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I september 1320 stod Christiern II sås0111 herre över
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januari hade de danska härarna brutit över Sveriges grans
mot Halland. Kort därefter hade i slaget vid Bogesund den
första svenska försvarsl-iaren liastats undan och riksföreståndaren Sten Svantessoil Sture sårats till döds. Nya strider
följde på Tivedeii och vid Uppsala. De svenska bönderrias
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nat hålla sitt intåg i Stockholm. Allt uppbjudande av be-
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relit från plog och sliogshyggen, hade med sina gammaldags

1

landsknektarna och ryttarna, som under krigsvana överstar

1

lertid inte endast på vapnen.

1

valt och bebrevat konung Hans9 älste son, herr Christiern

I

tillbalca i Sverige. Lagmannen hade då, såsom landslagen

Han kliiide också åberopa sin
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bjöd det, dömt honom till kronan. Frederria i Iiöbenhavn
och hialmö 1509 och 1512, de nya stillestånd, som följde,
hade erkänt hans rätt. Och nu, 1520, var ratten till kronan
tryggad 1 nya urkunder. Det hade skett i den överensliornmelse, som det svenska riksrådet träffat nied konungens
ombud i Vppsala i mars 1520, och i de akter, som beseglats
i september, omedelbart före intåget i Stockholm.
Den kamp, som gjort Cliristiern I I till Iierre över Sverige, fick sin säregna karaktär av dessa förhållanden. Christjern IT var iiigen vanlig erövrare. Iiampen stod för honom
själv och hans liela omgivning som en k a m p mot rebelliska
undersåtar. Dessa undersåtar hade uiidanhållit l-ionom hans
lagliga ratt. Nu var haii själv komnien. Och med vapen i
hand hade han återvuniiit sitt eget.
Synpunkten var naturlig och berättigad. Den låg så
mycket närmare, so111 ett mäktigt skickt inom det svenska
samhället delade den.
I ett halft århundrade hade under Margareta och Erik
av Ponlniern Sverige varit i union med Danrnarlt-Korge.
Cnionen hade brustit. Ilen bristningen hade följts al7 ständiga försök att aterstalla, ett och annat Itrönt med framgång,
de flesta misslyckade. Maii skjuter i historien om dessa
iterställelseförsök gärna den främmande angriparen starkt i
förgrimden. Det ar, i den utsträckning det slrer, knappast
motiverat. De agerande var flera. Bakom låg ett större orsaksliomplex. Sverige var mot medeltidens slut ett splittrat
rike, en evig valplats för inbördes kämpande stormän. På
den ena sidan såg man långa tider Vasar, Osenstiernor,
Trollar; på den andra Bondar och Sturar. Sliylten för de
förra var unionen, ett enat Xorden, för de senare den nationella självständigheten, Sveriges oberoende. klen innerst
Inrie gällde det knappast detta. Det gällde, politiskt och ekonomiskt, maiiten i Sverige. Spelet var vitt förgrenat, ett standigt skiftande spel av egna lidelser, egna intressen, släkt- och
partillansyn. Ur svensk synvinkel doiiiinerade dessa moinent.
De utgjorde själva förutsättningen for de främmande ingreppen. De bestämde ytterst dessa, i regel också deras utgång.

Iängre det led, desto högre gick böljegången, desto l-iaftig s e och bittrare blev den inbördes striden i Sverige. Den
nådde sin liöjdpuiikt i det andra årtiondet av det sextonde
arhundradet. I breschen mot de maktlystna Sturarna, repesenterade av den nye riksföreståndaren Sten Svantessoii,
Ilade då trätt den lika maktlystne, nyvalde ärkebiskopen
Gustaf Trolle. Han hissade s a m m a skylt som hans fader
llissat före honom. Han räckte som de handen över gralisen.
I själva verket hade Sten Sture haft att strida på två
fronter, e n utländsk och en inländsk. Och för honom h a r
striden varit inte minst hård på den inländska, d a r i första
hand kyrkans man av unionsvänlig, halft internationell stöpning samlade sig kring ärkebiskopen. På denna front h a r riksföreståndaren omsider och till synes segrat, Han tvang GLIStaf Trolle att ge sig fången och resignera, lät jämna lians
borg Stäket med jorden ocli fick ett riksmöte i Stocliliolm
att taga ansvaret. Ansvaret togs i ett beseglat »sanimansvarjelsebrev)), utfärdat den 23 november 1517. Men arkebisliopen och hans parti Sverlevde katastrofen. De uppehöll
kontakten med Christiern II. Ocli denne liar förstått, då
de världsliga vapnen föll Gustaf Trolle u r händerna, att i
fallet och förvirringen nied hans lijälp smida ett nytt, ett
andligt.
Laterankonciliet 1514 hade fastställt en serie bestämmelser o m våld mot kyrkan och dess personer. De var alla
tillämpliga på dem som förgripit sig på ärkebiskop Gustaf
Trolle ocli hans kyrka. Redan 1517 liar ärkebisliopeii av
Lund såsom Sveriges primas ocli påvens legat med stöd i
dem kungjort bannlysningen över våldsverkarna. Om denna
bannlysning beaktats i Sverige, a r okänt. Men två a r senare
möttes Cliristiern 11:s och Gustaf Trolles emissarier i Rom.
De utnyttjade det föreliggande laget. De fick påven att taga
ett initiativ. Påren bemyiidigade ärkebiskopen av Lund ocli
biskopen av Roskilde att med alla medel, som stod till buds,
tvinga Sten Sture och lians anhängare att sätta Gustaf
Trolle på fri fot, återlippbygga Staket ocli ersätta den skada,
kyrkan och arltebiskopeii lidit. Det förutsågs, att de sveiislte
ju
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kunde framhärda i ohörsamhet. De utsedde domarna hade
då att proklamera bannet och att därutöver belagga Sverige
med interdikt. Inte nog harrned. De bemyndigades också
alt påkalla den världsliga maktens bistånd. Det ena som
det andra skedde. Därmed var Christiern II i besittning
av det nya vapnet. P å härfärd mot Sverige 1520 var han
nu inte endast målsmannen för de andra nordiska rikena och
Sveriges laglige herre. Han var också bliven den allmännes
mot de brottslige, soin i kampen mot
liga l i y r l i a ~ ~mandatär
Gustaf Trolle och de kristtrogna i landet trotsat gällande
ratt och ordning.
Christiern II och unionspartiet i Sverige med Gustaf
Trolle i spetsen hade i september 1520 segrat över Sturarna
och de nationella. Konungens och med honom unionspartiets ställning var övermalitig. Men det kunde synas, som
skulle Christiern II i denna stallning ge exemplet av en segrare, som respekterade aven de besegrades rätt, Hans ombud hade i Uppsala lovat och tillsagt, att han skulle styra
och regera efter Sveriges lag och hålla alla riliets och dess
innebyggares friheter och privilegier; all ogunst och misstanke skulle tillgivas och aldrig argas på någon efter överenskomnielsens datum. Konungen hade stadfäst detta. Vid
Stockholms kapitulation hade han tillstått staden och dess
innevånare deras privilegier och fullistandig amnesti. Och
liksom här hade han i det likartade brev han givit Christina
Gyllenstierna, Sten Stures enka, och slottsloveninnehavarna
i Stockholm, försalirat, att all ovilja, skada och fördärv, som
skett under den långa örligen i hans farfaders, faders och
hans egen tid av fru Christina själv, hennes husbonde, deras
tjänare och tillhjälpare, andliga och världsliga, inrikes och
utrikes, skulle vara en klar, avtalad sak till en ändelig ända;
desslikes vad som övats mot ärkebiskop Jacob Ulfsson och
arkebiskop Gustaf Trolle, biskop Otto av Västerås, andra
prelater, riddare och frälsemän med flera, enkannerligen
nedbrytandet av Stäket och av arliebiskop Jacobs slott Arnön.
Intet härav fick dragas varken för andlig eller världslig rätt.
Konungens majestätssigill, sjutton biskopars, riddares och
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vapnares insegel och signeter, därtill rikets klamnia hängdes
under akterna.
För såvitt löften och beseglingar är i stånd att trygga
en övervunnens ratt syntes allt i ordning. bien tiden vaiCesare Borgias och de andra italienska liondottierernas, Nicc010 Machiavellis, Henrik VIII:s, De herrar och man, som
tidigare suttit inne med maliten på Stocliholms slott, den
gamle herr Sten och electus Hemming Gad, hade alltid vetat
en väg undan ett givet ord och ett hängande sigill. Skulle
de nya malithavarria på slottet, Christiern II och hans svenska
och danska rådgivare, Gustaf Trolle och de andra, inte ocksi
finna vägen? Händelsernas ström flöt snabbt. Svaret skulle
inte länge låta vailta på sig.
Atta dagar efter intåget i Stockholm lämnade Christiern
II sin nya liuvudstad. I mitten av olitober var han åter från
K ö b e n h a ~ n . Ett riksmöte var kallat till Stockholm. Råd
och adel, ombud för köpstäderna, bergslagerna och häraderna
infann sig.
Riksmötet var kallat för lionungeils kröning. Tillfället
blev begagnat för ett fastläggande av den lionstitutionella
grund, på vilken konung Christierns svenska majestät vilade.
Riksrådet sammantriidde den 30 oktober på konungens
liallelse. Det skedde för att samtala ocli besluta om kröningen, Inför rådet framträdde doktor Johan Sucket, Carl
IT:s, den romerslie kejsarens och deil spanslie konungens
orator och sändebud hos konungen, och vid hans sida bisl ~ o pJens Andersen Bzldenali av Odense. De förklarade »på
hans nådes vagnar)) S:t Erik konungs skrivna lag. Den innehölle, utvecklade de, att när flera en lionungs söner till riliet äro, sliola lagmanneri en av dessa tillnämna eller utkesa
ocli till konung döma. Konung Christiern var i sin faders
tid bland de då flera kungasönerna utvald till rikets rätte
herre; nu, efter faderns död, var han dennes ende son och
arvinge till Sveriges rilie; de begärde, att rådet ville honom
som denne ende son och ende arvinge, eftersom ej flera
vore, p i vilka valet kunde falla, som ratt arvherre till Sveriges rike anamma, Iiröila och lirisma. På framsättningen
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följde en överläggning. I denna deltog ocltså de till kröningen
kallade ständerna. Rilisrådet godtog i ett öppet brev av den
31 oktober deduktionen. Det utvecklade den yttermera. Det
deklarerade »efter lagen)), med ständernas ja och samtycke,
att Sveriges rike tillhörde Itonung Christiern, konung Hans'
ende son, av ratt arv och lagligt efterföljande, icke efter någon utväljelse. Det lovade att kröna och krisma ltonurigen till sin och Sveriges rätte arvherre och konung, utan
någon utväljelse, när l-ian så krävde l.
Enligt den svenska landslagen ä r lionung till riket valjande, ej ärvande. Det a r tydligt, att denna riksrådets deklaration och detta löfte inte står i övereilsstämmelse därmed.
Allen, Palndari-filuller och andra har starkt framhäft detta.
Men lika tydligt ar, i motsats till vad m a n menat, att Johan
Sucket och Jens Andersen inte kunnat bygga sin framställning på en S:t Eriks skrivna lag, den svenska landslagen,
vilken sade raka motsatsen, och utan vidare kiinnat f5 riksråd och ständer med sig. Den skrivna lag, de åberopade,
måste i någon forn1 ha existerat. Begreppet S:t Erilis skrivna
lag måste ha Iiaft en annan och vidare omfattning.
T'ad Johan Sucltet och Jens Andersen förstått med S:t
Erilts skrivna lag kan fås fram, om man utgår inte från
landslagen, utan från l nar söv er ens kon ini els en i Cppsala.
Det hade har från segrarnas sida lovats att liålla vid makt
»alle nyttige brev och recesser, evar de gjorde are, i Kalmar
eller annorstädes, villte vår nådigste herre och desse tre riken nyttige are)), och att fullgöra dem efter riksrådens råd ocli
samtycke 3. Sill dessa brev och recesser från Kalmar hörde
självfallet ocksa unionstraktaten av 1397. I denna möter
följande bestamnlelse: »giver gud denne ltonung (Erik) son
eller dem efter honom komma en son eller flere, då skall en
till konung väljas ocl-i tagas över alla tre rikena och ej flere)) 6.

Denna bestämmelse måste det vara, iill vilken Johan Sticket
och Jens Andersen refererat och som de betecknat såsom
S:t Eriks skrivna lag.
;\.lan har alltid om 1397 års traktat uttalat, att den fastslog valkonungadörnet. Detta ar riktigt. Men traktaten var,
vad man förbisett, en ko~npromissniellan skilda åskådningar
och i själva verket var med den starkaste restriktion den
gamla principen om bördsrätt iill riket bevarad. Valet var
begränsat till den föregående konungens söner; fanns endast
en, var dennes val givet, och valkonungadömet darmed nara
jäninställt med ara~konungadöme. Det a r detta, på vilket konung Christiern i föreliggande fall tagit sikte. Vald srar han
redan, lat lian ferklara; vad lian nu begärde var att såsom
den förre lionungens ende son och darined arvinge till Sverige bli krönt och krismad som arvherre till detta rike. Formuleringen var skicklig: man hade endast låtit utfalla ordet
»vald)) före arvherre. Ordet var lätt att förbise för den som
ville eller var tviingen. Riksrådet med ständerna förbisåg
det. Ocli inte endast forbisåg. De pointerade, att kröning
och krisniing skulle aga rum »utan nagoii utväljelse».
Den lionstitutionella grunden for ltonung Cliristierns
svenska majestät var därmed fastslagen. Lejonets klo hade
stuckit fram. Den hade slagit i bytet. Den nye ltonungen
var proklamerad arvkonung, sasom tiden fattade det alltså
»full suverän», fri och obunden av liandfastiiing och stadgar.
På en slingrande väg, med folltets eget samtgclie, hade
man har komniit undan de besvurna privilegierna och friheterna.
Några dagar efter det att riksridet utfärdat sitt öppna
brev, den 4 noveniber, följde kröningen. Platsen var Storkyrkan i Stockbolrn. Konungen avlade sin ed, utan tvivel
efter landslagens föreskrift, att styra riket med infödde man,
skydda kyrkan ocli de förs~arslöse,altta ständernas friheter
och hålla alla vid lag ocli rätt. Själva kröningen och riddarslag följde. Nar allt var över, gick han - heter det hos
Olavus Petri - »till bords och hade svenskar, tyskar, danskar till gast och höll kröningsmåltid i tre dagar. Men då

Sveriges t r a k t a t e r I I I , 623.
C. F. Alleii, De t r e nordiske Iligers Historie 1497-1536, III: 1, 303;
Paliidari-Jliiller, De forste Konger af den Oldenborgslte Slagt, 351.
Sveriges t r a k t a t e r III, 606.
s a m m a s t ä d e s II, 364,
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högtiden andad var, begyntes ett annat gästabud)). Gastabudet var Stocliliolms blodbad.
Det hade tidigare gått ut över rikets författning, Det
gick ni1 ut över arnnestien.
DA m a n stannar inför de problem, som Stockholms blodbad erbjuder, a r det inte inför problem, som a r knutna till
själva exeliutioiierna. H a r a r knappast nagra problem, sakert
inga av större vikt: tid och rum, avrättningarnas ordningsföljd, namnen på de dekapiterades flertal, till och med namilet p å skarprättarnas överste ar kända. Så nlållga flera a r
de svävande problem, som knyter sig till blodbadets förhistoria i fråga o m liallorna och deras värdes&ttniilg, deil därpå
vilande reltonstruktjonen av handelseförloppet, rättsgrunderna,
processordningen, skulden. Och i sammanhang därmed:
handlades det efter plan och mogen överläggniilg, eller var
det hela endast utslaget av ett ögonblicks delirium efter de
många festdagarna?
De problem, som liar antytls, a r ofta framställda och
ofta behandlade. De h a r under ett halft århuildrade och
mera fängslat uppmärksamheten. De främste inom nordisk
historieforskning h a r läiilnat sina bidrag till deras lösning:
Allen, Pal~idan-lliiller,Erslev. Andra h a r följt i deras spår.
Positioner h a r vunnits, positioner igen förlorats. Valplatsen
a r en av den nordiska historieforskningens klassiska valMaterialet ä r ringa. Meil materialet a r a n n u varken
exalit värdesatt eller helt utnyttjat. Det torde ä n n u vara
utsilit att avvinna det ilya synpunkter och nya resultat.
11.

