut, då Stockholm erövra
des, hade Engelbrekt varit utsatt för ett mordförsök av 
två tjänare, Bengt Skåning och Thord Pedersson, och dylika 
hantlangare hade onekligen varit vida lämpligare att bruka. 
En person av Bengt Stenssons betydelse kan för övrigt ej 
gärna misstänkas för att gå en annans ärenden.

Genast efter mordet skilde sig hans och Karl Knutssons 
intressen. Den unge marsken hade högtflygande, ärelystna 
drömmar: att bliva den infödde konung, för vilken Engel
brekt banat vägen. Bengt Stensson var däremot en mera 
jordbunden natur, som nöjde sig med de materiella fördelar, 
vilka ett med åtskilliga andra delat stormansvälde kunde 
medföra för honom personligen. Båda hade samverkat med 
Engelbrekt för att få bort den enväldige konungen, men 
Karl Knutsson för att själv få träda i Eriks ställe, Bengt 
Stensson för att stäcka enväldet, men bibehålla unionen 
såsom skylt för en stormansstyrelse, under vilken herr 
Bengt och hans fränder kunde lägga sig till med det ena 
indräktiga länet efter det andra. För denna själviska råds
politik, som sedermera blev den karakteristiska för hela den 
följande unionstiden, stodo både Engelbrekt och Karl
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Knutsson i vägen, och den gamle ränkmakaren lät därför 
kallblodigt sin son mörda den förre, varigenom han ock 
tillfredsställde en enskild hämndlystnad. När Engelbrekt 
var ur vägen, närmade han sig alls icke till Karl Knutsson, 
utan sökte i stället att mot denne efter bästa förmåga främja 
den namnunion, som var hans, Magnus Grens och de andra 
stormännens mål.

De säkra handlingar, vi ha i målet, tyda snarast på, att 
Karl Knutsson, såvitt han kunnat, sökt beivra mordet.

Efter detta flydde herr Bengt och hans son, såsom vi 
minnas, till Danmark, där den förre på sensommaren 1436 
av konung Erik förordnades till fogde på det av svenskarna 
ännu ej erövrade Kalmar slott, och därmed var han utanför 
den svenska lagens räckhåll. Emellertid infann han sig på 
det herremöte, som kort därefter hölls i Söderköping, och 
där erhöll han av Karl Knutsson lejd, till dess att rätte
gången emot honom avgjorts. Lejdebrevet finnes ej kvar, 
men med all sannolikhet är det detta, som avses i Ericus 
Oláis nyss omtalade referat. Detta är dock icke det enda 
referatet, ty i en skrivelse till Erik Puke ger Karl Knutsson 
själv ett annat, som förefaller både naturligare och riktigare. 
Han skriver: ”Item mågen I veta, att herr Bengt Stensson 
och hans son voro i Söderköping och bjödo sig där höge
ligen till rätta, att de ville pläga ära och rätt allom dem, 
där med någon rätt kunde tilltal till dem hava. När de 
bjödo sig så skäliga till, då var dem detta för rätta sagt, 
att de voro i så måtto felede och lejde. Hade de detta icke 
gjort, då ville vi vara dem så hätske, som I kunnen dem 
vara.”
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Om den här omtalade rättegången mot Bengt Stensson 
och Måns Bengtsson verkligen kommit till stånd, är obekant; 
de, som sutto i säkerhet på Kalmar slott, kunde i varje fall 
personligen icke åtkommas. Men straffet, för så vitt det 
kunde utkrävas, tyckes dock ej ha uteblivit. Ty 1439 kla
gade konung Erik: ”Förenämnde Karl Knutsson haver ej 
så gjort mot Gud, oss, eder och många andra våra och rikets 
män, som vi honom tilltrodde och en dandeman borde göra 
med sin rätte herre, rike och allmoge. Först mågen I veta, 
att herr Bengt Stensson skrev oss till, men herr Bo Stensson, 
Niklis Stensson, Magnus Gren och Måns Bengtsson kommo 
nu själva hit till oss, sorgeligen kärandes och hårdeligen 
förmanandes, att vi skulle skipa dem rätt och undsättning, 
ty att Karl Knutsson hade med makt och välde trugat och 
tvingat vårt ridderskap, köpstadsmän och allmoge till att 
bestalla våra och kronans slott Kalmar och Stäkeborg, som 
vi dem befallt hava, och haver därtill med orätt och våld 
tagit av dem det gods, löst och fast, som de hade i världen, 
var det helst var, som han och hans medhjälpare kunde 
överkomma, och haver han därtill gripit och fångat herr 
Bengts och herr Bo Stenssons hustrur, deras döttrar och barn 
och haver gjort de ädla fruar så blotta och fattiga, att de 
nu måste tigga om bröd, så framt icke några särdeles dande- 
män vilja förbarma sig över dem och föda dem för Guds 
skull.”