De grundläggande Iiallorna till historien o m Stockliolms
blodbad fördelar sig P U V
grupper.
~
Till första gruppen hör två aktstycken: en inlaga, i
vilken arliebiskop Gustaf Trolle framlade sina lilago~iiålmot
den avlidne rilisföreståndaren Sten Sture och hans allhängare

9

och begärde konungens inskridande mot dessa, och en sententia, som på föranledande härav blev avkunnad av sarskilda domare. Inlagan och sententian a r att betrakta såsom
ännu bevarade moment i sjalva det ifrågavarande händelseförloppet. Den andra gruppen av kallor innefattar i motsats
härtill senare tillkomna relationer o m vad som inträffat. T r e
av dessa kan visas återgå till förstahandsvittnen. De två
liarrör fr511 Christiern 11:s kansli, den tredje från tre medlemmar av domkapitlet i Gppsala.
F ö r att 11; till en saker kunskap o m blodbadet och de
spörsmål, som a r förknippade nied detta, ä r det nödvändigt
att h a r återge samtliga dessa skriftstycken.
Gustaf Trolles klagoskrift a r bevarad i en avskrift, som
influtit i det andra aktstycket, den i original föreliggande
sententian. Klagoskriften förelades Christierri II och rikets
r i d onsdagen den 'i november. Denna tidpunkt fastslås i
sententian. Att tidpunkten a r den ratta och klagoskrifteri avfattad före förhandlingarnas början denna dag framgår av
det förhållande, att det i skriften saknas varje liannedom o m
det tidigare berörda san~mansvarjelsebrevetav 1517. Detta
frainlades under de förl-iandlingar, som omedelbart följde,
och kom då att helt ondagga argumenteringen mot de anklagade l. Skriften h a r följande lydelse:
~Högmälitigaste herre, herr Christiern, med guds nåde
Sveriges, Danrnarlis, Korges konung etc., käraste, nidige herre.
Jag Göstaf, av Guds försyn ovärdig arliebiskop i Uppsala, förmanar
eders högmaktighet på eders nådes koiiungslige ed, som eders
nåde svor mig på den helga kyrkans vägnar nu i söndags näst
förliden, då jag ovärdig krismade ocli vigde eders nåde till
Sveriges konungsliga krona, att eders nåde ville hjälpa mig,
arliebiskop Jacob, biskop Otte i Västerås och vAra kyrkor,
lilerkeri ocli all kristendomen (till) ratt över desse efterslirivne
uppenbarlige kättare, soin ar först den döde kättaren herr Sten,
fru Sigrid, fru Kristin, hlAns Gren, Mickel Nilsson, Erik Ryning,
Christiern Beilgisson, Olof Valram, Erik Kuse, Clavus Kyle, Olof
Rjörrissoii, Bengt Eriksson, Erili Nilsson, Esliil Silsson, Peder
Slrräddare, Jachim Bralie, Sven Elöl<, Peder Smed, borgmästare
p..pp

i

J m f r nedan s. 48.
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r å d och Stockholms stad. Vilke jag håller alle lika gode ocli
lika store i kätteri. Och står mig dem ingalunda till att
a n a m m a till någon vanlig förlilielse för sådant uppenbart kätteri, som så uppenbart have kastat sig u p p mot allan kristendomen med sådane obekvamelige ocli uppenbare oärlige gerningar. Desse alle och var för sig med den döde kättaren
herr Sten hade först bestallat ( 3 : belägrat) mig i 11 veckor och
1 år, ocli sedan förde d e mig liar in uppå Stockholms rådhus
och utropade mig för en förrädare för den menige m a n och
anskriade desslikes mig till ett evigt fängelse ocli liöllo mig sedan
i 2 &r fången, så länge (tills) eders nådes högrnäktighets malit
h ä r i n i riket kom, d a r mig d å friade av mitt fängelse och
till min kyrka och frihet igen som en liristen förste. Desslikes
sårade de inig i mitt fängelse dödeligen, som ä n n u för ögon
är. Det ärlige, den lieliga liyrlians slott Staket hava de avb r ä n t och nederbrutit i grunden. Desslikes hava de d a r uttagit och av IJppsala domkyrka ocli av biskopsgården alle
mine ocli den lielga kyrkans clenodia, guld, sölv, penningar,
liarnesli, bössor ocli värjor, boskap och ägodelar, vilke clenodia,
item min och stilitens ranta i 4 år, uilket allt både clenodia,
guld, penningar, bo och boskap ocli ranta slrall löpa över 6
gånger 100,000 Iödige m a r k sölv, alltid till godan räkenskap
och likvidats. Den skada, som gjord a r på Stgliet och min
person, räknar jag för fyrahundrade tusende gånger lödige mark
sölv, alltid till en redelig moderats. Item de min käre herre,
herr ärkebiskop Jacob have gripit på Arnö gård och förde
honom bunden till Stockholm som en tjuv och förrädare. Arnö
gård have de rovat ocli brant, uttagit d a r guld, sölv, rede penningar och boskap mera a n till 6,000 Iödige mark sölv, och
girden Iran iclie uppbyggas som h a n var med 2,000 lödige niark
sölv, h a n s högmod ( 3 : våldförande) och fängelse på 100,000
lödige inark sölv, alltid till en redelig nioderats. Item biskop
Otte grepe de annandag påska i h a n s domliyrka och släpade
honom av kyrkan till slottet som en tjuv och en förrädare, och
d a r hölle de honom f&ngeii, s å länge (tills) eders nådes m a k t slog
slottet neder och log lionom d a r ut och kom honom till hans
kyrka och frihet igen som en kristelig förste och konung. Master J o n , min kanik i Uppsala, have de 1 3 å r hållit h a r på
Stockliolms slott i fangelse, rövat ocli skövlat ifrån honom allt
det han egde, desslikes ock all h a n s ranta i 4 å r anammat och
uppburit. Item allt initt klerkeri, prelater, kaniker, vicarios
och prester i Uppsala och desslikes på landsbygden så månge
sockneprester, som de kunde överliomma, have de rövat och
skinnat, sårat ocli gripit och tagit överallt vad de hade i verl-

dene, SR att alit mitt blerliesi, prelater, kaniker och prester,
som de kunde överliomrna, late de iclie s& mycket igen, som
de på en tid äta kunde. Item alle mine prelater och prester
över allt mitt stickt, desslikes alle prelater, kaniker och prester
i Vesteras stickt trugade de till att saga iilessa emot all kristendomens förbud och sl<iclielse, den stund jag och biskop Otte
vore grepne. Högn~aktigste förste och kristen konung, hjelper
oss och all liristendonien (till) ratt över desse förnamnde uppenbare kättare ocli vårt och den helga kyrkans gods igen och sliadeböter, som föreskrivet står. Ocli begarer jag hellindring ( 3 :
arrest) p4 allas deras personer, så länge (tills) eders nåde fångit
beråda sig vad ratt eders nåde a r oss pliktig över dem, tagandes lön av gud och lov över all kristendomen för straff, eders
nades högmaktighet later övergå sådane uppenbare liättare)) l.

11

N e d allledning a v d e n n a Gustaf Trolles klagoskrift begynte e n r a n n s a k n i n g inför konungen. D e n resulterade följ a n d e dag, d e n S n o v e m b e r , i sententian, d o m e n . Originalet
ä r p å pergament. Christiern II lat f ö r a d e t till Köbenhavn
o c h inlagga det i rikets arkiv. Det ligger d a r ä n n u . D å
Arild Huitfeld v a r kansler, f a n n h a n det. H a n tryckte det
första gång i sitt historieverl; 1596.
»Vi Göstaf, med guds nåde arliebiskop i Uppsala etc., J ö n s
i Odense, Hans i Linköping, Otte i Pesterås, med s a m m a nåde
biskopar, master Jören Tursson, domprost i Uppsala, Verner,
ärliedjekne i Linköping, Larens Andreae, arliedjeline i Strengnas,
Jöns, dekan i Skara, dolitor Peder Galle, skolasticus i Uppsala,
doktor Erik Geting, officialis i d'ppsala, doktor Larens av prediliareorden i Stockholni, master Alattis, master Henrik, kaniker i Uppsala, ocli master Sven, kanik i Skara, göre veterligt,
att å r efter guds börd l520 torsdagen nast efter Omnium sanctorum vore vi efter vår käraste, nidigste herres, konung Cliristierns etc. bud ocli vilja tillhopa liallade på Stockholms slott i
store salen, och d å kom för oss i ratta hederlig man, mäster
Jon, kanik i Uppsala, och lade fram en skrift med klagomål
emot döde herr Sten Suantesson och andre i samma slirift benämnde, lydandes ord fran ord som h a r efterföljer.
( H a r : G u s t a f Trolles lrlagosltrift).

Vilken skrift och klagomål dagen nast tillförene framsatte
Sv. Hist. tidslrr. 1918, 122.
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vore av samme master J o n för förslirivne vår käraste, nådigste
herre och mene riliesens råd, deni tillkallade och närvarandes
mest allesamman, som i förnamnde skrift benämnde vore. Och
ändå att de ogerningar, som därutinnan samme döde herr Sten
och förnamnde lians parti tillades, vore nog uppenbarlige utav
sig sjelva, så att var man dem visste, rorde de d å liliväl därutöver Ijusligen (3: klarligen) beviste med deras egen bekännelse
och framburne bre^. Och satte förnamnde inaster Jon i rätta
för oss, o m samnie missgerningar icke vara uppenbart kätteri
emot romarekyrkan. Då anammade vi det ärende till oss och
övervägde det granneligen i alla punkter. Och efter det herr Sten
och förnämnde hans tillhangare funnes i flere å r varit besinittade
med den helga kyrkans högste bann ocli ståndit dar hårde och
ilhatske utinnan, så att de ingen råd eller förrnaiiing alita
eller taga ville av någon, antingen av oss eller andre biskopar
och prelater Iiär i riket eller av de domare, som vår lieligaste fader
påven i denne sak besynnerligen skickat hade, utan heller trugade, försmalade (3: förorättade) och förargade dem som samme
vår heligaste faders, påvens Iydno, interdikt och bud hålla
vilje ocli jemväl sig därutöver bebi~ndo,beseglade och besvuro,
alt jag förskrivne Göstaf, ärkebiskop, aldrig skulle lromma till
min frihet och domkyrka igen utan blira uti ett evigt fängelse,
yttermera bepliktandes sig stadfästa med varannan i sådane
oliristelige förbund, evad där efter ga liunde nied bann eller interdikt av roinersiia kurian, i villie förskrivne stycker oftanämnde
herr Sten och andre benämnde, de honom villige och oträngde
tillfallne are i förskrivne oliristelige förbund, klarligen trätt have
ifrån den helga romerska kyrlians lydno, det vi iclre annat finna
kiinne efter den heliga liyrlians, kejsarens och Sveriges lag ä n
det är uppenbart kätteri, och sliole både lian och de för
uppenbare kättare hållas och kallas. Dess till yttermera visso,
att vi så lagfunnit och a ~ s a g thave, Iåte vi förskrjrne ärliebiskop och biskopar och alle andre förberiämnde hänga \rare
insegle för detta brev, som givet och skrivet ä r på förnämnde
Stocliholms slott år och dag som förskrivet står» l.

J ö r a n Turessons (tre rosor), arkedjelinen Verners (1x0 7 m e d
initialerna VE) och kaniken hiathias (Erici's). Snitt f ö r d e
sex återstående sigillen saknas i pergamentet.
Det ä r tidigare iiämnt, att d e från ögonvittnen harrör a n d e relationerna o m S t o c l ~ h o l m sblodbad a r t r e o c h att
av dessa d e två litgått f r i n Christiern 11:s kansli. Den alsta
av dessa senare, e n öppen prolilamation, ä r ställd till t r e
h ä r a d i Västergötland: Vadsbo, Vartofta och Itåliinds h ä r a d .
Den ä r daterad r e d a n d e n 9 november. H a d o r p h h a r i bilagan till sin edition av R i m k r ö n i k a n låtit trycka d e n efter
»originalet», möjligen ett sanitida tryck.

D e n n a sententia ar, s o m synes, a v k u n n a d a v fjorton
högre andlige, alla m e d undantag av J e n s Andersen, biskopen a v Odense, svenskar. Endast åtta sigill vidhänger emellertid. Saliert identifierbara a r au dessa Gustaf Trolles, bislioparna H a n s Brasks, J e n s Andersens och Ottos, domprosten
Sv. Hist. tidskr. 1918, 122.

»Vi Christiern etc. Käre vänner alle, veter, att n u i onsdags näst förleden vore skickade här före oss på Stockholms
slott värdigaste, värdige fäder, herr Göstaf, ärkebiskop i Uppsala,
herr Otte, biskop uti Vesterås, och desslikes master Jon, domherre i Uppsala, vardigste faders, herr Jacobs, fordom ärkebiskops i Uppsala, fullmyndige. Och berättade först och kärde
försltreyne ärkebiskop i Uppsala, att herr Sten Suantisson med
hans tillhjelpare bestallade (3: belägrade) honom på kyrkans
slott Stäliet, och sedan grepe ocli fångade de honom och hölle
honotn i fängsel i tu år, så länge (tills) honom vårt folk friade, och
sårade de honom dödeligen i sitt fangsel och rövade och skinnade förskrevne slott Stäket och bröte det av i grunden, desslikes
biskopsgarden i Uppsala och Uppsala domkyrka. Karde ock
förskrevne värdige fader, biskop Otte i Vesterås, att nu annandag påslia vart lian grepen i Vesterås domkyrka, släpad och
dragen av lryrkan opp till slottet och insatt d a r i fangsel och
häkte, så länge (tills) vårt folk honom dar ock utfriade; desslilies ock hans biskopsgård skändad och rövad. Desslikes kärde
ock förskrevne mäster Jon, att arliebislrop Jacob vart grepen
och fången på Arnö gård och våldförd till Stockhnlm, ocli Arnö
gård sliändad, rövad och i grunden avbränd. Och berättade
de yttermera, att alle de, som sådane övervåld gjort hade in
på den heliga kyrkan, vore uppenbart i påvens bann och ville
därföre varken siiy liloster eller kyrka och trängde prester till
att saga messor mot den heliga kyrlians förbud. Och desslilies
hade de bebundit dem samman med brev och insegel att avvärja yttermera bannsbrev, om romarekyrkan sådane bannsbrev
över dem giva ville. Och påminte de oss vid vår konungslige
ed och ära, att vi skulle slriclia dem och den heliga kyrkan rätt
över sådana uppenbarlige kättare och bannsmenniskor för sådane
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deras ohörlige gärningar, de hade gjort på dem och den heliga
kyrkan. Då s7ore h a r tillstädes Grslirevne herr Sten Svantissons
tillhjelpare, bekände och tillstode deras gärningar. Då lato vi
tillhopa kalla biskopar, prelater, doktorer och lärde nian, de
visaste i Sveriges rike are, och satte der1 sak i deras l-iander,
att de skulle döma en rättfärdig dom därom, som den heliga
skrift utvisar. Då have de dömt dem alle till uppenbarlige
kättare och bannsmennislior mot romareliyrkan och den heliga
kristna tron. Ocli darföre h a ~ evi n u låtit strax gånga över
dem som sancti E& konungs lag innehåller och utvisar, att
kättare och bannsmenniskor bör att straffas. Och hade vi icke
sådane straff låtit gånga över dem, d å vore befruktandes, att
bannsbrev av romareliyriian skulle hava gangit över allt riket
och besynnerligen över de vare käre undersatar, som med lögnaktige tal vorde tillockade att nedbryta förslire\,iie slott Staket.
S u hoppas oss, att alle vare undersatar skole vara fria, därför
att vi sådane straff have låtit gå över dem som i sadana ohörlige gerningar de ypperste vore. Ocl1 vele vi darrned i fred och
rolighet styra och regera Sveriges rilie och l-iBlla eder alle vid
sancti Erik konungs lag och ratt. Eder alle gud och sancte
Eriii Iionung befallandes. Skrivet på vårt slott Stoeliholin fredagen näst före sancte Mårteils dag a r etc. 1520. Under vårt
signete.)) l
D e n a n d r a a v Christiern 11:s relationer on1 blodbadet
ä r stalld till p i v e n . D e n ingår i d e n anklagelseskrift m o t
d e n ~ i v l i g elegaten Xrc~iinboldus, s o m k o n u n g e n i slutet a v
1520 eller b ö r j a n a v 1521 lat uppsatta ?. Det tecknas h a r
vidlyftigt den förradiska roll, s o m Arcimboldus u n d e r s i n
legationstid i N o r d e n sliall h a spelat i striderna m e l l a n Sten
Sture o c h h a n s anliangare å e n a sidan, Christiern II, Gustaf
Trolle ocli d e svenslia prelaterna å den a n d r a . D e lidanden,
som d e s e n a r e utstått, ges i b r e d a r g l a g g n i n g . Det heter
därefter:
»Oi-ilsider efter många strider och mycken mailspillan gavs
seger fran höjden, och alle de värdige fäderna rned månge andre inferioribus prelatis, klerker och ädelborne man, soni på
"Tlieii
a n d r a delen til Kijm-Cröiiickorne Iiöraiide, iiplagd aff Johan
Hadoipliio, 153.
Acta pontificum Danica Y,333. För dateringen smst. 319, 354.
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samma vis blivit gripne, trängde och brakte i fattigdom, vordo
n u av vårt krigsfolk med segrande h a n d uttagne och friade u r
fängsel och liakte och p å nytt insatte av oss i sina gamla värdiglieter. Efter segern lato vi kalla alla riliseiis råd och m a n och
borgmästare och råd i Stockholm tillhopa i alit och mening att
få beslied om sanna roten och upphovet till illgerningari-ia och
först och .framst o m den oärliga bebindning som skedde mot
oss, efter det att vi endrakteligen av alla ä n n u i var höglovlige
faders livstid korats till konung, och riket, som aven efter landets lagar var vårt, fallit oss till. Meil de som svurit sig samnian mot vår fader ocl1 fruktade sitt straff för majestatsförbrytelsen hade också lagt beslag p å våra konungsliga rantor och
rättigheter. N u liande sig, att den gamle ärkebiskop Jacob och
den unge ärkebiskop Gustaf Iato ett Iorfaret, fullmyndigt o m b u d
konima inför o s s och inärlieligen parniilte oss och besvor oss
vid den ed ui gjort den heliga kyrkan, att vi skulle skicka dem
ratt efter förtjeilst över deras förtrgcliare, betvingarna och helgerånarna och dem som så oärligt förgripit sig på kyrkans personer ocli egodelar och redan voro träffade av liyrlians högsta
bann. Vad därnäst skedde betog oss med an större förfäran.
Det vart till vår liannedom framl-iemtat ett brev, beseglat med
några prelaters och adeliges och Stocliholnl stads insegel, i villiet
utfärdarna efter så mange av legaten tillstadde missgerningar trolöst bebundit sig i så måtto mot vår heliga moder kyrkans överhet, att om i en framtid för de förenamnde ärkebislioparnas,
biskopens (D: Ottos) eller prelaternas fangsling eller nedbrytandet
av kyrkans h u s och fästen och godsens förskingring det komme
till exekution mot dern av apostoliska brev eller censurer, de
utan uppskov skulle bringa exekutorerna om livet och alla och
envar avvärja fran riket och sta emot censurerna och Din helighets faderliga förordningar mot sådana illgerningar. Och vad
helst de företoge sig i förevarande ting niot Din heligliet och den
ronierska kyrkan skulle inte vara en enskild m a n s sak, utan
fullbralit av alla de förbiindne geniiensarnt. Och förmente de,
att en illgerning, övad av så månge, som lockats och tubbats
på sina villovägar av Din helighets legat, val skulle varda dem
tillgiven. Men det a r liant, att desse bebundne och deras tillhjelpare vid tiden för bannet, som blivit lyst s& va1 a jure som
homine, trugade klerlierna över Sveriges rike att saga inessa.
Sedan detta blivit framlagt och utrett för menigheten, ö v e r g a ~ o
vi, fulla av avsky för den trolösa ogerningen, försanilingen. Ty
efter deras vanlige praktiker var det så beställt, att det skulle
Iäggas eld i det lirutförråd, som i stor myclienliet låg redo till
krigsgevarens lossande under vår kungliga sal, dar vi d å be-
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funno oss, ocla vi så bringas om livet. Med guds hjelp vart
emellertid detta kunnigt för de vare. Desse grepo strax till vapen
och rusade i vredesmod mot de bebundne och deras tillhjelpare för att bringa död och förderv över dem. I hopen stodo
oclrsa biskoparna Mathias av Stsengnäs ocli Vincent av Skara.
Och i samma sinnets raseri Iato de nu straffet gå ut aven över
dessa. Alen då 14 sporde det, betogos vi av stor bedrövelse.
T y val var det kunnigt, att desse voro förvunne till majestatsbrott mot vår förbenämnde fader och val också bekant, att de
voro invecklade i helgerånen och bebindelserna och att an flere
icke stodo fria för våldshandlingar. Men hade vi i läglig ordning
varskotts om detta blodbad, hade vi fullväl förhindrat, att det
lagts hand på desse kyrkans man.
Den som först utsiidde denna stora rebellion mot oss i
vårt rike var Din helighets legat Arcimboldus. För hans skuld
hava vi gått miste om många hundrade tusende floriner. Han
utsådde också med sitt ja ocli begivande denna h r e t i s k a
villfarelsen. Ocli liade denna genom guds fördolda och rattvisa rådslag, al1 vår bestämmelse förutan, inte hårt hamnats
av gud och de fördervliga huvudmannen gått under, sliulle i
dessa trakter all vördnad för vår heliga moder kyrlian h a varit tillintetgjord, förakt för kyrkans överhet hållit sitt intåg och
ett schisma inte mindre ä n hos våra grannar rutl-ienerna liar
fattat faste)).
De t r e m e d l e m m a r av domkapitlet i Uppsala, s o m avgivit d e n tredje o c h yngsta relationen o m blodbadet, a r d o m prosten J ö r a n Turesson (tre rosor), skolastikern Peder Galle
o c h Bantorn E r i k Geting. Alla tre h ö r till utfärdarna a v
sententian; i r a r j e fall d e n förstnämnde h a r beseglat denna.
Relationen a r tillkommen p å a n m o d a n a v riksföreståndaren
Gustaf Eriksson (Vasa). Den a r uppsatt dagarna före d e n 6
juni 1523 o c h m ö t e r i två redalitiorier, Den ena av dessa
a r ett 1;oncept. Det föreligger iinnu i original. Den a n d r a
redaktionen visar e n yngre utformning. Den a r bevarad i
e n avskrift, tydligen tagen m e r eller m i n d r e direkt efter själva
d e n expedierade utskriften. Konceptet
först 1918,
m e n u t a n att dess förhållande till d e n a n d r a redaktionen
klart insågs
d e n n a senare föreligger sedan 1816 i tryck 3.
Se nedan s. 39.
Sv. Hist. tidsltr. 1918, 118.
Script. rer. Svec. medii =vi I I I : 1, 68.
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Avskriften av originalexpeditionen a r försedd m e d rattelser av
rilisrådet Hogenskild Bielkes h a n d o c h a r alltså inte yngre
an slutet a v 1500-talet. Den återges h a r