Detta häntyder väl snarast därpå, att herr Bengt burit 
avog sköld mot sitt fädernesland och härför straffats, icke 
på en process mot honom, efter vilken hans gods indragits, 
men i varje fall visar konungens brev, att Bengt Stensson
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och Karl Knutsson kort efter mordet blivit varandras bittra 
fiender. Marsken kan därför ej gärna ha varit Bengt Stens
sons medbrottsling, och hade han det varit, hade detta 
säkerligen förevitats honom i det fejdebrev, som Erik Puke 
utfärdade mot honom och som ännu finnes kvar. Men att 
Puke icke ens gör en antydan i denna riktning, talar onek
ligen mycket starkt för Karl Knutssons oskuld.

Sedermera nödgades Karl Knutsson, tack vare stormän
nens motstånd, vika för Kristoffer av Bayern, och Bengt 
Stensson kunde då återvända från Danmark. På en rätte
gång mot honom var emellertid icke längre att tänka. Det 
var hans släkt och hans parti, som segrat, Erik Puke hade 
avrättats, och Karl Knutsson hade nödgats gå i halv lands
flykt till Finland, under det att herr Bengt såsom riksråd 
inträdde i Kristoffers svenska regering. Efter Kristoffers 
oförmodade död nådde Karl Knutsson väl sitt så länge efter
strävade mål att på sitt huvud fästa den svenska kunga
kronan. Men att då återupptaga en rättegång om ett för 
tolv år sedan begånget mord, vågade han nog icke, även 
om han velat det, och Bengt Stensson, liksom hans son, för
blevo därför oantastade. Sin gamla politik fortsatte herr 
Bengt och förblev ständigt en bland Karl Knutssons verk
sammaste fiender; så var han med om att 1450 spela Norges 
rike ur Karl Knutssons hand. Denna bragd blev emellertid 
den sista av den gamle uslingen, och troligen slutade han 
sitt liv kort efter 1450.

Hans son, mördaren Måns Bengtsson, blev också ostraffad. 
Han blev riddare, riksråd och lagman i Närke, vilket icke 
hindrade honom från att uppträda såsom en företagsam
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sjörövare, och han slutade i ro sina dagar efter 1467, då 
han, såvitt jag funnit, sista gången nämnes. Sitt testamente, 
i vilket han ihågkom Julita kloster, hade han uppgjort två 
år förut.

Att Karl Knutsson skulle ha behövt att uppmana detta 
par, far och son, till ett mord förefaller ej antagligt. De 
mördade för egen räkning, när de hade fördel av det. Icke 
ens kung Erik, som dock tog dem i sitt skydd, synes med 
något fog kunna misstänkas, utan alla skäl tala för, att 
mordet utförts av enskild hämndlystnad, av ståndsegen- 
nytta och ståndshat.

Engelbrekt efterlämnade ingen hämnare. Hans bror Nils 
omtalas visserligen ett halvår efter mordet, men hur länge 
han överlevat sin ryktbare broder, känna vi icke. Engelbrekt 
själv var visserligen gift, och hans maka följde honom på 
den sista resan samt blev då tillfångatagen och förd till 
Göksholm, ehuru hon strax därefter frigavs. Men som det 
förefaller var äktenskapet barnlöst, och några avkomlingar 
till den svenska medeltidens främsta politiska personlighet 
äro icke kända. Ätten — om någon dylik fanns — ned
sjönk i varje fall i obetydlighet, och genom en egendomlig 
historiens ironi blev det en avkomling av Bengt Stenssons 
broder Bo, som sedermera kom att upptaga kampen för 
Sveriges frihet. Om ett dylikt brott som Måns Bengtssons 
nidingsdåd kan sonas genom en annan, har det försonats 
av den unge, ridderlige Sten Sture, som lät sitt liv för det 
land, som hans äldre fränder förrått.
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SLUTORD.