'.

v

»Vi Georgius, domprost, Peder Galle, skolasticus, och Erik
Geting, kantor i Uppsala domkyrka, befrågade av högborne furste,
herr Göstaf Eriksson, Sveriges rikes hövitsman och gubernator,
att vi med detta närvarande brev i troget vittnesbörd skole
kungöra vad vi såge eller hörde sig hava hänt efter konung
Christierns kröning på Stockholnis slott, var vi ock nödde och
[tvungne] ibland voro att bese den graselige och ynkelige dödsens
besliådelse ocl1 den tillförene ohörde och osedde grymhet, som
var det ynlielige mord både över andelige och verldsligorn lierrorn
och androin godom mannom, som are ya1 värdige att hållas i
en salig åminnelse, efter det vi havom förnuinmit i allal-ianda
måtto och i vart och ett stycke, heliannotns vi uppenbara sanningen u'an allt tvivel, som liar efter följer.
Aret efter guds börd 1320 dagen i octobris månad åtta och
tjugonde kommo vi förbenamnde till Stockholm, budne och kallade av arkebisliop Göstaf, med flere andre att göra ärkebiskopen
bistånd och tjena honoin till messa, som sedvarijo a r vid konungens kröning, vilket miiiisterium sig hände söndagen näst efter
Allehelgonadag, som var 4.dagen i novembris månad, och vorom
vi av förnämnde arliebisliop Göstaf [bjudne], att vi skulle följa
honom p2 slottet onsdagen näst därefter, vilket vi ocli gjorde
på dagen om middagsstund, uarrnedan vi tövade intill klockan
slog ett efter middag. Efter nagot uppfunnet svikeligt tillfälle,
vilket vi icke kunde begripa, d å bleve slottsens portar igenlaste,
och bleve innestängde alla menige adelige man och kvinnor,
biskopar ocli prelater, i det nästa över allt riket, samnialunda
borgare, rådman, borgmästare och alle förnamnde herrars tjenare, och ingen blev utlaten, men dar kunde val någon inkomma,
och vi kunde icke begripa eller betänka, för vad sakers skull
det gjort var. På det sista nar konungen satt på domstolen i
store salen, då kom arlrebisliop Göstaf och beklagade sig ganska
hårdeligen mot dem som hade molesterat och berövat Uppsala
domkyrlra, nar Staket var bestallat (D: belägrat), och dem som
det nederbröte, först och främst mot herr Sten, den tid riksens
gubernator, och hans efterleverska fru ICirstina, deras hjelpare
I avtrycket nedan a r de i senast föregående avtryck fritt supplerade,
felskriviia eller överhoppade orden ersatta inom [ l med de i konceptet forefilitliga. Tydliga skrivfel h a r med stöd av konceptet rattats.
2
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och styrkare i förnämnde sak, vars namn han ock lät presentera och uppenbarliga utropa för konungen, begärandes på h a n s
k[onungslige] ed, som lian' gjorde, när h a n kröntes, att lian
skulle göra för guds skuld och raitvisona, (att] kyrkio[n och]
horaom matte ske fj~llestför den orätt och skada dem vart gjort
mångalunda. Vean konungen så svarade: Herre ärliebiskop.
Lyster eder iclie hava framgång i denne sak med sämja och
förliknelse, dar efter som gode nian kunna ransaka, eller velen
I det allenast med lagen bepröva? Vilken som innerliga bad,
att de som dar vore närvarandes skulle arresteras, och var och
en göra honom fyllest i allalianda måtto, vilket han ock för[varvade] (3: utverliade) av lionungen, icke emotståndande att s i d a n
sak var på ärkebiskopens vagnar i Roni tillförene främjad.
>len konungen ville icke, att förbenämnde sak skulle i Rom
främjas eller andas. Då böd han ä r k e b i s k ~ ~ e tatt
~ , sidan
sal< sliulle ransakas har i riket, lovandes att lionomoskulle ske
fyllest för hans skada och orätt i allahanda matto. At (3: med)
vilket arkebiskopen lat sig nöja.
p i det sista därefter bleye där framtagne någre brev för
konungen och läslie, vilket vi icke aktade till [var] punlit [vad] de
hade innebära. hien vi kunde sedaii gissa efter konungens
att denna (3: dessa) breven lydde emot andelige herrar ocli ädele män, som d å nar vor0 och hade förnärnnde b r e r
försegiat. Och det första spörsm&let var till biskopen till Liiiköping, oni han hade sådaile brev beseglat. Vilken där ii11
svarade ja, men han ville förvara sig för tillkommande fall
och skottsmål. Då bekände h a n sig hava gjort en protestation,
och blev hans ursakelse (3: ursäkt) ocli prolestation framhemtad och uppenbarliga Iäsen. Där nast efter blev var ocli en av
biskoparne och riksens rad ett sådant spörsmål föregivet, var
vid sin stat(um), och var lade vinning om att göra sin ursäkt och
uppenbara sin rättvisa i det ärendet. VarCöre efter mangelianda,
som dem blev föregivet, ibland tvedraktigom - oeli dem h a d e
nlångom ärende före att giva - d a bekännes vi med gud, att vi
icke
vad där sammastädes blev sagt eller handlat, fördenskuld att det tycktes intet gälla OSS ~ l p p a ,utan \'i ginge och
talade oss emellan om det [portarne] vore [besfängdel och så
månge män var [där] i deras vånda, varföre vi ock lade var
vinning om, huru vi skulle kunna komma där ut, fördenskuld
att vi vore en part ganska mycket förfärade för sådan sak.
Därnäst en lileri stund gick konungen u t och radet blev
sittandes att ransaka och ända allahanda salier allt intill mörkan kväll. Sedan bleve ljusen inhemtade, och likavisst som
Judas Iscariot ville gripa Christum och förråda [honom], SA

kom Gla[u]s Bille och Söfrin Norrby efter omildaste konungens
bud med lyktor, bloss och med gaiislia många beväpnade män,
både föregångandes ocli efterföljandes, och besåge alloin salen
omkring och letade idlreliga, vem de skulle taga och utleda.
Först utkallade de biskoparna och nagre ädele mall, sedan ledde
de uti tornet i stora hopar niäbtigt rnange både ädele och oädele
kvinnor och nian till ett ynkeiigt mord, som det väl beviste
om andra dagen hände. Därnäst de som d & igen lemnade
var (när) det gjorde[s], de voro så med räddhet och undran
bekymrade, att vi hoppades ingen fred eller trygghet, utan voro
som en fårahop, som är skickad till döds. Och sedan att månge
vor0 uthemtade 0d-i nattens timmar tillstundade och kloclian
var vid 10, d a voro de utkallade, alla prelater, kaniker och
prester, evad stat(us) de helst voro, och ingen annall blev da utIiten. Nar det var gjort, då bleve biskopar, prelater och prester indrivne uti ett trångt rum, vilket icke .\.a1 tillbörligt var,
undantagandes biskopen au Strengriäs och Skara, gud deras
sjal nåde, vilke som vore förvarade uti ett annat hus
vi
icke sfge sedan har i uerlden, hoppandes att se dem i himmelen, laär gud giver hämnd över oskyldigt blodsens ~ l t g j ~ t e l ~ e .
Och bleve vi i förbenämnde rum den natt utöver i sorg, bedröveke och stor angest, som de ännu va1 drage till minnes, som
dar då med voro.
Torsdagen där näst efter, som var 8(tava) Omnitim sant-

der funnen, han skulle hållas för en kattare. Men vad som
därunder funnes (av) falskl-iet, svek eller gryrnliet och vad ont
konungen och hans rådgivare hade betraktat i deras lljerta
med detta spörsmål, skall gud känna, som ransakar alja hjertall och tankar, och vi då det icke kunde första, icke gick där
heller någon dom eller sententia efter sådane spörsmål eller
svar. Och sliall gud vara vart vittne, att vi på den tid icke
kunde första, till vad ända förnamnde spörsmal vart gjort.
Darefter skulle det samkvämet (3: församlingen) konima igen B
det trånga rummet, där vi vore tillförene iianestängde,
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Om samme dag strax måltiden var gjord i sorg och bedrövelse, då liom ett bud och sade, att biskoparile av Strengnäs
och Skara leddes ut f i n g n a utav slottet. Vilket nar vi hörde
det, begynte vi alle att skälva och föllo i stor räddhåga. Då
biskop Bellenaclr, som d å var nar, ocli sade: Det ar
icke möjeligt, att Hans K[onunglig] hl[ajestatl djärves att göra
ont på sådane inaii, varföre ä r sådane lögn och skvaller
intet troendes. Av vilke ord vi finge ock iiågon lisa efter den
grymine tidende oss blev först buden. Något därefter kom där
en igen med samme tidende som tillförene. Då svarade bisliop
Bellenacke, att det skulle sannerligen intet vara. Tredje gången
kom dar en tysk magister, benämnd mäster Hindrich, och ropade med gråtande ögon och sade, att det ar n u i det nästa,
att de skole racka deras l ~ a l sunder svärdet. Då bleve vi alle
hårdeligen bedrövade av osagelig sorg och raddl-iåga och Iöpo ut
hasteligen alle tillhopa, först biskopar(ne), ocli de ville alle gå
till konungen och frirhiiidra, att lian skulle sådaii oredelig och
grym geriiiiig, som h a n hade Iange betänkt, icke fullkomna.
Då mötte oss deil oniilde man och blodgirige mennislia master
Dirich, full med svek och allehanda ondsko, villien som ock
var orsak ocli diktare med den omildaste konungen till allt
det onda, som nu för sagt och skett ar, ocli sade först
på sin tyslro och repeterade det på latino med sådane ord: Ser
I ocli val till och betraliter denne här, att I icke förgås med
de andre förrädare. Nar vi det Ilörde, då blev all meiiigheten
bekymrad med sorg och räddhåga och icke djerrdes gå Iangre
fram före åt (a: förbi) förbenamnde master Dirich, och droge sig
alle till det samiile ruin, d a r de tillförne voro, och blevo
d a r den dagen och natten dar inne intill andra dagen, bedjandes
innerliga till gud med gråtande tårar, att gud allsmaBtigaste
ville värdigas att frälsa sig ( 3 : dem) av den slemmaste dödsens
våda, som de räddes undergå med de andre. Vilket ock så skedde
samme dagen, nar kloclian var vid ett; då ginge ~i av slottet,
lovandes ocli hedrandes gud och lians helgon, vilken oss frälste
av allra grymiilaste konungens tyranni och omildhet.
hlen villien grymhet, deras maledicerade händer och beklagande läppar bedrev0 över ( 3 : med) de värdige fäder och oslryldige biskopar, herrar, ädle män, riddare, borgmastare och andre
redelige borgare och man, som val vore all ara och dygd varde,
nar de dem utledde, \?en1 kan det någon tid förtälja? På det
sista late de dem halshugga och icke var ändå deras ondslio
fullkommen, att de döde Iiroppar Iågo ualte i träcken och deras
egen blod, utan mente aiidå, att de voro ovärdige b e g r a ~ a s och
,
late så förbränna allas förbemalte döde kroppar med stränge

Iierres, herr Stens lekamen, vilken som var långligen begraven
efter den heliga kyrkiones sedvanjo, sanamaledes hans herradömes barn, näppeligen 7 dagar gamnialt, av sin gray uppriva,
yilket de ock med slik stor vanl-ieder Iato förbränna. Vad där
mer ar skett a n iau skrivet ar det m å de utfylla, som då vor0
nied i rådet 0~11ratten och i allahanda handel, därtill besynner]igen utvalde».
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Utöver d e h a r meddelade tre relationerna av förstahandsvittnen till Stockholms blodbad föreligger fril1 svensli s o m
dansk sida e n serie officiella f r a m s t ä l l ~ ~ i n g a r .D e flesta ar
i form a v manifest, utgångna u n d e r å r e n 1522-1323 l. S a m t liga h a r tjänat s o m vapen i slutliampen m o t Christiern II;
deras uppgift h a r varit att rättfardiga omstörtningen och o m störfarna. F ö r fastställande a v hände]seförioppet s a k n a r d e
varde. ;Ilera f ö r den lappfattning därav, s o m komrnit att slå rot,
h a r deras betydelse varit e n o r m . Spåren av dessa framstallningar m ö t e r överallt i svensk, d a n s k och tysk litteratur.
Till dessa officiella framställningar sluter sig d e n s a m Denna står
tida och n ä r a samtida 1.iistorieskrivningen.
mer eller mindre, i detalj s o m i helhetsuppfattning, i beroende
av dem. Men hos somliga a v dessa liistorieskrivare, P a u l u s
Eliae, Svaning, Olavus o c h Laureiitius Petri, glimtar ställvis
en aning o m ett riktigare s a m m a n h a n g och föreliornmer e n
och a n n a n exaktare uppgift.

III.
Av d e grundläggande källskrifterna till historien oin
S t ~ c k l i o l m sblodbad h a r d e huvudsalsliga, såsom a v det föregående framgått, varit liända sedan 151igt tillbaka. Det sätt,
på vilket d e värdesatts, a r karakteristiskt f o r olilia skeden a v
den historiska kritiken. T r e forskare domineras: Allen, P a ludari-Muller, Erslev
Huitfeld 1'11, 281; Koiiuiig Gustaf den förstes registratur I, 8, 66:
Jmfr Allen III: 2, 471.
iilleii III: 1, 303; Paluda~i-Muller, 351; Erslev i dsk Hist. Tidsslir.
VI: 3, 127. Jrnfr Emil Hildebrand i sv. Hist. tidskr. 1918, 125, och Gottfrid
Carlssori smst. 1920, 123.
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När Allen i sitt stora verk o m Lhristiern II skildrade
Stockholms blodbad, underlät h a n helt att markera de olika
kallornas olika art och beskaffenliet. H a n tog ingen hänsyn
därtill. Kanikernas relation var för honom lika »pålitlig»
-som Gustaf Trolles klagoskrift och sententian, Han begagriade alla liällorna, och lians skildring lånade a n från den
ena ä n från den a n d r a de lokalbetonade, pittoreskt verkande
färger, som betingar dess l i ~ g alitterära varde. Redan i Allens tid var emellertid romantikens historiemålning på avskrivning. Och med hans geniale samtida Paludan-?vliiller
liom en första omläggning i kalluppfattningen, Divergeilserna
mellan källorna slack Paludan-&Piiller starkt i ögonen, och
h a n fann i~ödvandigtträffa ett val mellan å ena sidan uppgifterna i G~istaf Trolles lilagoslirift och sententian, å den
andra uppgifterna i Uppsalakanikernas relation. ;\len sa
of~~llgångenvar den allmänna teori lian skapat sig av de
historiska kallornas klassifiliatioii, att dessa i grunden helt
olikartade sliriftstyclien för honom tedde sig som tre liliartade historiska berättelser. Yilken kom sanningeii närmast?
H a n besvarade spörsinålet med att förlilara, att d å kanikerna
var med orn att avge sententiaii, Christiern II redan stod
m e d bödelsyxan i h a n d e n ; det följer därav, fortsatte han, att
de då saknat möjlighet och frihet alt säga vad de visste var
sanilingeil. Denna möjlighet och frihet liar de däremot haft,
d å de gjorde sira relation. Denna kommer alltså sariningen
närmast. Och för Paludan-Iluller kom också relationen att
lielt bilda grundlaget för framställningen.
Paludan- Jltiller s k r e ~18174. De följande årtiondena gav
historisli forskning en ny metodisk inriktning efter fastare
ocli objektivare liiijer. När Kristian Erslev 1891 ånyo upptog spijrsrnålet o m Stoclrholms blodbad till behandling, tvangs
h a n oclcså in i direkt frontstallning mot siii närmaste föregångareo
ny omläggning i uppfattningen av kallorna
följde. Alitstyckena ocli relationen fördelades n u på de skarpt
skilda grupper, som angetts i det föregående, och Uppsalarelationens sanningslialt prövades på aktstyckena.. Erslevs
inlagg blev på detta satt grundläggande. Det hör liksom