För Sverige och medelbart för hela norden ha få män 
haft större betydelse än Engelbrekt. Genom hans ingripande 
sprängdes icke blott den enhetsstat, som Margareta tänkt 
grundlägga, utan ock det envälde, som band detta väldiga 
rike samman och utan vilket en union icke var möjlig.

Det svenska upproret och den svenska rådspolitiken hade 
så att säga visat vägen åt de danska stormännen, vilka i 
kampen mellan Erik och svenskarna snarast ställde sig på 
sina svenska ståndsbröders sida, överallt mötte Erik således 
fiender, och till sist blev det danska riksrådets opposition 
mot enväldet så kraftig, att konung Erik i förtvivlan och 
ur stånd att lösa härvan övergav Danmark och flydde till 
Gotland. Margaretas väldiga rike var därmed utan konung, 
och unionens saga var i verkligheten avslutad. Väl sökte 
man ersätta envåldstidens unionsrike med ett nytt, med ett 
fredsförbund mellan nordens tre stater under en nominell 
dansk unionskonung, men bestående av tre självständiga 
riken, vart och ett styrt av dess råd. En dylik förbundsstat 
var Kristoffers unionsrike. Men med hans död sprang det 
åter isär för att trots alla ansträngningar aldrig mera kunna 
varaktigt hopfogas; under hela den följande tiden voro de 
tre staterna förenade endast under åren 1457—14^3> r497 
—1501 och 1520—IJ2I. Och i själva verket var försöket 
redan på förhand dömt att misslyckas. Den nya förbunds- 
staten saknade den sammanhållande kraft, som Margaretas 
union haft i den enväldiga konungamakten, och den fred,
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som denna nya union skulle skapa i norden, kom så litet 
till stånd, att perioden snarast kännetecknas av ett ständigt 
krig mellan nordens stater och en lika beständig fejd mellan 
de olika partierna i Sverige.

Den enhetsstat, som Margareta tänkt grunda, upplöstes 
därför för alltid genom det Engelbrektska upproret, och den 
nordiska statsutvecklingen riktades i följd därav in på en 
annan uppgift: att skapa trenne självständiga national
stater. Själv hann Engelbrekt icke att upptimra det fria, 
självständiga, svenska Sverige, varom han drömt, och i den 
punkten blev hans liv blott ett fragment. Men han lade dock 
den grund, på vilken en senare tid kunde bygga och även 
byggde.

Efter hans död segrade väl rådspolitiken, men minnet av 
Engelbrekts bragd levde kvar, och med Sturarna och Gustav 
Vasa togos den store folkhövdingens krav åter upp. Dessa 
yngre kände ock sambandet med föregångaren. Då rådet en 
gång satt sig till motvärn mot den äldre Sten Sture och åter 
börjat de eviga underhandlingarna med den danske ko
nungen, lät Sten Sture herrarna veta, att förrän de visste 
ordet av, kunde han båda upp en tjugu eller trettio tusen 
man och ”kasta upp en Engelbrekt riket över huvudet”. 
Och detta var icke ett tomt hot, ty minnet av Engelbrekts- 
tidens segrar var säkerligen nog väckande att många år efter 
Måns Bengtssons dåd väpna allmogen till kamp för Sveriges 
frihet.

Hur Engelbrekt tänkt sig Sveriges styrelse efter unionens 
sprängning, veta vi visserligen icke med säkerhet, ty själv 
har han icke efterlämnat något bestämt formulerat framtids-

299



ENGELBREKT

program. Men av antydningar, som finnas i de skrivelser, 
han inspirerat, kunna vi dock få fram konturerna av denna 
stat. En huvudpunkt var, att landet skulle styras av en in
född svensk konung, vilken skulle grunda sin makt på en 
samverkan med folkets alla klasser och vars uppgift i främ
sta rummet var att upprätthålla urgammal svensk rätts
ordning. Det var detta program, som allmogen innefattade 
i fältropet: en återgång till S. Eriks tid, och samma tanke 
ligger till grund för det svenska rikssigill, som kom till an
vändande samma år Engelbrekt mördades. Redan i beslutet 
att för Sveriges rike bruka ett eget sigill ligger en fordran 
på nationellt oberoende, och sigillbilden hänvisar just på 
den tid, som det nationella partiet ville pånyttföda. Bilden 
visar oss nämligen den ridderlige helgonkonungen S. Erik, 
stödd mot en vapensköld med de tre kronorna, och den 
stolta inskriften lyder: Sveriges rikes sigill, Erik den helige, 
svears och götars konung.