Blartin TT'eibulls iPl6inoires de Chanut (1887-88) och Harald
.järnes Reformationsriksdagen i Yasterås (1892;) till de arbeten, som betecknar det kritiska genombrottet i nordisk historieforskning. Men det teclinar tiden alt, med alla Ersjevs
stora förtjänster o m dokumentens lilassifil<ationoch vad därav
fö!jde, interpretationen av dokumenten inte stod h l l t på
sainma höjd, att någon ingående u n d e r s ö k n i q av källornas
beroende air ,varandra inte företogs ocli att till följd darav
nBgon klar bild av den omvandling stoffet varit underkastat
i relationen inte kunde framkomma. Resultatet av Erslevs
värdesättning blev, att brister och förtjällster vidladde den ena
som den andra kallgruppen. Man liar, uttalade hari, irite
att lagga endast den ena av dem till grund, litan att »taga
Ilansyn till begge, sammanarbeta dem och sölta saniiingen,
där det ä r mest grund till att se den». En ståndpunlrt, där
resultaten lätt löper fara att flulituera.
Utgångspunkt för en sälier värdesättning av liallorna
till blodbadets historia måste, såsorii Erslev l1ävdat, vara de
tv2 bevarade aktstyckena. Den vag h a n med sin Iilassifikation anvisat ä r den vag, som h ä r skall följas.
1 samband med återgivandet av det första aktstucket,
Gustaf Trolles klagoskrift, har gjorts gällande, att denna förelegat redan vid förhandlingarnas början den 17 november.
Det kan, då hela argumenteringen under trycket av vad som
närmast följde kom att helt bortelimineras, inte vara tal o m
att skriften inte skulle vara fullt aiitentislr l. Mot det andra
alitstycket, sententian, liar Huitfeld gjort påståendet, att cIlristiern II först efter blodbadet nödgat de andlige att i denna
»giva beskrivet vad de erigårig rådris Ilade sagt honom före,
ha:tis sak därmed att besmycka))
Paludan-Muller liar, såvitt m a n lian se, anslutit sig hartill 3. Paståendet ä r en lös
förmodan. I sjalva verket visar LTppsala]ranikerilas relation,
Se ovan s. O.
Huitfeld VII, 14s.
Paludali->luller, 311.
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att de andlige sammaiitratt före blodbadet den 8 november,
dagen för sententians otfärdande. Den alsta avfattningen
av relationen, koilceptet, ger därutöver vid handen, att kallikerna, vad senare skall visas, d å ä n n u talat om de anlilagiide
såsom »dömande bättareu och inte vågat direkt föi.nelm att
dom avsagts 1. Tvärtom låter sig detta senare utlasa Lir deras förblorrimerade uttryckssatt. sententian i sitt beseglade
original ä r liksom klagoskriften att anse såsom autentisk.
båda aktstyckena framstår, vad tidigare framhållits,
det ifrågavarande händelseförlop~et.
s.som moment i
3jed utgångspunkt från att de a r ariieniiska följer därav, att
~
~Trolle
~ ä r den
t
som
~ väckt
f lclag.omålen, att han gjort det
på de i klagoslaiften angivna grunderna och att det yrkande,
i vilket bris skrift utmynnar, $r det yrkande, h a n låtit
framföra inför konungen. på lika sätt a r sententian, sådan
den föreligger, den andliga domstolens d o m och den motiresjng
för denna, som den innehaller, alltigellom domstolens
nioliveringe ;\len häri ligger självfallet inte, att d e grunder
Gustaf Trolle framdrog för sin klagan eller den motivering
gav för sitt domslut ä r i ö\'erensstammelse med de
de
\rergliga förllållaildena, inte heller att de båda aktst3'c1iena i
övriga refererande delar a r det. Varje faktum kräver h a r
särskild provning.
>led utg;ngspunlct från de så beskaffade alctst~cli-ena
liar m a n att
relationerna. hlan ä r
framme
ett historiskt stoff, som på helt annat satt och i långt
r
omfattning ar osalcert och tvirelaktigt. H ~ i tvivelali-tigt ocll osalcert fralngar av det följande.
;\ail bellöver inte lasa långt i den alsta av dessa
tioiler, christierri 11:s prol~lan1ationtill häraderna i Vastergötland, för att uppdaga, i vilket nara beroende den står av
de tidigare uppsatta Idagoskriften och sententian. 1 @lva
verliet a r prol<larnationen för så gott s o m allt vad som rör
förhistorien till blodbadet skriven direkt p%dessa och smYi B ~ c l i elleller efter sådaiie spörsmål eller svar, det ['i k u n d e försiå, efdom eller sententia)), S r . Hist. tidskr. 1918, s. 120. Jmfr
terfö~de
nedan s. 40.
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ger sig gärna ordagrannt efter dem. Endast ett par reala
olikheter förekommer.
Enligt sententian ar det kaniken mäster Jon, som ansdagen den '7 november framburit Gustaf TroJles ];lagoskrift;
klagoskriften visar i sin ordning, att ärli-ebiskopen fört inte
endast sill egen, utan bland annat oclcså sin företrädares
Jacob Ulfssolls octl bisliop Ottos av Västerås talan. proklaJBatiollen framstaller daremot förhållandet så, att Gustaf
Srolle9 Otto av Pasterås och mäster Jon, den senare såsom
ombud för ärkebiskop Jacob, var och en i sin ordning frainträtt och ~lluntligenframsatt sina klagopiankter. I ella fallet
ger den skriftligen framburna anlilagelsen, i det andra de
inuntligen gjorda anklagelserna anledning till vad som foyer.
uppgifterna, sådana de föreligger, låter sig inte barmonisera.Me11 \.alet inellan dem låter sig träffa. Det visar sig näinlim
gen vid en granslcning, att de av var och er1 av de tre enligt
proklamationel1 framburna klagopunkterna ä r direkt och nära
ordagrallt hämtade u r Gustaf Trolles, av honom ensam
ingivna Iclagoskrift. Denna klagoslirift förelag redan vid
förhandlingarnas början. Punkterna ä r sålunda bevisligen
formulerade och framsatta inte av de tre, utall av ärkeOmläggningen i prolilamationen h a r emellertid
inte saknat grund. Gustaf Trolle var personlig motståndare
till de anklagade. Anklagelsen fick i allmanhetens ögon en llelt
annan vikt9 då den utom av honom frambars även a\7 två
andra den svenska kyrkans biskopar. Det ä r otvivelalitigt
häri man h a r att se griinden tilI omlaggilingen.
På de lclago~unktei.,som i proklamationen fördelafs p;
de tre hish-oparna, följer i denna också vissa gemensamt
framförda. H ä r möter den andra reala
Det tidigare berörda S a n ~ m a i l s v ä r j e l s e b ~ av
e ~ ~1517
t framlades först
efter föredragandet al7 Gustaf Trolles klagoskrift; det är, såredan franlhjllet, heller inte bealitat i dellna. l!en
prO1ilamationen upptager dess innehåll bland de ursprung''ga gemensamt framförda punkterna. Inadverteilseii i framstallningen a r också här tydlig.
Proklamationell understryker i övrigt sententians ten-
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trala b e t ~ d e l s eför Iiandelseutvecklingeii. Deil gör konungen
endast till exekutor av straffet, det straff, soni tillkom de
personer, vilka genom denna dömts såsom kättare.
Vänder m a n sig fran den älsta av Christiern 11:s Selationer o m bludhadel till den yngre, den till påve11 ställda9
ä r det latt nog se, h u r genoinsyrad denna relation ä r av förvailsliande tendenser. Vad det gallt h a r varit att möta el1
spirande opposition mot blodbadet, framför allt att ställa det
öde, som drabbade trå av d e svenska biskoparna, ?.Latthias
av ~
t
~ ocha \'incent
~
~a r Skara,
~
ä i en~för kurian acceptabel
framställes
i S; skärpta ordahelgsning. 1 detta
lag som möjligt påvens egen legat hrcimboldus såsom medansvarig i sveilslcarnas rebellion. Seiitentians avlr~lnl1ande
innebörd förtiges, helt natrirligt, då d e n n a ju varken
agde eller liriiide äga tillämpning på biskoparna. I stallet
uppdrilias för
llistorien o m en kr~itkonspirationoch
göres blodbadet, enl;annerligen de två Iiiskoparilas undergång, till en Oförutsedd föUd av denna, resultatet a\. ett
handgemang, i vilket krigsfolket till s j a l ~ f ö r s ~ och
a r i hastigt
I<on~lngen
själv
ställer
sig
helt
ovetande
on1
mod inlåtit sig.
Ilandelseförloppet
står
h
a
r
helt
massal;ern före dess utbrott.
och med vad Christiern II sjalv tii strid med
digare i prol<lamationen låtit göra gällande. Syftet a r genomsl<inligt. Det h a r gällt det egna försvaret. Samtidigt betonas
sl;arpt betydelsen au 1517 års samniansvärjelsebrev och förvaIlslias dettas innehåll och betydelse delvis till de sammallsvurnas nacl;dell dessa helgerånare, schismatiker 0cl-i 11a-etiker skall Ila förbiindit sig att bringa Om livet exelcutorerna
a\, eventuella privliga fijrordiiingar mot deni, och hade gud infe
ingripit - ty det $r hans finger, som skönjes i massakern att frukta, att Sverige helt utsöndrat sig u r
skulle det
gemenskapen med Koin. Softet ar ä r e n har genomslcinligt.
I<onungeil betonar darutöver, att hans ~alilrnankallandeav
i Stockholm i november 1520 endast
rikets store ocll
gatt iit på att få sant beslied on1 roten och upphovet till de
händelser, som gått förut. Avsikten h a r varit enbart denna.
hv vida större b e t ~ d e l s eä n värdesättningen av de två
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relationerria fran Christiern 11:s kansli ar på grund av den
tilltro, Som skänkts den, ~ ä ~ d e s ä i t n i n g ea nv Uppsalakanikernas relation. Kritiken r ö r sig här med vida större svårigUtgångspunkten ger sig själv: en rent formell jämförelse
mellan relationen å ena sidan, klagoskriften ocll sententian
5 den andra. Föreligger rent formellt någon den förras beroende av de senare?
Förhåll.andel framgår Irlart, o m m a n jamför vad sententian h a r att berätta 0111 händelserna torsdagen den 8 november med motsvarailde delar av relationen.
Senten tian.

Relationen.

Torsdagen näst efter Omnium sanctorum vore vi (3:
Gostaf, ärkebiskop, Jöns i
Odense etc., biskopar, Jören
rr~lrsson,dolllprost, etc., doktar Larens av predikareorden,
master Mattis etc., kaniker)
tillhopa lcallade . . . i store salen . . och satte . . mäster
Jo11 i ratta för oss, om samme
missgerningar icke vara uppenbart kätteri emot roniarekyrkan. D å anammade vi det
ärende till OSS och Övervägde
det
. o c h efter . . . de . . .
sig bebundo . . . och hesv~zro
. i vill<@förskrivne stycker
(de) trätt have i f r h den helga
romerska kyrkans I ~ ~ d n. o. .
vi icke annat finna Iiunna efter
den heliga kyrkans, kejsarens
och Sveriges lag an . . . skole
. de för uppenbare kättare

Torsdagen dar näst efter , .
Omnium Sanctorum
bleve
alle biskopar, prelater, kaniker
och klostergivrae
. , . tillhopa kallade på store salen .
till vilke herr johannes
nacjie
sadane spörsmal
framförde, om de som llave
sig tillliopa svurit ocli
tillhopa förbundit mot helge romerske stolen , are hallande
för liättare. om vjllcet spörsmal lärde man .
sig om berådde ocll svarade efter evangelium ocll andelige rätteri, att
vilken med fGrbenainnde sak
varder furinen, han
hajlas för en lrgttare.

a

a

a

a

a

a

a

De h a r anförda parallellstallena visar, att ordningsföljden val Iian vara rubbad, men att samnia ord, satsfogning
och gång i framstallningen åter-finnes på båda ställena, Vad
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relationen innehåller i de h ä r citerade delarna för den 8
iiovember h a r endast kunnat skrivas på grundlag av sententian.
Gustaf Trolles klagoskrift ingår i denna senare. Det
framgår redan härav, att kanikerna vid relationens uppsattande måste hava haft liannedom även o m klagosliriften. Differenserna i grunduppfattningen liar emellertid liar skarpare
inverkat. Inte desto mindre röjer sig kanikernas relation
aven h ä r formellt influerad av förlaget.
h'1agoskrifte1-i.

Relationen.

Högmäktigaste herre . . .jag
Göstaf, . . . ärkebiskop i Uppsala,
förmanar . . . på eders nådes
konuilgslige ed, som eders nåde
svor mig . . . då jag . . . krismade och vigde eders nåde . . .
att eders nåde ville hjelpa mig
. . . och vara liyrltor . . . (till)
rätt över desse . . . uppeiibarlige kättare, som ar först . . .
herr Sten, fru Sigrid, fru Kristin
. . . Och star mig dem ingalunda till att anamma till
någon vanlig förlikelse . . .
Desse . . . hade först bestallat
mig . . . Stäket laava de . . .
nederbrutit . . . desslikes . . .
där uttagit och ay Uppsala
domlryrlia . . . alle . . . clenodia . . . Hjelper oss . . . den
helga kyrkans gods igen och
skadeböter . . . Och begarer
jag behindring på allas deras
personer.

Xar lionungen satt på domstolen i store salen, då ltom
arliebisliop Göstaf och beklagade sig ganslia hirdeligen
rnot dem, soin hade molesterat
och berövat Uppsaladomliyrlia,
när Stäket var bestallat, och
dem som det nederbröte, först
och främst mot herr Sten . . .
fru I<irstiiia, deras hjelpare och
styrkare . . . för konungeii, begarandes p 5 hans konungslige
ed, som han gjorde, när han
kröntes, att han sliulle göra
. . . att kyrkion och honom
måtte ske fyllest för den orätt
ocl1 skada dem vart gjort inångelunda. rTemkonungen så svarade: Herre arliebiskop. Lyster
eder icke hava frailigång i denne
sak med sämja och förliknelse
. . . Villien som innerliga bad,
att de som dar vore närvarandes skulle arresteras, och var
och en göra honom fyllest.

Att Uppsalakanikernas relation formellt står i beroende
av sententian och klagoskriften h a r inte tidigare beaktats.
Förhallandet a r emellertid nog så naturligt, d å kanikerna
även varit med vid utfärdandet a r seiitentian och i varje fall
den ene av dem sigillerat. Faststallandet av detta beroende
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gr grundläggande för en rätt uppfattning av relationen.
Varje avvikelse i dennas innehåll från innehållet i de båda
aktstyckena får därmed förhöjd och signifiliativ betydelse.
Redan Paludan-llliiller och efter hononi Erslev har,
sasom tidigare berört, skarpt framhallit, att avvikelser finnes.
Det galler till en början att lioiistatera vilka. Vi vänder oss
darvid först till vaii som skall ha inträffat onsdagen den 7
Enligt sententian a r det mäster Jon, kanik i Uppsala,
som denna dag för konungen och riksrådet förelägger Gustaf
Trolles klagoskrift. I motsats härtill låter relationen ärkebiskopen själv träda fram som klagande part och muntligen
framlägga anlilagelsepunliterna. Dessa gällde eriligt Gustaf
Trolles egen utsago i det ä n n u bevarade dokumentet, som
förelades, Sten Stures och hans anhängares förbrytelser inte
endast mot ärkebiskopen själv och hans kyrka, utall också
mot hans företrädare Jacob Ulfsson, bisltop Otto av Vesterås,
mäster J o n samt klerus i dess helhet i I;ppsala oeli Pesterås
stift, enligt relationen endast de anklagades förbrytelser mot
Gustaf Trolle och Uppsala domkyrka. I klagoskriften står
de anklagade i Gustaf Trolles ögon såsom uppenbara kättare, och lian begär jamle restitution, skadegäld och arrest
på deras personer aven och i första hand rätt över dem
såsom sådana uppenbara kättare. Relationen h a r en helt
annan framstalliiii~g. Deil känner iiigenting o m att klagan
gill ut på kätteri. Enligt relationen begär ärkebiskopen endast, att kyrkan och honom matte ske fyllest för den orätt
och skada, som var dem gjorda, och att de närvarande måtte
arresteras. I klagoskriften faller Gustaf Trolles ord: »Och
star mig dem ingalunda till att a n a m m a till någon vänlig förlikelse för sådant uppenbart kätteri)). I relationen ii. fragan on1 förlikning framställd i dialogform. Konungen v i n der sig, efter det att Gustaf Trolle framsatt sin klagan, tiil
ärkebiskopen och säger: »Herre ärkebisltop. Lyster eder icke
hava framgång i denne sak med sämja och förlilinelse, d ä r
efter som gode m a n kunna ransalia, eller velen I det allenast med lagen bepröra?)) hrliebiskopen beder då »inner-
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liga» on1 arrestering och fyllestgörelse. Och han utverkar
detta på trots av att målet redan skall h a kommit till liandlaggning i Rom.
Lika skarpt i ögonen fallande som har är avvikelserna
i~iellan sententians och relationens framstallniilgar av handelserna den följande dagen, torsdagen den 8 november.
Enligt båda kiillorria sammankallas denna dag en församling av andlige. För denila'församling framlägger enligt
sententian samme inaster Jon, kanik i Uppsala, som dagen
f 6 r ~ i tframlagt arkebisliopens klagosl;rift, sliuldfrågan till besvarande. Enligt relationen är det inte master Jon, som
gör detta, utan Johannes B ~ l d e n a k ,biskoperl av Odense.
Skrildfrågan Imar i senteiltian forniuleringeri, o m de i klagoskriften anförda missgärningarna av Sten Sture och hans
parti inte vore uppenbart kätteri mot romarekyrkan. I relatioiien ar allt sammanhang med Gustaf Trolles anklagelse
borta. Relationen känner, so111 nyss frarnliållet, ingenting
om en tidigare kätterianltlagelse. Enligt denna 'liar Johannes B ~ l d e n a l i ,utan att någon anklagad namndes, endast
ställt det rentaallmänna spörsmålet: ar de som svurit sig
tilllaopa och tillhopa förbundit sig mot den rornerska stolen
att halla för kättare? Svaret ä r i båda dokunleilten fällande,
men de fällde rubriceras fortfarande som d å spörsmålet ställdes: i sententian sasom uppenbara kättare, i relationen endast såsom kättare. I seiitentian grundas avgörandet på den
lieliga kyrkans, kejsarens och Sveriges lag, i relationen på
evangelium och andliga ratie~i. Det a r enligt sententian
fraga om en verklig sententia, dom. Enligt relationen efterföljde inte någon don1 eller sententia.
Rent forniella övereiisstänimelser föreligger salunda mellan relationen samt klagoskriften och sententian. De tre
kaniker, som gjort den förra, har inte blott varit med vid
utfärdandet av sententian: de har ocltså haft denna ocln lilagoskriften som grundlag. Inte desto mindre är deras framstallning i relationen en helt annan. De till och iined för~ielrarsententiaris och i grunden aven klagoskriftens existens.
Vilka har orsakerna varit?

Den första iakttagelse, som 1 detta sammanllang erbjuder sig, ar en i ögonen fallande förändring ifråga om de agerande ocli dem, mot vilka de brott, som beivras, skall ha
förövats. Man kunde i Christiern 11:s proklamation iakttaga,
hurusom den ende anklagaren i klagoskriften har förvandlade sig till tre. I relationen livarslår Gustaf Trolle som
ensam anklagare, men han för har talan endast för sig själv
och Uppsala dom,kyrka, inte också, som han i klagoskriften
gör, för Jacob Clfsson, Otto av Västerås och mäster Jon samtliga tre ä r borteliminerade. Och bortelimineringen stannar inte har. Frånsett att mäster Jon även försvinner ur
sammanhanget, med anklagelsens framförande, mister han i
relationen också den roll av aktor han enligt sententian haft
den följande dagen. Det liar emellertid aveil för kanikerna
varit nödvändigt ha en man, som denna dag ställde spörsrnBlet: skyldiga eller inte skyldiga? Och master Jon i sententlan förvandlas' då till en annan mäster Jon, Johannes
Erslev liar sökt förena dessa stridiga uppgifter, och de
som kommit efter har följt honom. Det faller sig naturligt,
inenar han, att sententian endast omtalar vad som i juridiskt
avseende var avgörande, Gustaf Trolles skriftligt formulerade
anklagelse, och det ligger intet ~inderligli att öronvittnena
»sarskilt» - även liar borde stått )>endast»- lagt märke till
de mrintllga förhandlingarna. Gustaf Trolle skall enligt Erslev först muntligen h a uttalat sig om sina lilagomål och sedan skriftligen i något ändrad form låtit inlämna dem. Vad
master Jon och Jens Bzldenak angår, menar han, att inte
heller här föreligger oförenliga uppgifter: det kan tänkas, att
först den senare, sedan den förre uppträtt. Afen förmodligen
har, då domstolen lionstituerats, säger han, mäster Jon först
förelagt målet, därefter biskop Jens, som sjalv hade sate
bland domarna, lett överläggningarna om det kyrkorättsliga
All harmonisering är i historisk vetenskap vansklig. Den
för i regel till realt ohållbara slutsatser. Har ar den utesluten.
Erslev, 142, 163.
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Vad man i detta sammanhang k a n konstatera ar, att
Gustaf Trolle den 7 november fört talan, och gjort det slirift]igen, inte endast för sig sjalv, utan aven för de tre andra hans inläinnade klagoskrift i behåll. Denna
man har
I;lagoskrift låter sig inte jäva, och den säger det ofrål1koniligt, Men vidare också, att master Jon, som framlade klagosliriften, följande dag varit aktor. Domprosten Jöran Turesendast 1lSgoll
son, en av relationens egna författare, h a r
timme senare jämte ett flertal andra med hailgande sigill
under sententian intjrgat detta. Saken a r för oväsentlig, för
rimligen sliulle k u n n a förmodas. Dessa
att en osannilig
säkra fakta, som Cppsalakanikerna kände, borteliminerade
de i sin relation. L)e insatte i stallet nya. Varför? Tendensen ä r tydlig. Den a\rs]öjar dem. Bortelimineringarna Iiar
endast kunnat gå ut på ett enda: att föra så många son1 mejligt av det svenska klerus utanför sliottlinjen. Av de som
fördes utanför var den ene en tidigare ärliebiskop av Uppsala9 den andre biskop av T.äster&s, den tredje en nlïcket
ltollega till kanikerna själva. De njTa fakta, som h a t tes, faller i tråd harmed, Samtidigt med att bördan avlyftades
på ett håll, flyttades den över eller lades S: mrcliet tyngre
på andra. Dessa andra var två. Ingen skonsamhet behövde
\,isas dessa; tvärtom var det taktiskt 0~11politiskt riktigt att
drabba dem. Den ene var den i tidens svenska historia
ökande fränllingen Jens Anderseii. Man behövde inte befara, att något finger sI;ulle höjas till hans försvar- Den
andre, Gilstaf Trolle, hade kanikeriia under de låilga ocll
bittra fejderna, b i d e före och efter blodbadet, följt i yatt och
torrt; de hade varit hans trognaste vapendragare. Nu. då
relationeil gjordes, 3523, var mannen en fallen storllet,
utanför sitt faderneslands gränser, för det makthavaude partiet
i Sverige, i första hand för Gustaf \'asa, den mest förhatade
av dem som Linder den föregående tiden axlat en politikers
står fram och anlilagar, blir
l;nppa, När Ilan i
sin
don~ligrlias
inskränkta intresse. Och
det i sitt eget
nar han bepar och beviljas rattvisa, ställes han i en belysniiig, som bröte Ilan gällalirle ratt o ï h ordning: vad han ut-
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yerkar utverltar han p5 trots av att målet redan skall vara
under liandläggning inför ett annat och högsta forum, den
romerska kurian. Hans roll skärpes omsider till det för
tiden hart n ä r bizarra. Det slier, d å kanikerna, återger hans
uttryck i lilagoskriften o m den vanliga förlikningen i dialogform. Gustaf Trolle och Christiern I I konfronteras. T
~
den oniilde konungen, söker beveka arkebislioperi till
och förlikning. Gustaf Trolle avslår.
Tendensen a r helt genomförd. &fan frågar sig: ar förhållaiidet med relationens ~ ~ p p g i f t ei rövrigt likartat?
Den dominerande händelsen den 8 november ar framstallandet av kätterispörsmålet och i sammanhang darmed
avhumandet av sententian. Det grundläggande kan liar, s&soin redan Erslev starkt pointerat l , inte diskuteras: denna
sententia h a r avkunnats; den har, liksom katterispörsmålet
1n;ste h a gjort, lytt på bestämda namngivna personer; den
har utmynnat i att dessa vore att hålla för uppenbara ]<attarea Sententian själv, ä n n u i sitt original bevarad, ar beviset.
JIel], sager kanikerna, denna sententia, under vill<en i
fall den fi.smste av dem, domprosten Joran Turessoil, hängt
sitt än1l~l bevarade sigill, h a r aldrig existeraf. ~ ~ ö ~
on1 kätteri stalides aldrig så, att det kom att
vissa
r-iamngivna Personer, de anklagade, och uppenbart kätteri;
det stalldes fullkon~ligtallmänt och blev lika allrnant besvarat. Svaret avgavs muntligt. Det lydde endast på kattare.
Det ar inte för intet, s0111 kanikerna, efter att ha uppd i k a t detta, omedelbart övergår till att orda o m l<onungens
och hans rådgivares falskhet och grymhet, svek och ondsl;a.
De fortsätter med att försäkra, att de inte kunde förstå meningen med det hela. De tar gud till vittne
att de Ilär
sant. I sjalva verket var d e t -nog så nödigt att göra
Ty kanikerna h a r h ä r omvandlat själva det centrala
i llandelseförl~ppet. Den framställning de gett a r ofrånkomligt falsk. Men tendensen a r iiven här tydligs Den går i
linje som tidigare. Då d e svenska prelaterna bortelilllinerades, gällde det att skoria dessa; d a senteIltiaIl av..

' Erslev,
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fördes och kätterispörsniålet med svaret därpå omvandlades,
för lianikerna att skona -- sig själva. Sententians avförande
med det muntliga uttalandet utan beoch dess
stämd adress förde samtidigt vidare. Aven har kom bördan9
avlyft p& ett håll, att laggas så mycket tyngre på ett annat.
Motpartens framfart blev laglös, och laglösheten blev så nlycket skarpare framhävd, som kejsarratten L I ~ ~ Ou r~ det
S
muntliga uttalandets premisser. Ke*jsarrätten heslamde straffet för
kätteriet. Straffet var döden.
Den omvandling kanikerna sålunda lät själva det tentrala llandelseförloppet den 8 november undergå i relationen,
liunde i sina verkningar inte bli inskränkt endast till detta.
Den kom att sliarpt återverka aven på relationen i övrigt.
Iianikerna har, sedan sententian avförts och kätterispärsmålet
till ett rent allmänt uttalande*
med svaret därpå
även måst onlvandla sjalva det huvudmoment, om vilket
förhandlingarna föregående dag enligt aktstyckena rört sigDen röda tråden i förhandlingarna denna elag var enligt alctstyckena spörsm.$let om kätteriet. Aktstyckena är h ä r
V a j e skymt av detta spörsmal måste försvinna ur relationen. Ty var spörsmalet framme redan p i
hade Iianikerila nädrändigtvis måst förstå vad det
innebar även i den allmanna form det skall ha haft, då det
på torsdagen. Varje läsare av relationen hade i varje
fall förstått det. Och det hade varit meningslöst pointera,
att det blev framställt och besvarat rent allmänt. k m i k e r n a
Littog allt om spörsmålet under onsdagen. De lät i sin d a tio* Gustaf Trolle framsta och begära endast arrest och fyllestgörelse för liden skada l. Först därmed var de själva
utanför skottlinjen.

&Ien det återstod ännu er1 möjlighet. Det var
~nöjligf,att den man, som begärt relationeil, Gustaf Vasa,
eller nsgon annan, under vars ögon den kunde ]iomma, mer
eller mindre dunkelt hört något om att kätteriet varit före
på onsdagen. Under sådana omstandigheter har det varit
~iödrandigt för kanikerna att, såvitt görligt, gardera sig mot
eventuella inkast. De har vetat att gardera sig. Det har
skett efter två linjer.
Det är redan framhållet, att aktstyckena endast känner
Gustaf Trolles skriftligen avfattade, ännu förefintliga anklagelse, framlagd på onsdageil, relationen endast, att Gustaf
Srolle denna dag skall ha stått fram och muntligen aiililagat.
Varför detta uttagande av den skriftliga anklagelsen, som
lianikeina kände så noga, och iiisättande av den muntliga?

1 ~~t heter i relationen efter det a t t Christiern II framstallt sin fråga
om förlikning, a t t ärkebiskopen »innerliga bad, a t t de Soin dar vore narvarandes skulle arresteras, och var och en göra llonom fyllest i allahallda måtto,
vilket ilan ock fijrvarvade (3: utverkade) av konungen, icke emotseandande
sak var på grkebiskopeils vagnar i Rom tillförene främjad. Me*
att
icke, a t t förbeii&mnde sak skulle i Rom framjas eller andas.
konurigen
sak skulle ransakas h a r i riket och ändas,
böd han ärkebiskopen, a t t

lovaildes a t t Ilonorn skulle ske fyllest för hails skada
oratt i allellanda
måtto. i t (3: med) vilket ärliehiskopen l ä t sig nöja.))
För i~lterpretationeii av detta ställe ä r a t t bealita, att
l)icke
emotståndande)) ar, såsom redan Söderwall i sitt Lexikoll över syenska medeltidsspråliet allmärkt, en Översättning av den va~lligalatinska formeln
))non
obstante)) 0~11 a t t orden »lat sig nöja» inte lian h a den n u enda betydelsen,
vilkeri m e r eller mindre innehar e t t uppgirande a v nigot Ina,l
velat. .irlccbisbopen e r n å r helt vad han velat. Hail har jenlte
av
de nih'.i7arande begärt, a t t »var och en skulle göra honom fyllest i allehallda
måtto)), tidligen inom riket. I<onungen h a r bjudit r a n n s a k n i n g inom riket
och Io\'at hollom »fyllest för hans skada och o r ä t t i alleIial1da måtto)).
t ~ d e l s e ~av
l ))lat sig nöja» måste r a r a den i en äldre tids språk även förekommande: »var nöjdu.
Det kan inte gärna vara tvivel om att den process i
kanikerna
åsyftar ä r den process, som ledde till hallnlgsningen ocli interdiktet
över Sverige (jmfr o r a n s. 3 Och Acta pontificum Daliica VI, 255, 294). &lall
lcänller niimera alltför väl det påvliga arkivet för a t t e t t misstag Iiar skulle
möjligt. Denna process, den enda av Gustaf Trolle i
förda,
fyllestgörelse å t honom »i allehanda m i t t o » f ö r de förgripelser, för vilka
Iian f r i n Stel1 Stures och h a n s anhängares sida varit utsatt. $nkny.tningen i
relationen till denna Process r a r e t t nog så skickligt grepp: komme processliandlingarna på bordet, k u n d e kanikerna u r dem visa, inte endast att målet
rörde Gustaf Trolle ensam (och med honom kyrkan i uppsala), utan ocliså
det ingenting hade med kätteri a t t skaffa.
J m f r Gottfrid Carlsson i sv. Hist. tidskr. 1920, 131, dar framställningen
starkt avviker fri11 den h a r givna.
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aIan har här derl första av de två linjerna. Hade kanikerna
talt om något skriftligt, kunde detta genast ha gett allledning
till diskussion; det skriftliga begärts utrett eller p5 bordet,
och hela deras konstrikt uppbyggda framställning kommit i
fara att raseras. Otvivelaktigt är det därför, son1 de för all
skuld valt den muntliga anklagelsen. Ordalydelsen i en sådan svävar alltid mera eller mindre i det okontrollerbara. Den andra linje kanikerna följde är åstadkommen med ett vida enklare grepp. Efter det att Gustaf Srolle
på onsdagen framställt sin muiltliga anklagelse, berättar de,
blev där framtagna några brev for Iionungel1 och lästa.
Iianikerna har här tydligen inte vågat förneka det skriftliga.
Bien fortsättningen röjer dem. De aktade inte, säger de, i
var punkt vad breven innebar. Och det enda de kunde gissa
sig till efter spörsmål, framställda av konungen, var, att
breven brukades såsom vapen mot andlige herrar och män
av adel, som beseglat dem. De lägger här, alldeles som i
sin osannfärdiga berättelse om kätterispörsmålets framställalide och besvarande, särskild vikt vid att bli trodda.
Ty yttermera bel;äilner de i sin relation inför gud, att de
inte aktade vad som blev sagt eller handlat, ty det tycktes
inte gälla dem själva uppå. Greppet är enkelt, det oftast
använda, då den menskliga ynkedomen kräves till svars för
sina handlingar l .
Det ä r mycket mtijligt, att vad som efter sententians
avkunnande förekommer i relationer1 om det sätt, på vilket
kanikerna mottog underrättelserna om det börjande blodbadet ocll vad de själva gjorde för att hindra detta, kan vara
i någon må11 rikligt. Det ä r troligt. Men det torde knappast
undgå någoil, hur \.ä] den starka färgläggningen tillrättalagts
i enlighet med tendensen i övrigt. Episoden om hur bud
på bud kcinmer on1 vad som förehades med biskoparna av
Strängnäs och Skara, de andliges förvåning och förfärall
l Erslev framhåller, s. 143, h u r onppinärksamma de t r e kanikerna varit,
Han t a r utan vidare deras uttalande o m
var gång e t t dokume11t
onsdagen f ö r gott, Och lian finner med stiid d ä r a r intet påfallande
breven
i a t t de i sill relation inte berör Gustaf Trolles skriftliga klagan.
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a c ~ e ~ l l u e r på
a r det skarpaste kanikernas ovetenhet och oskuld.
Det följande om hur alla de andlige ger sig i väg till l<onungen för att förhindra den oredliga och grymma gerning,
son1 han länge hade betänkt, bidrager yttermera att ställa
relationeils författare i gynnsam dager. Dessa ovetande,
oskuldsf~~llaandlige, till vilka kanikerna hörde, har inte
blott varit f ~ l l l aav förvåning och förfäran över det sliådespe],
som var i färd med att utveckla sig: de har också av all
sökt att avstyra det. Det är en egen förtjänst de inte
velat fördölja. Att de snöpligen misslyckades, tjänar endast
att yttermera understryka motståndarnas blodgirighet och
Vad här anförts ger vid handen, att bestämda tendeliser
genoinsyra hela relationen. Cnder dessas inflytande har
personförhållanden och händelseförlopp, hela det historiska
sammanhanget totalt omvandlats, i bästa fall mer eller mindre
förvanskats. Relationen står i de punliter, där den låter sig
Iiontrollera - och det ä r de allra flesta, i varje fall alla
väsentliga - i oförsonlig strid med de verkliga förhållandena.
Och dock Ilar kanikerna själva varit med om vad de beskriver. De har känt, hur allt varit, Gustaf Trolles klagoslirift
och sententian. Omvandlingen och förvanslillingen ä r med-