Det därefter följande spörsmålet, om vem som skulle 
bliva denne infödde folklige konung, hade Engelbrekt må
hända aldrig uppställt ens för sig själv. Nära till hands 
ligger visserligen den förmodan, att han själv drömt om att 
sätta S. Eriks krona kring sin tinning. Men å andra sidan 
var han troligen barnlös; åtminstone tyckes han icke ha 
haft någon till mogen ålder kommen son, ty i så fall hade 
väl denne spelat någon roll under frihetskriget och om
nämnts i krönikor eller offentliga handlingar. Örebro slott 
disponeras efter hans död blott av hans svenner, ej av Engel- 
brekts arvingar, och detta tyder på, att ätten med honom 
utslocknat. Att en man, så klok som Engelbrekt, vid hans
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ålder och utan söner, skulle ha tänkt att grunda en ny 
dynasti, förefaller ej troligt. Ingen samtida källa antyder 
heller några dylika planer.

Visserligen har man i senare tid hållit före, att icke heller 
han varit alldeles fri från stormännens egennytta, och såsom 
bevis har man anfört, att han dock lät belöna sig med 
Orebro slott och län. Men denna beskyllning är säkerligen 
ogrundad. På Halmstadsmötet beslöts, att Engelbrekt på 
livstiden skulle erhålla detta län, och samma beslut stad
fästes genom skiljedomen i Stockholm. Men Engelbrekt väg
rade att erkänna både Halmstadsrecessen och Stockholms- 
förlikningen, och han har således ej framtvingat detta er
bjudande. I själva verket hade han långt bättre rätt till 
Örebro län och behövde alls icke mottaga det som ett slags 
mutor av unionspartiet, ty han hade för 1,000 mark löst 
sig till det från konung Eriks fogde. Men även om han icke 
gjort detta, utan av sina många erövringar behållit ett av 
de svenska länen, hade detta varit fullt riktigt. Ty såsom 
rikshövitsman hade han för statens räkning en mängd ut
gifter, som måste bestridas, och någon annan statskassa än 
riksföreståndarens egna län fanns i allmänhet icke under 
medeltiden. Utan sina län hade Sturarna icke kunnat styra 
landet eller försvara riket, och Engelbrekt kunde det ej 
heller.

Det nationella konungadömet — vem som än skulle bliva 
dess första representant — var en av huvudpunkterna i 
Engelbrekts program. En annan var den nya statens breda 
demokratiska grundval.

Engelbrekt var trots sin makt över allmogen tydligen icke
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någon demagog. Han sökte aldrig hetsa de olika samhälls
klasserna mot varandra, utan även i de mest kritiska ögon
blicken böjde han sig hellre än att framkalla ett inbördes 
krig, och framför våldets väg föredrog han laglighetens. 
Hela hans politik, för så vitt vi av hans gärningar kunna 
bedöma denna, gick ut på att ena Sverige, både utåt, mot 
Danmark, och inåt, mot klasskampens vådor. Han gjorde 
aldrig något försök att med våld krossa rådet, som dock 
var hans farligaste fiende, utan strävade i stället efter att 
vinna det för sina planer — visserligen ibland, när så be
hövdes, med hot, men lika ofta med lämpor, och det var 
tydligen, såsom särskilt det senare frihetskriget visar, hans 
avsikt att förmå stormän och allmoge att samverka vid 
grundandet av den nationella svenska stat, som för honom 
stod såsom målet. Men å den andra sidan ville han utan 
tvivel avskaffa det stormansvälde, som under medeltiden 
utvecklats, och i stället skapa en riksförfattning i samklang 
med den, som han kände från de gamla, ännu ej ur bruk 
komna landskapslagarna. På landskapstinget hade varje 
bonde haft samma rätt, han hade likaväl som stormannen 
deltagit i tingets beslut och burit ansvaret för detta, och 
lagen kände ingen klass över bondens. Riket hade nu trätt 
i stället för landskapet, och uppgiften blev att för detta 
finna en lika demokratisk representation. Engelbrekt ska
pade denna i riksdagen, och som medeltidens senare historia 
visar, var det också denna, som bar upp och bidrog att för
verkliga hans dröm om en svensk nationalstat. Det var i 
riksdagen, som Sturarna hade sitt kraftigaste stöd i kampen 
mot unionen.
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Genom riksdagen räddade han ock det svenska bonde
ståndet och hindrade, att detta nedsjönk i livegenskap. Den 
äldre medeltiden hade så småningom berövat bonden all be
fattning med statslivet. Han hade fått allt mindre och mindre 
att säga, och med maktlösheten hade också följt rättslös
heten. Engelbrekt gav honom åter en plats i den politiska 
kampen; detta höjde hans självkänsla, och frihetskriget, då 
den ena fogdeborgen efter den andra föll för böndernas 
yxor, lärde dem, att det svenska bondeståndet var en makt, 
som icke behövde böja sig för herrarnas anspråk. Den 
svenska allmogen utgick därför, tack vare Engelbrekt, friare 
och kraftigare ur medeltidens klasskamp än både den danska 
och den tyska.