d ~ l l l uett p a r påpekanden torde böra göras. Ullderrättelserila o m vad
som skedde med biskoparna av Strängnäs och Skara når, enligt
under stigande tempo i t r e oliltr repriser de andlige - det ä r diktilingens
episka tretalslag, som iiär ä r i fuiiktion. Till belysning av kanikernas
1)1lllkt och relationens litterära färg tjänar även ett annat förllallande. p i
mer at] ett ställe i relationen iakttager mail e t t återsken frillKristi lidalldes
Ilistoria. En av de mest åskådliga scenerna i relationen ges, då det beslrrives,
Ilur »iiliarisst som Judas Iscariot ville gripa Christum och förråda hollon~D,
(:lails Bille ocli Söfren Norrby »efter omildaste ltoIlungens bud med lyktor,
lllosi: och med ganska många bevapriade män» kommer och letar »idkeliga
de skulle taga ocli utleda)). Stället ä r beroende av Joliannes evailgelium,
l.:apitlet, d ä r »Judas, som förrådde honom», efter a t t Ila tagit med sig
sin sltara, komriler till örtagården ))med l y k t o r ocli hloss och värjorl). ~~t
senare i konceptet till relationen, n ä r blodbadet redall ä r i full gång,
liiir ))de ledde u t a t t mörda)) ädla maii och andra, )begabbaildes dem i
måtto~l. Anknytningen till hIatthiz?us, kapitlet 27, ä r tydlig:
de
Ilzide begabbat Iionom . . . ledde de hon on^ b o r t till a t t korsfästanj).
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retna. Innehållet i relationen a r uppsåtligen falskt. Allt förliållanden, som föranleder frågan, under vilka omstaridigheter denna relation egentligen tillkommit.
Relatioiien ger sig själv redan i de inledande orden
utseende a r att vara en rent historisk framstallniizg av vad
dess författare hört och sett efter konung Christierns kröning
pli Stockholms slott. Forskningen har karaktäriserat relationen med utgångspunkt härifrån, och det har liållits för
högst sannolikt, att Gustaf Trasa ombett de tre domlierrarna
att nedteckna sina personliga hagkonister f r i n blodbadet för
att på detta satt f; sakligt stoff till ett manifest, soni man
s73r i fard med att utfarda. Manifestet sliall Iia varit det
manifest, soni det svenska riksrådet under valriksdagen i
Strängnäs 1525 lat uppsatta. Men detta manifest riijer inte,
som det menats, någon påverka11 av relationen. Man frågar
sig: lian satsen om »hågkomsterna» vara riktig?
Den förnämste av dem som avfattat relationen var domprosten i Uppsala Jöran ï'uresson. Svaret pa det framställda
spörsmålet vinnes genom en inblick i lians levnadsomstandigheter något före och vid tiden för relationens tillkomst.
Jöran Turesson hade alltid varit Gustaf Trolles och
Cliristiern 11:s man, och det visar sig, att han annii linge
efter blodbadet tog ärkebiskopens parti. På Iiösteil 1521, då
det danska väldet i Sverige helt föll sönder, begav Iian sig
till Danniark. I nzotrörelsen mot Gustaf Trasa var hans fader
herr Ture Jönsson, riksrådet och lagmannen i Västergötland,
från dansk sida tilltankt en ledande roll. Men denne avföll
f r i n Cliristiern II. Vid samma tid, som sonen anlände till
Danmark, har fadern förenat sig med de svenska upprorsmannen. Under dessa omstandiglieter blev Söran Turesson
misstänkt och togs strax efter ankomsten till Danmark i
fängsligt förvar; han satt därefter intill våren 1523 i »haktelse, torn och järn)) hos arkebisliopen av Lund. Först efter
Christiern 11:s flykt slapp han loss. Han begav sig då till
sin faders gård Lindholmen uppe i Västergötland och anlände
dit den 27 april. Men han har, efter vad som passerat, inte
utan vidare vågat sig längre upp i Sverige. Han vagade det

först, sedan han fått del av ett brev f r i n Gustaf Vasa till
Ture Jönsson, daterat Uppsala den 13 maj. I detta bresr
sig Gustaf Vasa att om domprosten begåve sig »hit
upp», »vara honom till vilje i alle ty min makt tillsäger)) l.
Jorana Turesson kan knappast ha varit framme hos Gustaf
Vasa, som i slutet av maj begav sig till Strangmas, förrän omliriiag den l jrini; relationen nämner deniie såsom riksförestandare ocli a r alltså avfattad före konungavalet den B juni
samma år. Datum för relationen ar därmed givet.
Det torde av det här sagda r a r a ofrånkomligt, att relaiionens uppsittande helt sammanfaller med tiden för Jöran
'Turessons återkomst. Ingen som tagit del av den föregående
gl.anskningen, kan under sådana omstatidigheter vara i tvivelsniål om läget. Ile11 svenske riksföreståndaren bar, innan
Ilall atergav .Jörari Turessoii lians domprosteri, kraft as7 honem och samtidigt av de två andra kanikerna fyllestgörande
rikenskap för deil händelse i noveniber 1520, i vilken de
tagit del. De har måst nedteckna sina »liigkoinster».
Intet tvivel, att det för Jöran Turesson och hans kolleger från Gppsala gallt att skriva rätt. Det har för dem gallt
kanske liv eller död, i varje fall deras timliga välfärd. Ett
felskrivet ord och allt kunde vara förlorat. Originalet till
sententiail, soin Jöraii Turesson sigillerat, låg val förvarat i
Köbenhavn, men själv har han haft en klar och noggrann
kanniedom om dokumentet med den däri ingående klagoskriften - det gällde att komma ifran så gott som allt vad dessa
skrifter innehöll. Men hade Gustaf Vasa tillgång till dem?
Det var en hart nar förtvivlad situatioii.
H L I mycket
~
det a n var att spela va bancjue: Jöran Turesson beslöt sig för att betrakta klagoskriften och sententian
såsom inte existerande. Det var enda möjligheten. Att hjälpande händer erbjöd sig, lcaiz inte betvivlas. Bland sententians utfärdare var också La~irentiusAildreze, arliedjeknen i
Strängnäs: han var n u Gustaf Vasas kansler. Det lag i Jöran
Turessons makt att satta lians stallning på spel. Men trots
Allen III: 2, 220, 224, 152, 455, 456; Gottfrid Carlsson i sv. Hist.
tidskr. 19-13, 133. - Gustaf Trasas brev i Gustaf 1:s registratur I, 56.
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alla hjälpande händer: det kunde inte hindras, att Jörail
Suresson mer an en gåiig var nara att förskriva sig. Det
står i konceptet till relationen, att Jens Bzldenak framställde kätterispörsmålet under formen, o m de som förbundit sig mot den romerska stolen och påven »are d ö m a n d e
kattare)). ' Dömande - det kunde väcka tanken på dom.
blen en dom a r sliriven, och en dom gäller alltid bestämda
rattat till: »are hållande för
personer. Det blev i ~~tsliriften
kattare)). Samma osäkerhet ger sig tillkänna på ett annat
stalle. I konceptet står: »icke heller efter sådane spörsmål
r , v i kunde förstå, efterföljde någon dom eller
eller s ~ ~ a det
sententia)). Orden innebar inte något direkt förnekande,
att dom avsagts. Men kanikerna hade alla tre varit bisittare i ratten, och hade det i utsliriften Iiommit att stå dessa
famlande ord, kunde Gustaf Vasa latt ha förts till misstanke
och till att begära närmare förklaring. Misskrivningen blev
i tid observerad. Och kanikerna vågade, nödde och tvungne,
risken att insatta: »icke gick dar heller någon dom eller
senten tia».
Relationen ger sig sken av att vara en historisk berattelse och har alltid blivit fattad så. Den a r ingen historisk
berattelse. Den är, lika visst som Christiern 11:s relation till
påven, en försvarsskrift. Och den visar sig vara av liknande art som denna, fylld av oriktigheter och osanningar.
Men i niotsats till de flesta andra försvarsskrifter blev den s i
skickligt och omsiktsfullt komponerad, att det inte var mö,jligt upptäcka en enda röjande reva. Herr Jöran Turesson
tog ånyo sin plats i Uppsala doniliapitel.

och sententian. Men därvid a r eff, iiittills nästan helt förbisett, av liapital vikt: en ratt interpretation* Llet galler att förstå
dessa aktstycken, noga vaga deras innehåll och punkt för
punkt se detta mot bakgrunden av gällande ratt och rätts-

Den kritiska granskningen och värdesättningen av de
grundläggande källorna till historien o m Stockholms blodbad
ar med det sagda avslutad. Det ligger i dess resultat, att
den historiska rekonstruktionen maste följa andra linjer a n
tidigare. Den måste i allt väsentligt verlistallas på grundval
av de två bevarade aktstyckena, Gustaf Trolies liiagoskrift
SV. Hist. tidslrr. 1918, s. 120.
Sammastädes, 120.

IT.

Cliristiern 11:s kröning var över. I tre dagar, söndag,
och tisdag, från den 4 till den 6 november 1520,
Ilade fest följt fest på SPocliholms slott. Dagen efter, den '7,
samlades rikets råd, man och kvinnor av adel, klerker och
borgare ännu engång dit. De samlades i stora salen. Konungen var närvarande. Master Jon, kanik i Uppsala, framträdde inför honom. Han uppläste arkebiskopens lilagoskrift.
Denna klagoskrift riktade sig mot bestämda, namngivna

dessa kättare med siila »obekvamelige» och oärlige gerningar
hade kastat sig »upp mot allan kristendomen)). Gärningarna
hade gått ut över gods, räntor och personer och riktat sig mot
Gustaf Trolle själv och lians kyrka och prästerskap, ärkebiskop
Jacob Z'lfsson, biskop Otto av Vesterås och master Joii. De uppräknades och de skador arkebislioparna och kyrkan i Uppsala
tagit värdesattes. prästerskapet i Lppsala och vesterås stift hade
de anklagade, då ärkebiskopen och biskopen gripits, »emot all
liristendomens f ~ r b u doch skickelse)) trugat till att saga messa.
Xrkebiskopen erinrade konungen om den ed han svurit honom
vid kröningen. Hans yrkande gick ut på att konungen ville
hjälpa honom, de aridra och »all kristendomen)) till rätt över
de uppenbara kättarna, att prelaternas och kyrkans gods
måtte restitueras och »sliadeböter» erhållas; därjämte begardes arrest på de anklagades personer, tills konungen övervägt
vad ratt över dem som han vore pliktig de förfördelade.
yrkandet gjordes under förklaring, att det ingalunda stod

~
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ärliebisliopen till »att anamma till någon vanlig förlikelse
för sådant uppenbart katterin.
Denna klagoslirift upplästes för stängda dörrar. Vakter
stod posterade vid dem. Ingen blev utsläppt.
Paludan-Muller har o m klagoskriften liavdat, att Gustaf
'rrolle däri Iiraft straff över de anklagade såsom kättare, och
att skriften ideligen kommer tillbalca till detta, att de var
uppenbara kättare l. Erslev tog ståndpunlrt liaremot. Orden
skulle vara rilctiga, säger haii, » o m anltlagelsen uppställde
k e motivera
påstaendet, att de anklagade voro ltattare ocli sökt
detta, men så är det ingal~inda)).Ty, nienar Erslev, trots
allt tal om kätteri, $r det inte detta det galler; anklagelsen
föres på grund av det våld, som tillfogats ärkebislioperi själv,
nedbrytandet av Staliet, Överfallen p2 ärliebisliop Jacob och
biskop Otto och annat liknande. Vad arkebisliopen yrkat
ä r straff över och skadeersättning i denna anledning av
ogärniiigsm ännen '.
Då det galler att taga ståndpunkt till dessa divergerande
uppfattningar o m klagoskriftens innehall, a r ståndpunkten
given redan av det förhållande, att bland de alilillagade befann sig en död man, riksföreståndaren Sten Sture. Talan
riiot död mail var enligt dåtida ratt möjlig endast i tv; fall:
i mål som gällde majestätsbrott och i mål om hzresi, det
förra i anslutning till romersk ratt 3, det senare, med utgångspunkt darifrån, sedan det 12. århundradets mitt enligt
lianonisk ". Att här endast k a n vara fråga o m hzresi, ar
Samma ståndpunkt som på denna väg ~ ~ u n n i tvinnes
s,
om
man noga och verbalt följer gången i klagoskriftens framställ~iirig.Efter ~ipprälinandetav de anklagade förlilasar arkebiskoPaludaii-&Iiiller, 369.
"i-slev,
136, 157.
V , 11 D. a d leg. .Juliam maiest. SLVIII. 4.
A 1. i
i C. de h:eret. I. 5 ; C. 6 C. XSIV q u . 2 ; c . 3 o c i i c . SSS6, 'i in
V I : ~ Ode
. Iizret. T'. 2. .Imfr Paucapaleas Summa, ed. Scliulte, 105, och S u m m a
Rolandi, ed. Tllaner, 101. För övrigt: Havet, L'hérésie e t le bras s&cuiier, i
Billliothi.cIne de ~ ' E c o l edes cliartes, S L I , 582, s a m t Weiiiier, Beitrage zur Organisatioii urid I(0mpeteriz d e r piipstliclieii Ketzergericlite, 336.
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pen, att det står honom »dem ingalunda till att a n a m m a till
någon vänlig förlikelse för sådant uppenbart kätteri, som sa
hava kastat sig upp mot allan kristendomen med

siet». Detta framstiilies h a inanifesterat sig i de obekvämliga
och oärliga gärningarna. Yrkandet går ut p5 lionurigens
Iljalp att få ratt över de uppenbara kättarna, restitutioil och
sliadeersättnii~g. Interpretationen a r så mycket säkrare som
gerningarna i sententian uttryckligt rubriceras av alitor som
uppenbart kätteri. Paludan-hliiller, inte Erslev, h a r h a r sett rätt.
Den första fråga, som efter tillrättaläggandet av klagoskriftens innehåll reser sig, ä r fragall: vad menades med
Själva ordet kätteri liar över Italien och Tysliland, d ä r
de soni var fallna i denna delikt kallades gazxari, Iietzer,
nått upp till norden. Det betecknade ursprungligen den villolara, som fiirfiilitades av de manikeiskt influerade liatharerna.
Med tiden kom ordet att avse h ~ r e s och
i
schisma, det senare
visserligen tänkbart utan det förra, men i själva verket alltid i
förbindelse därmed, ett schisma lizreticum. De moderna
lianonisternas definitioner å dessa deliliter ä r in i minsta detaljer utmejslade l. Mera upplysande ä r i h a r föreliggande
sammanhang de i l d r e och vid tiden för Stocltholms blodbad
normgivande liaiionisterna, Xntoninus av Florens och aiidra.
Den förres Summa s a c r z theologiz, iuris pontificii et Ccesarei,
förelåg redan vid 1500-talets början i talrika tryck; den var
överallt känd och använd. Antonini definition å hzresi betonar skarpare a11 motsvarande moderna vissa moment. Deii
Jmfr exempelvis hliinclien, Ilas kanoiiische Gericlitsverfahren uiid Strafreclit, II, 315, 346; Hiriscliius, System des katliolisclien Iiirclierirechts, \', 157,
679, 1ö l , 688; och hos dessa upptagna kiillcitat.

© Scandia 2008

www.scandia.hist.lu.se

Lauritz Weibull.
Stockholms blodbad.

vilar närmast på Petrus de Tarantaise. Sy5 ting, säger han
med denne, erfordras för att stämplas såsom lizretilier. För
det första: en irriilg i förståndet i fråga o m de ting, som
faller under tron, ett förnelcande alltså av något stalle i den
heliga skrift eller av vad liyrlian fastslagit såsom normgivande
i trossaker. För det andra och som ett komplement till
detta: liårdnaclienhet i viljan, så att inan inte endast frivilligt
väljer att ansluta sig till falsk lära, utan också hirdnackat
står emot sanningen, som ar en uppenbarad. I motsats härtill definierar Antoninus schisma såsom en förbrytelse, ill lien
inträder då någon vägrar att yara under påven och att sta
i gemenskap med kyrkans honom underdåniga lemmar.
Schismat står direkt och genom sitt inneboende väsen i strid
med liyrkans enhet. Meil verklig schismatiker ar endast den
som av fri drift och med full avsikt skiljer sig ut u r denna
enliet. Hzresi och schisma skiljer sig från varandra såsom
slaktet ocli arten, sicut genus et species l.
Den andra fråga, som reser sig, ä r frågan: var de förbrytelser, för vilka Giistaf Trolle anlilagade, i belysning av
det har sagda, tillräckliga för att tjäna såsom motivering för
liatteri?
De två förbrytelser arkebisliopen skjuter i förgrunden
är förbrytelserna mot biskoparnas och klerkernas personer
och mot den kyrkliga egendomen. Rasla hade sedan Ilangt
tillbaka varit föremål för lagstiftning, och denna fått sin sista
gällande utformning av Julius II i konstitutionen Consveverunt l511 ocli vid det femte Laterankonciliet i Leo S : s konstitution Siipernz 1514. Förbrytelserna var eo ipso belagda
med exkommunikation och anathema; absolutionen var reserverad påven a. För den tredje förbrytelsen i klagosliriften,
trugandet till att under rådaiide interdikt saga messan, stipulerade redan Clemens J' straffet: escommunicatio lat= senhiitonini archiepiscopi Florentiiii ordinis przdicatorum S u m m a s a c r z
tlieologize iuris pontificii et Czesarei seciinda pars. Tit. S I I . c. 4-5; Tit.
I I I . c. 11.
Y Consvever~lnt1.511 SS S 0c1i 10; Su1)eriiz 1511
39.

a

45

t e n t i ~sarslcilt
,
reserverad påven l . Samtliga dessa förbrytelser
lian gi~retvisvara utslag av kätteri. Men de lioilstit~ierainte
Ilagot sådant. I det föreliggande fallet visar klagoskrifleii
varken att förbrytelserna haft något med tron att skaffa eller
att ett avsiktligt lösgörande fran kyrkans enhet ägt rum.
Varlien hzresi eller schisma var ledda i bevis. Vad den visar,
ar endast att världsliga personer förgripit sig på den svenska
liyrlian, och att delta skett under svåra, delvis sakrilega
Iilagoskriften brast i motiveringen för liatteri. Den ä r
ställd på skruvar. Man har ingen anledning tro, att inte
Gustaf Trolle själv begripit' detta. Därav utan tvivel lians
ansträngningar att med orden övertona vad som brast i det
reala. Han stämplar de anklagade genomgående som kättare;
de har »kastat sig upp niot allan kristendomen)); de har brutit
liyrkans »förbud och sliiclcelse». Sin egen ståndpunlit som
biskop markerar haii skarpt. Den markerar samtidigt kiitteriet. Clemens V hade vid konciliet i Vienile bestämt, att
den biskop, som inte låter lagen ha sin gAng mot det h ~ r e tiska fördärvet, utom av andra straff aven drabbas av suspension från sitt ämbete '. Gustaf Trolle vägrar i sin lilagoskrift varje förlilining med de anklagade.
Det sartecknande för Gustaf Trolles lilagoskrift ä r emellertid inte endast själva ledmotivet, kätteriet. Särteclznande
är också den särskilda belysning, som ges åt detta. Arliebiskopen framställer de brottslige inte endast såsori~kättare,
utall såsom uppenbara kattare, brottet såsom uppenbart
kätteri och uppenbara oärliga gärningar. Vad som förövats
betecknas såsom något manifest, ett notorium.
Vad innebar detta? Det innebar, att därmed redan
från början den för kätteri vanliga processordningen gjordes
stridig. Ty a r brottet notoriskt, sättes denna u r spelet 3. I
mål, där accusatoriskt förfarande annars Itoinmel- i fråga,
c. '2. Clem. de sent. exc. V. 10.
%. 1 S 4. Clem. de h o r e t . V. 3.
C. 14. C. 2. qu. 1: quze manifesta s u n t jiidiciarium ordinem noii requirunt. J m f r Summa Kolandi C. II. qu. 3 .
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men där något illanifest, ett notorium föreligger, Iiraves
ingen »accusatio» l. Bestraffandet av ett brott måste i regel
föregås av bevisföring; vid ett notorium behövs inga vittnen '.
Afen givetvis måste i så fall notorieteteii stå fast. Denna
notorietet lian, frånsett ))notorietas prt~sumptionis)),antingen
vara en »notorietas juris)) eller en ))notorietas facti» 3. Cnder
den forra faller handlingar, som redan genom fullgiltigt bevis,
dom eller tillståelse, till sin sanningshalt ä r fastslagna. Fråga
är h ä r o m »probatio» och »confessio». Den senare, »notorietas
facti», ä r given, då handlingen ägt r u m inför så många vittnesgilla personer eller den offentliga maktens tjänare, offentligt
ocll \lid dagsljus, att ett förnekande vore rena frivoliteten.
Står riotorieteten fast, a r domarens varv att utan vidare
slrrida till dom, sententia. I denna måste självfallet en förklaring o m notorieteten ingå 4.
Gustaf Trolles klagoslirift h a r sålunda avsett ett domfällande inte endast för kätteri, utan för uppenbart sådant.
Vad detta kunde betyda, när klagoskriftens bevisföring Jrar ställd
p å skruvar, a r lätt att inse. Alen att yrlta straff enbart för
kätteri har inte varit tillräckligt. Arliebiskopen h a r ocksa
för egen, andras och kyrkans del måst reservera sig viss rätt.
Kätterilagstiftningen föranledde därtill.
Innoceiltius III hade redan 1199 föreskrivit, att inom
de områden, son1 lydde under hans virldsliga herradöme,
all egendom, tillhörig kättare, slrulle indragas; sam tidigt hade
h a n ockS; under hot o m straff gjort de andra världsliga
inaktinnehavarna åläggande o m detsamma j. Stadgandet fast-

slogs vid det fjerde Laterankonciliet 1215. »De dönldes agodelar)),uttalar Innocentius III, »sliola, där fråga ä r o m lekmän,
koilfislieras, om fråga ä r om lilerlier, varda de kyrkor till del,
fr;ln vilka dessa mottagit sin bergning)) l. Uttrycket: »konfiskeras)) - confiscentur -, innebär har, att de sAsonl liättare
dömde lekmännens egendom sliall ingå i den statliga fiskus.
Stadgandet fastslogs i förtydligad form av Bonifacius VIII
De i klagoskriften uppförda, såsom kättare rubricerade
personerna var sanitliga lekman. Under sådana omständigheter liar Gustaf Trolle sett sig föranlåten inte endast att
vrka straff för kätteriet. Han h a r också måst yrka, att h a n
k l i de andra skadelidne måtte få sin egendoin tillbalta och
»skadeböter». Gustaf Trolle h a r gjort detta i f1111 utsträckning.
För sig själv, Jacob Clfsson ocli kyrlian i Cppsala h a r h a n
därvid värdesatt förlusterna i reda penningar, uppgivna dels
»till godan räkenskap och likvidats~, dels »till en redelig
moderats)). Ibaven ar, förutsatt dorn på kätteriet, närmast
krav på den Iipingliga fiskus.
Inilehållet i Gustaf Trolles klagoskrift ar med det h ä r

1 c, 1 5 . C, 2. qu. 1: Manifesta accusatioiie non indigelit; C. 8. de cohal>.
cleric. III. 2.
z C , 1 7 . C. z. q. 1: De maliifesta et nota pluribus causa non s u n t

qurerendi testes.
3
1 5. C. 2. c p . 1. Glossa till manifesta.
4 c. 21. dr verb. sigii. V. 1 0 ; c. 10. de coliab. cleric. III. 2; c. 15. de
purg. cailon. V. 34. - J m f r för övrigt hffincheii I, 104, 446; Hinschius IT,
347, 3j8, s a m t d ä r anförda kallställen; Dziatzko, Die Notorietat i m lranonischen

,.

Heweisverfahrell (Archiv f. katholisclies Kirclieiireclit 45, 225); Heiiler, Urteile
))in notorio)), smst. 90, 700.
j c. 10. de hieret. V. i .

47

och menar, att vad ärkebisliopen nied dess ingivande avsåg
var att få konungen och med honom rådet, konstituerat
såsom världslig domstol, till att åtaga sig att döma i det
föreliggande målet 3. E n mening som denna saknar varje
stöd. Allt sådant var enligt gällande ratt uteslutet. Det låg
helt utanför en furstes och all borgerlig myndighets kompetens. Vad klagoskriften avsag var något helt annat: endast
att få den världsliga armens bistånd till att rätten måtte lia
sin gånig, och att konungen, efter en fällande sententias avkuriilande över de kättare, vilka iiskebiskopen stämplade såsom riotoriska, måtte, med beviljande av gottgörelse, på en
gång fastsätta och uttaga det borgerliga straffet av dem.
Föreskrifterna o m den håilning en furste i ett fall som
c. 13. 1. de lireret. V. 7.
c. 19. in V1:to. de hreret. V. 2.
Erslev, 14i, 148, 156, 159, 161.
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detta hade att iakttaga var i den allmänna lagstiftningen
fixerade. Redan efter deii ö~~erenskommelse,som påven
L,ucius III slutit med kejsar Fredrik Barbarossa i Verona,
hade den förre 1184 kunnat förelagga de världsliga inyndigheterna en så formulerad ed, att de på biskoplig anmodan
hade att med all hårdhet och kraft, efter plikt och förmåga
understödja Iiyrlian i hennes kanlp mot kätteriet; underlåtenhet skulle straffas inte blott med exkommunilration och interdikt, utan aven med den världsliga maktens förlust. Under
de följande tiderna skärptes myndigheternas plikt att lämna
sitt bistånd. Det fjerde Laterankonciliet, 1re.jsar Fredrik II,
Clemens IV, Bonifacius VIII tavlade i utfärdandet av förord-

"

nses notoriskt, att tillfälle lämnades de skyldige att förDoktrinen liar i praxis mångtaliga ganger, inte
vara sig
minst av påvestolen själv, åsidosatts. Cl-iristiern II har uppehållit den. Det har har utan tvivel ansetts så mycket mera
påkallat, som notorieteten av det speciella brottet, kätteriet,
k u n d e sattas i fråga. Förhållandena ledde under dessa omständigheter till att vad som närmast följde tog formen av
en ransakning. Den kom att galla inte endast ett fastställande av notorieteten. Den gällde i samband därmed också
ett klarläggande av själva brottets art.
Den andra akten av dramat i Stockholm upptogs av
denna ransakning. Ransakningen började omedelbart. Den
liölls inför konungen och riksrådet. Under denna ransakning blev brev framtagna och lästa. Det är möjligt, att bland
dessa varit bannlysningsbreven mot Sten Sture och hans
anhängare. Ilen i så fall var de inte de enda. Det framkom
ännu ett.
Johailnes S17aning berättar i sin framställning av Chri?

LIuiiclieri II, 3 1 3 ; Hirischiiis V, 380.
1.
Durantis, Speculiim iuris III
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Stocl<liolms blodbad.

,tiern 11:s laistoria, att konungen, efter att ha hört Gustaf
Trolles klagoskrift, framkallade Sten Stures e d r a Christina
~ ~ l l e i i s t i e r n aHan
.
frågade henne vad egentligen grunden
kunde vara till att hennes husbonde med ett så ingrott och
hat alltid hade förföljt arkebiskop Gustaf, i grund
ruinerat kyrkans egendom och i bebindelse med andra först
berövat ärkebiskopen regementet, snart nog också stått den
avsatte på hans allra argesta. »Detta», föll hans ord, )>vilja
ch iistunda vi veta)). Christina Gyllenstierna stod full av
sl;rarnsel, när hon hörde de hårda anklagande orden, säger
Svaning. Ron stod i tvekan om vad hon slculle svara. Men de,
som stod omliring, styrkte henne. Non repade mod. Hon
svarade: »glorvördigste furste, huldrike herre och lionung.
klin husbonde har inte gjort något varre mot ärkebiskopen
an alla de andra, de som beband sig emot honom. Där fins
ett nog så klart vittnesbörd on1 den bebindelsen. Alla har
de tillhopa beseglat sammansvärjelsebrevet». Ett ord, som
tidigare inte hörts: sammansvärjelsebrevet, var utkastat. Konungen befalde strax fru Christina att komma fram med
brevet. Det sändes bud att hämta det. Brevet blev framlagt
Olavus Petri berättar mera kortfattat, inen låter som
Svaning Christina Gyllenstierna vara den som föranleder
framkomsten av samn~ansvärjelsebrevet Det ä r möjligt, att
detta är riktigt. klen det ä r också möjligt, att det »kättarebrev», sin vilket Christiern II talar i ett memorial till rege;
ringsherrarna i Stockholm 1521, avses samma~~svärjelsebrevet
det säges här, att rådet bar det i rätta 3. Huru som helst:
ett dokument, dittills obeaktat, lika okänt för Gustaf Trolle
som för konung Christiern och rörande just det högmal, man
var i färd med att Ilandlagga, var under själva ransaliningen
plötsligt kommet fram.
Saminansvarjelsebrevet ar daterat den 23 november 1517.
Svaning, Chronicon Christieiiii II, 351.
O l a v u s Petri, 328.
Bellimann, Kong Christian deii Andens Histoiie, II, 175.
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Utfärdarna var biskoparna Hans av Linköping, Matthias
av Strärlgnäs, Otto av Trästerås, Arvid av Aba, electus Hemrning Gad, riddaren Erik Johansson, Christiern Bengtsson och
Holger Karlsson, Bengt Areixdsson, Ase1 Posse, Bengt ~kbjörnsson, Johan Jönssoil, hiogens Gren, Axel Mattsson, Henrik
Erlandsson och Bengt Gylta, samtliga Sveriges rikes råd och
män, )]med menige friborne fralseniän över allt riket och
borgmästare och rådman i Stockholm med den menige man
och allmoge, fullmäktige för sig ocl1 alle andre hemma sittandes, som dem med fullmakt försedde och hit till mötet utsände». Dokumentet var utfärdat »under allas våra insegel
o& riksens klämman. Biskoparna ined menige rikets råd
förklarar sig dasi sarildrakt'eligen och med den menige nian
i Sveriges rike Yara övereris vordne, att Stakets slott skall i
nedbrytas; endraliteligen med hand och upl~raclita
händer har brevutfärdarna svurit och lovat att aldrig mera
haya Gustaf Srolle till ärkebiskop. ?/leil därvi~a
utöver förbinder de sig också, att för den händelse de eller
någon av deras påfördes obestånd, bann eller bannsmål med
några besväringar av den romerska kurian för denna sin
undsägelse eller Stakets nedbrytande, de alla, eftersom de
gro samsvurna, samdrakteligen med liv och makt vilja inallas skada och fördärv, evar ocli när saken
bördes
kan tagas före antingen »av påvens gård» eller annorstädes.
Originalet till detta sammansvärjelsebrev blev på C h i stiern 11:s befallning fört till Danniark. Huitfeld fanil det
liksom sententian i rikets arkiv i Köbenhavii och 1st trycka
det; numera ar det förlorat. Trycket ger inga diplomatariska
upp~ysningar. Detsamrria a r förhållandet med det koncept,
som inskrevs i Sten Stures ännu bevarade brevbok. Förhållandet gör, att det inte längre låter sig konstatera, vilka som
verkligen sigillerat brevet.
Man frågar sig: vilken betydelse hade framlcomsten av
delta sarnmails~arjelsebrev?

I sin framstallning av Stockholms blodbad lade PaludailMiiller själva huvudvikten vid framltomsteii av detta brev.
Efter att ha valt mellan kallorna till förmån för kanikerilas
relation, hävdade han i enlighet med denna, att Gustaf Trolle
före brevets framkomst endast fört muntlig klagan och att i
denna muntliga klagan intet ord fallit oin kätteri. Först
genom sammansvärjelsebrevet kom kätteriet med. Värdesatt
från denna utgangspunkt, blear brevet för Paludan-Muller
själva upphovet till processen, sådan denna kom att föras,
den evidenta och verkliga orsaken till katastrofen l.
Erslevs standpiinlit a r en helt anilan. I motsats mot
sin föregångare närmast bagatelliserar han brevets betydelse.
Enligt honom låg klagoskriften före i tideil. I<ätteriet var
redan berört i denna. Och var det ocliså här i hans ögon
ingen egentlig anklagelsepunkt, utan gick klagan ut på övervåldet mot prasterskapet och den kyrkliga egendomen, ]lade
likväl straff - enligt Erslev otvivelaktigt det liardaste straff redan yrkats på de såsom kättare rubricerade anJilagadee
Det egentliga beviset för den undanslcYrnida roll samman..
svärjelsebrevet skall ha spelat, fann Erslev i det förllållandet,
att inte detta, litan klagoskriften Iiom att läggas till grund
vid bestämmandet av blodbadets offer. Han sökte belysa
detta statistiskt. Han bortsåg darvid f r i n de personer, som
ar namngivna på båda ställena. Bortser inan från dessa,
sager han, visar det sig, att av dem som Gustaf Trolle anIdagade blevo 9 avrättade, medan 3 gick fria; av de i 1317
års brev namnda avrättades darennot endast 3, kanske 3,
medall omkring 10 gick fria. Erslear havdar, att dessa siffror
talar för sig själva. Och lians slutsats blir, att brevet på sin
höjd kan ha gjort, att ett par av de d i r i uppförda tagits med
i blodbadet jämnsides andra, som varken nämnes i detta
eller i kIagosliriften. Brevet har, menar han, endast kommit
till som »ett bestyrkande moment))
Ralcgrunden för Paludan-Rfiillers uppfatt~liilgär i det
föregaell(ie undanröjd: anklagelsen, sådan den fornlu]erats i
?

i

~ [ , i t f ~ l dVII,
, 84; H a n & . rör. Sitaiidiilavieils iiist. S X I V , 94.
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I ' a l u d a n - ~ u l i e r , 371.
Ersle\', 156, 139, 148. Jnifr Gottfrid Cal.lsso~i,Hemiriirlg. Gadji, 321.
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klagoskriften, ingavs redan vid förhandlingarrias öppnande
och h a r fran början lytt på kgiitteri. Det följer därav, att
sammansvärjelsebrevet inte kan ha spelat den oförmedlade
och på grund därav helt omviilvande roll, som l'aludanbluller tillskriver det. Men a r brevet därför endast »ett
bestyrkande moment))?
Erslevs framställning h a r alltid verkat bestickande. Den
h a r liittills inte motsagts. Dess varde ilar emellertid helt
på den statistik den inneliiller. -kr denna statistik riktig'?
Det låter sig inte bortresonneras, att Erslev i denna
förbisett ett flertal faktorer. Av de 10 i sammansvärjelsebrevet, som skall h a gått fria och överföres på plussidan
i hans argiimentering, var, efter allt att döma, två vid tiden
för blodbadet redan avlidna l, och av de återstående befann
sig d & och senare med visshet en, bisliop Arsid av Aba, utom
räclih511, en annan, biskop Hans Brask, i den stallning att
Om en tredje, biskop
h a n kunde styrka sin skuldlöshet
Otto av Västerås, gällde det, att han, kosta vad det ville,
måste räddas -- anklagelsen löd på förbrytelser aven mot
llonom, och hade han stämplats såsom kättare, hade den
blivit i denna del irrelevant. Antalet 10 ä r darmed reducerat
till 5. Men aven denna siffra tål säkert en beskärning. H
samma ställning som Arvid av h o eller Hans Brask kan
a n n u nigon Ila: varit; för övrigt behöver inte alla de 3 lia
beseglat. Med beaktande a v dessa faktorer, och att talet 5 ,
inte 3, ar det otvivelaktigt riktiga på de avrättade 3, bland
dessa d i inte inräknade 2 aven i klagosliriften nämnda, upp1 Väl~naren Johaii Jö~issonTar enligt Helgalekamensgillets i Stockliolm
handlingar död 1319; väpnaren Bengt Abjör~issonomtalas i Tarje fall Sista
Carlsson i SV. Hist.
girig i samband med mötet i Arboga i december 1518.
tidskr. 1920, 142.
Ovan s. 1 8 ; Srailing, 3 7 7 ; Olavus Petri, 329.
J m f r listail 110s Erslev, 149. Om de två, för villta h a r s t å r frigetecken i avrättningskolumnen, Cliristiern Bengissoii (Oxeilstierna) och Bengt
Gylta k a n fögailde upplysas. Den förre liar ingenstädes påträffats i handlingar
efter blodbadet (Carlsson i sv. Hist. tidskr. 1920, 142) och upptages i Svaiiiilgs
lista över de avrattade (Svaliing, 375). Den senare förekommer lika litet
efter deri 8 november och anges a r Huitfeld, VII, 156, sisom avrättad.