Men viktigast av allt var dock, att Engelbrekt gav oss 
ett svenskt fosterland. I själva verket fanns känslan för 
detta icke före hans dagar, och denna brist var också förut
sättningen för Margaretas unionsrike. Väl kan man i våra 
lagar spåra en ganska stark bygdepatriotism, men efter 
några uttryck för en verklig nationalkänsla söker man 
fåfängt. Denna fanns knappast heller hos de medeltidsfolk, 
som i bildning voro komna längre än vi. Petrarca — vid 
mitten av 1300-talet — är den förste, som använder ordet 
Italien för att beteckna ett för florentinare, romare, pisaner 
och milaneser gemensamt fädernesland; i Frankrike är 
patriotismen knappast äldre än den orléanska jungfruns 
uppträdande, och känslan för ett tyskt fädernesland spåras 
näppeligen före Ulrich von Hutten och Luther.

I Sverige hade väl det av Albrekts rovriddare väckta 
tyskhatet innehållit ett frö till en svensk nationalkänsla.
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Men ingen hade förmått att giva denna förbittring ett posi
tivt innehåll, och vi hade därför också endast utbytt det 
tyska oket mot ett danskt. Först Engelbrekt förstod att ut
veckla allmogens oreflekterade hat mot de omilde utländska 
fogdarna till en mer och mer medveten kärlek till ett fritt, 
självständigt och lagbundet Sverige. Det var blott på detta 
fogdehat, på de dunkla föreställningarna om ”S. Eriks tid” 
och på allmogens nedärvda vördnad för svensk lag, som 
Engelbrekt hade att bygga. Och han kom icke ett ögonblick 
för tidigt, ty de nationella krafterna hade under den gångna 
unionstiden allt mer och mer försvagats. Då Engelbrekt i det 
kritiska ögonblicket grep in, stod det liksom och vägde, 
huruvida Sverige skulle utplånas ur de självständiga natio
nalstaternas tal för att försvinna i unionens danska storstat 
utan hopp att någonsin kunna göra en svensk insats i världs
historien. Ett ögonblick till — och Sverige hade sjunkit ned 
till en avlägsen och vanstyrd provins under Danmark, och 
den svenska nationaliteten hade utplånats utan att kanske 
ens gå upp i en större dansk eller nordisk. Norges öde under 
århundraden hade sannolikt också blivit vårt.

Det var från detta, som Engelbrekt räddade Sveriges folk. 
Och ju längre unionstiden skrider framåt, dess kraftigare 
växer hans sådd upp. Denna fosterlandskärlek röjer sig 
framför allt i den politiska kampen, där det svenska partiet 
med varje år blir allt talrikare och vinner allt flera an
hängare, icke blott inom allmogen, utan ock inom de förut 
tyska köpstäderna och inom stormansklassen, även inom 
ätter, vilka såsom Natt och Dag, Sture, Vasa och andra
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förut varit unionens förkämpar. Men den röjer sig ock på 
litteraturens olika områden.

Först nu fick man något intresse för fäderneslandets äldre 
öden, och såsom en frukt av detta intresse uppstod vår 
äldsta historiska litteratur — ofullkomlig och vetenskapligt 
bristfällig, men dock ett uttryck för författarnas med
vetande att tillhöra ett folk, som ägt en forntid och som 
därför kunde göra anspråk även på en framtid.

Också diktningen fick efter Engelbrekt — och alldeles 
tydligt under intrycket av hans livsgärning — ett alldeles 
nytt skaplynne. Visserligen känna vi, med undantag för 
Erikskrönikan och några översättningar, ej den äldre sven
ska medeltidsdikten i dess ursprungliga form, utan blott 
i avskrifter från 1500- och 1600-talen. Men balladens all
männa karaktär är oss dock bekant. Den rörde sig i ett 
fantasiens drömland med gängse poetiska motiv, som lånats 
från den engelska, tyska, franska och bysantinska medel
tidslitteraturen samt även från den fornnordiska sagan. Men 
från verkligheten höll den sig, såvitt man vet, alldeles fjär
ran. De uppskakande tragedierna i vår egen historia, brödra- 
striden mellan Birger och hertigarna, de många vilda fej
derna mellan folkungatidens stormän, lämnade den tidens 
skalder oberörda, och togo de någon enstaka gång intryck 
av dessa händelser, skedde detta endast i så måtto, att de 
gåvo historiska namn åt hjältarna i äldre rent fiktiva balla
der, vilkas innehåll något erinrade om eller kunde refereras 
på tilldragelserna inom den verkliga historien.

Det senare 1400-talets svenska dikt har en helt annan 
färgton, och intresset i denna koncentrerar sig nästan ute-
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slutande kring den politiska historien; det är om Gotlands
förräderiet, om Thord Bondes mord, om slagen vid Brunke- 
berg och Brännkyrka, som dikterna nu handla, och denna 
politisk-fosterländska diktning inledes av Engelbrekts vän 
och medhjälpare biskop Thomas, som också därutinnan 
inleder vår litteraturs historia, att han är dess förste till 
namnet kände skald.

Av honom äga vi fyra dikter i behåll. Tre av dem röra 
sig med allmänt moraliska betraktelser och ha möjligen 
några utländska förebilder. Men det oaktat måste man be
teckna en av dem såsom en rent politisk dikt, framsprungen 
ur den frihetsstämning, som den Engelbrektska resningen 
framkallat. Vi känna alla den första strofen i denna vår 
första frihetshymn, vilken så väl skulle lämpa sig till all
mänt svensk folksång:

Frihet är det bästa ting, 
där sökas kan all världen omkring, 
den frihet väl kan bära.
Vill du vara dig själver huld, 
du älske frihet mer än guld, 
ty frihet följer ära.

På samma meter och i samma handskrift finnes ock en 
historisk visa om Engelbrekt och Karl Knutsson, och denna 
är tydligen författad kort efter Engelbrekts död, innan Karl 
Knutsson tvungits vika för Kristoffer av Bayern.

Klarare, varmare, ädlare har svensk fosterlandskärlek 
kanske aldrig tagit sig ett uttryck i någon svensk dikt än 
i den, där denna känsla för första gången bryter fram i vår 
litteratur:

306



ENGELBREKT

O, ädle svensk, du statt nu fast 
och bättra det, som fordom brast. 
Du låt dig ej omvända.
Du våge din hals och så din hand 
att frälsa ditt eget fädernesland. 
Gud må dig tröst väl sända.

En fågel han värjer sin egen bur.
Så göra ock alla villena djur.
Nu märk, vad dig bör göra.
Gud haver givit dig sinn och skäl, 
var hellre fri än annans träl, 
allt medan du kan dig röra.

Men är icke detta en återklang av den hänförelse, som 
hövdingen från Norberg förstod att väcka hos sitt folk! 
Och då man läser dessa hänförda rader, förstår man bäst, 
vilken stor insats Engelbrekt gjort. Ty detta — att först 
ha lärt svensken, att han äger ett fädernesland, vars frihet 
det är hans plikt att till det yttersta värna — det är dock 
att ha givit liv åt den svenska historiens mest fruktbärande 
tanke: den tanke, som sedan Engelbrekts dagar burit upp 
och för all framtid skall bära upp vårt folks utvecklings- 
kamp.

(1915)

åo?





 

INNEHÅLL.

Det äldsta Stockholm  j

Strövtåg i det gamla Paris  

Marcolfussagen i Sverige.......................................................................... $2

Bröllopet på Ulfåsa 58

Marsk Stigsvisorna 76

En folktraditions historia

Engelbrekt

SO?

 













1001849963