Stockholms blodbad.
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hör siffrorna i statistiken att vara talande. Be nya siffrorna
stödjer inte en bagatellisering av brevets betydelse.
E n dylik bagatellisering ä r för ovrigt s å mycket rllindre
~ilöjlig,som det inte blott ä r osäkert, o m alla de namngivna
brevutfärdarna beseglat, utan fiillt säliert, att även andra beseglare a n brevutfardarna tillliommil. Brevet självt fastslår,
:itt så skett. Det ställer därtill i utsikt, att ännu andra skall
besegla. Utfärdarna talar om »de värdige fäder och herrar,
biskopar och prelater, som ined oss inträdde are eller h ä r
efter inträda vilja)). Stället, tidigare iilte bemärkt, ä r avMot bakgrunden av vad h ä r utveclilats tecknar sig
s a m m a n s r a ~ e l s e b r e v e t s betydelse på helt annat sätt ä n
Gustaf Trolle hade i sin klagoskrift stämplat de air hononn
anldagade såsom uppenbara Iiättare, Men det hade i själva
verliet inte lyckats honom att kanoniskt föra beviset för
brottet och alltså inte heller för dess notorietet. De lagkunnige, frärnst, såsom redan anmärkt, Gustaf Trolle själv, måste
ha förstått detta. Vid ett rent sumriiarisltl tillrägag5ngssätt
kunde bristerna i motiveringen överskylas. Men förhållandena utvecklade sig annorlunda. Det korn till railsakning.
Det krävdes nu, för att f& saken i hamn, något vida mer a n
tidigare. Men var ocl1 h u r finna detta? Redan vid första
början av ransakningen inför konungen och riksrådet måste
spörsiiaålel h a dominerat. DA framlades samn~ansvärjelsebrevet. Verkan måste ha varit enorm. Frågaii: liättare eller
inte kättare? gled därmed omedelbart in i ett nytt läge. Den
yar med ens löst. De son1 här sigillerat hade i Gustaf Trolles
och hans kyrkas sak inte endast brutit kyrkans laglaiindna
ordriinig. De hade därtill uttryckligen frånträtt lydnaden
under påren och sanimansviirit sig mot denne. Brottet var
brott mot dognien o m påvens, inte endast e11 ensliild påbres
auktoritet. Det var ett brott, vars a r t teelinade sig så
ln?ck-.et skarpare, fullkomligt salter, då det sattes i belysning
a v h ~ a rsigillanterria före och efter sammaissvärji-nii~geilP~andlat
och irandlat, den hårdnackenhet i viljail, son1 de därvid
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frivilligt lagt i dagen. Om detta gav Gustaf Trolles Blagoskrift upplysning. Bannlysningsbreven mot Sten Sture och
hans anhängare, det sista utfärdat på direlit påvligt bernyndigande, underströk det. Sten Sture och de beseglande hade
hänsynslöst satt sig över det ena brevet som det andra.
u n d e r rov, m o r d och andra missgärningar hade de, fullt
medvetna o m vad det innebar, gått sin väg fram. Bs.eg:ef
fastslog haeresi, rippenbar hzresi.
Sammansvärjelsebrevet av 1317, ratt använt, blev p5
detta sätt det lagligt dödande vapnet mot sigillanterna in-

IiGtterilagstiftningen, sådan denna under tidernas lopp
utvecklat sig, traffar med straff utom de egentliga haeretici
även deras anhängare, inhysesmai~,försvarare och gynnare.
Dessa a r alla hemfallna till exkommunikation, efter ett års
förliardeIse i bannet till infami och andra straff l. Rlen tid
efter annan h a r särskilda stadganden utfardats angående
anhängarna, »credentes». E n bulla av Gregorius IS, införd P
dekretalerna, sätter »credentes» utan vidare på grlind av deras
villfarelse i klass med verkliga hzretiker - ncredentes autem
eoriinl erroribus haereticos similiter iudicamus)) Stadgandet
hade till följd, att »credentes>a i en senare bulla av Gregorius
1231 och i bullor av Innocentius IV 3254 och Nicolaus IV
1278 inte längre medtogs sasom fallna under lika straff med
inhysesmaniien, försvararna och gynnarna 3. E n m a n som
storinlivisitoril i Toulouse Bernardus Guidonis, i Xordens
historia känd såsom dominikanerordens historiograf, liunde
också några å r senare kalla dessa »credentes» för »cohereticin *, Xär det, såsom ofta arinars var fallet, anknöts till
dessa stadganden, låg saken efter framlaggandet av sarnniansvärjelsebrevet klar. Sigillanterna var obetingat kättare; de
13. s 5 . de 1ia:ret. T'. i . J m f r Const. Pii IS: Apostoiica: 1869 m. m ,
13. de 1i;vret. T'. '7.
" Pottliast 1x0 8753; Bull. S a u r . III,589; IT', 4 i .
Practica iiiquisitioiiis lieretice pranitatis, aiictore Beriiardo Guidonis,
puhl. par C. Ilounis, 4.
1 C.

33

anlilagade utanför dessa deras anhangare. Ocksa de fördes
som de förra under rubriken kättare, hzretiker.
Resultatet av ransakningen nied de ay Gustaf Srolle anklagade utföll .j enlighet härmed. Sententian h a r orden, att
e l i ~ i rde~ ~i klagoskriften anförda katterska ogiirniiigarna »vore
nog uppenbarlige utav sig själva, så att var m a n dem visste,
vorde de då liliral därutöver klarligen beviste med deras egen
bekannelse och framburne brev)). Det ligger häri på en gång
brottets och notorietetens Iilarlaggande, inte endast en »notorietas facti)), utan även en »notorietas iuris)) på grund såväl
av »confessio» som ))proba t'10)).
Det torde vara svårt att överdriva den betydelse, som

Det var överallt sedan långt tillbaka, utan att invändning
restes, erkänt, att liatterimal hörde under den andliga domsrätten. De världsliga myndigheterna inrymde detta öppet
och villigt. Ordinärt utövades domsratten av dioecesanbiskopen, och hans allmiinna lrompeteiis kvarstod, även efter
det att speciella påvliga inkvisitorer brukade utsändas l.
Enligt Lucius 111:s edikt 1184 utövar biskopen domsratten
med råd av sina klerker. I hiindelse av vakans dömer klerkerna själva, o m lämpligt med råd av bislioparna i narliggar-ide diceceser
Att delegation, domsmalrtens överflyttning
aven på andra, h a r som annars liunde aga rum, a r sjalv-

På kallelse av konungen sammanträdde dagen efter
ransakningen, torsdagen den 8 november, en andlig domstol
på S t o c l t h o h ~ slott. I denna tog tre svenska bisliopar,

\,

c. ii.in VL:to. de h z r e t . V. 2; c . 1 in Extr. comni. de Iileret. TT. 3 ;

c. 1

s 1. in
?

Clem. de lireret. V. 3.
c. 9. de lireret. V. i.

J m f r Hinscliius, T', 311.
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iirkebis]topeil av Uppsala och biskoparna av Västerås och
Liilköping säte; därjämte, dessa tydligen såsom delegati, biskopen i Odense dieces, doinprosten, skolastikern, officialen
två lianilier fran rppsala, iirkedjeknen i lIAinköping
en dominikallermunk f r a n Stockholm. De två, veterligen i
Stocliholm närvarande biskoparna av Strängnäs
Skara
.;ar däreIllot uteslutna. I deras stalle mötte ärkedjeknen fran
det förra stiftet och dekanen från det senare. 1[1iallesfiorton
liögre andlige - > d e visaste i Sveriges rike are», karalitariserar Cllristiern II i sin proklamation.
Redan Huitfeld har aramärkt såsom 11agot sällsamt, att
el1 och s a m m a persorl kunde vara både liarande och domare
el1 part av desse domare r a r l. ~41ldra
i egen sali,
h a r annlärlit detsamma. Anniarkiiingen bottnar i ett förbiseende. Det gällde har, liur underligt det kan synas en senar@
tid, för ingen av domarna egen sak. Alålet var 1i1å1 om kätt e r i , brott mot religionen och gud.
Den domstol, som sattes den S november, var en dornstol, mot vars ~;anol~isliaiiompetens intet kunde anföras.
Den var en i alla avseenden laglig domstol.
Iilför denna sålunda sarilmansatta domstol förelades
ni1 åilyo Gustaf Trolles klagoskrift. Kaniken, mäster Jon
från Cppsala hade föregaeiide dag föredragit denna. H a n var
il^ aktor. Domstolen utgick ifrån att de ogärningar, som i
Gustaf Trolles klagoskrift tillades herr Sten och halls parti,
dagen förut förts i b e ~ ~såsom
is
ilotoriska. >fäster J o n ställde
därefter till domstoleii spörsm51et, oni missgärningarna inte
vore uppenbart kätteri mot romarekyrlian. E n överläggning
följde. Denna följdes i sin ordning av domens, sententians
avsagailde.
Vill m a n h a beviset för rilitigl-neteri av de gr~lndlinjer,
som tlppd'agits i den fciregående framställningen, och därför den stora bet~rdelseil a r sammansviirjelsehrevets
framkomst, b e h ö ~ e rnian endast läsa denna sententia. Gustaf
Tro1les hela vidlyftiga argun~entering för kätteriet ä r i sen-
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teiitian borta. Premisserna h a r helt omlagts. De har omlagts
på basis av sammansviirjelsebrevet. Det framhålles till en
början i anknytning till banilbullorna, att herr Sten och h a n s
i klagoskriften nämilda anhängare i flera å r varit besmittade
med Iiyrkans högsta bann och stått d ä r »l-iåi.de och iIlhätsBe»
utiranan. De hade inga råd eller förlnailingar akta eller taga
velat varlien av bisliopar och prelater i riliet eller air de
sarskilt tillförordnade påvliga domarna; i stället Ilade de
trugat, förorättat och förargat dem, som ville hålla påvens
lydiiad, interdikt ocli bud. Detta är bakgrunden. Mot deilila
bakgrund stalles ilu sarnrnailsvärjelsebrevet. Det tollias såsom
gällande alla de anklagade. Dessa senare hade med insegel
och ed förbundit sig, att ärkebiskop Gustaf aldrig skulle komma
till sin frihet och domkyrka igen och att hålla honom sjalv
i evigt fängelse, därtill förpliktat sig att stå fast med \rarandra
i samma oltrislliga förbund, e r a d banii eller interdikt darefter kunde utgh från den romerska kurian. Pilliga och
otraiigda hade de gjort allt ocli klarligell trätt frHil deil romerska kyrkans lydnad. P å denna gruildval lades konklusionen. Doinarna kunde efter den heliga kyrkans, kejsarens
0cl-i Sveriges lag inte finna annat ä n att brottet var uppenbart kilteri och att både herr Sten ocli hans i klagosliriften
närilnda tillhängare skulle för uppenbara kattare l1ållas och
gruild\ial av det bevismaterial, som sa*nlats och sammaiiställts den f6re;ående dagen, Ilade dolnstolerl Itomn1it
till deii slutsats, vilken hävdats i Iilagosliriften. M e ~ domen,
i
sententian, h ä r som alltid i iiätterimal inappellabel 1, var utan
aiigivande av straff. ITad inilebar detta?
Det var ett vanligt, nära nog ordinart förhållande, att
i domar över kättare inte upptogs de straff, som ~ i p s oiureD
intradde med domarnas fallande: förmögeilhetskonfiskation,
alldliga och världsliga ämbetens förlust, de efterkommandes

' C.

18. iii V I : t o . d e l i ~ r e t .T'. 2.
Hinschius V , 489, och hfoliiiier, L'iilquisitioil
l.'~atice, 129.
"~ifi.

H u i t f e l d , VII, 153.
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i regel bruket, att man stipulerade det straff, som
i specialfallet s a r förbundet med den angivna graden av
I;ätlerio När detta, såsom i har föreliggande fall, inte skedde
och kättarna ruhri@ei.ades som »pertinaces et obstinati)),
))hårde och illhätske», var påföljden självklar. De sasom
för straffets fixering och verkställabde
kättare dömde
Danimadversione debita puniendi)) - överlämnas till den
makten. Den kanoniska rätten och seden ''ar i
denna punlit otvetydiga I.
Siden för överlämilandet var i katterimål bestämd genom
delikter utanfor kätterimål skedde
särlagstiftniIig. l ~ i d
nyerlämriaridet regelrätt först efter det att den dömdes oförbatterlighet ådagalagts. I kätterimal däremot omedelbart,
den dömde inte genast (continuo) efter brottets fast(post depreliensionen1 erroris) av egen drift (spontel
&tegått till kyrkans enhet, offentligen efter biskopens förgottbefinnande avsvurit sin villfarelse och gjort fyllest för
brottet 2. Overlgmnandet skedde. Och därmed begynte ornedelbart der% fjerde &ten i dramat: straffets, det borgerliga
straffets, fastsättande.
För leonung Cbristiern var sententian kanoniskt bindande.
rätt, agde han inte att prosa vare sig
Följde han
domsl~lleteller dess motivering. Under hot om bann,
interdikt och andra straff hade han att handla 3. Inom den
allmiinila borgerliga lagstiftningen låg direktiven härför narmast i den under kyrkligt inflytande utvecklade kejsarrätten.
~
; lirav ~$ borgerligt
~
lstraff för
~ lcatteri
~ hade ~
redarl mot slutet av det 12. arhuiidradet en så fast grundval
sl;ap&s, att l;ätterilagstiftningen därefter ingick sasom ~nomenl.
även i den världsliga rätten. Själva brottet blev efter Innocentilis 111:s uppfattning betraktat som majestätsbr.ott; då del
riktade sig mot gud, sisom det svåraste brott i sin art. Inom
lcejsarr~tte~l
nådde kätterilagstiftningen sitt första genombrott

.

I

:I

c. 9. 13, 15. de h:eret. \ l . i . Jmfr Bern. Giiidonis, 219.
C. 9. de h z r e t . V. ' i .
C. H ~ ~ ~ , ~~ ~
i z u~
tr Orgaiiisation
,~ ä ~ ~der papstlicheii Iietzergeiichte,

347; Hinscliius TT, 312, 389.
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under Fredrik Barbarossa. I en särslcild lag belade denne
hzretici med kejserligt bann. Sin fulla och normgivande
destaltning nådde lagstiftninger1 under Fredrik 11. \'id dennes kröning 1220 togs de första stegen. Fyra ar serlare kom
den konstitution för Lombardiet, som första gsang fastställde
straffet för hzresi till döden på bålet. Området vidjiades
1231 uttryckligen även till konungariket de båda Sicilierna. I
Tvsliland Ilade redan tidigare dödsstraff' liävdmässigt praktiserats: det erilöl1 n u utan angivande av den speciella artera
oeilorn konstitutionen i Ravenna 1232 ]<ejserlig sanktioil. s i n
beliröning fick lagstiftningen i fråga, då Fredri]; 11 1238 och
1239 publicerade de tidigare k o n s t i t u t i o ~ l e rsåsom
~ ~ ~ gällande
för imperiet i dess helhet. Därmed var iven för Syskland
döden på bålet fastsatt sona k r e t i k e r n s straff 1.
Den uppfattning aTr konungens roU, soin efter sententians avkunnande gjordes gällande, framgår av Christiern r ~ : ~
proklamation den 9 november. Sententian hade, som den
refereras, lytt på att de anklagade var uppenbara liättare 0~11bannsn~ännislcormot romarekyrkan och den lieliga
kristna tron. Iionungens roll var att strax uttaga straffet
))som sancti Erik konungs lag iilnehålJer ocll utvisar, att
Iiattare och bai~nsmannisliorbör att straffasD.
Det ä r visat, att S:t Eriks lag för C1lristiern II innefattade utom landslagen även andra inllemska recesser
stadgar, vilkas giltigiiet var erkänd 2 . Har måste begreppet
vara yttermera vidgat. Den inhemska världsliga ratteii sak~
riade nämligen i föreliggande fall tillämpligt lagrum. Rätten
har inist 1 ~ 0 m p l e t t e r a ~hIen
.
under sådana omständighetei.
låg ingenting niirmare än att man grep till dein allmänna
varldsliga rätt, son1 inriehöll straffbestämmelser mot lrätteri,
Itejsarratten. cppfattning och t i l l ~ a g a g ~ ~ g svar
~ ~ äför
t t tiden
natlirliga. ICejsaren var ännu &sars arvtagare, konungarnas
~rinceps;hans lag respekterades eller erkändes, Sedan långt
tillbaka var detta fallet i Norden. I de första Oldenburgarnas
tid hade kejsarratten i talrika fall varit den llormerande. I
l

hIiincllet1 11, 323; Hinscliius IT,
680, 3 7 7 ; samt dar. aliförda kallstalieii.
ovari s . 6.
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christiern 11:s var. den så iiigången i nied~etaamdet,att det i
laans kansliordning var föreskrivet, att ingen Iiuride a~-itagas
till skrivare i liansliet utan att vara väl förfaren i kejsarlagen l .
Det dömdes ofta efter denna. 13e svenske andlige, samlade
@ Stockholms slott, hade nyss gjort det. Iiejsarrätten stod
för Christiern II såsoin en integrerande del a\. S:t Eriks lag.
Det straff koniingeil fastsatte för de såsom kättare dömda
blev därefter. Det löd på död och bal.
yi är fralilme vid den femte och sista akten i dramat,
den blodiga upplösningen. Ramen för denna sista alit srar
lagd i de föregående. Men r a m e n blev bruten. Straffet konr
\.arken att drabba alla de i seriter-itian dömda eller enbart
Sententian var fälld enbart över de i Gustaf Trolles
klagoslirift upptagna: utom Sten Sture sjutton andra personer,
nämnda vid namil, därtill borgmastare, rad och S t o c l ~ h ~ l m s
stad. De senare triiffades av exekution till ett antal, som
av de sjutton, Mickel Kilsson
det synes, a.\r över Qrtio
och Iilaus Iiyle, bada slottsloveninnehavare vid Stockholnis
J;apitulation i september, undslapp - den seilare h a r i vage
fall varit i Stockholm och räddat sig därifrån '. De tus
livinnorna, som var med i sententian, Cliristina Gylleiistierna
och Sigrid Baner, befriades från dödsstraff. De hamnade P

N - e danske Magazin I, 316.
Olal-LIS Petri, 330, uppräknar r i d iiamii 31 Stoclilioln~sborgare(jiilfr
Huitfeld V I I , I X , av vilken framgår, a t t Asinuiid, RIattz Crona hos Olavus
%

I>etri = Asniurid hlattzssoii). ,\leii alr menigheten nämrier Iiaii endast ))de
som ilamilliiiniiige äro» ocii tillägger efter uppriilrnandet av dem: » a n n a n
dageii ilärefter blev Kettil S k r i r a r e avhuggen och sex eller atta andre med
Iioiiom)). Föriitsatt a t t dessa seniare tillliörde borgerskapet i Stockliolm, träffar
siffi.aii » ö r e r fyrtio)) ( j m f r Carlsson i sv. Hist. tidskr. 1920, 1-12, 134) väl
iiärmast det ratta.
" Ekdahl, C h i i s t i e r i ~11:s arkiv, I\', 1333; s r . Hist. tidskrift 1900, 302.
- De båda ai~lilagade Peder Smed ocli Sven Höli avrättades först under
Cliristierii 11:s vistelse i T'adsteiia vid årssliiftet 1520-1321. Allen III: 1, 356.
i Till fogdeii Peder ocli d e andra, som mottagit slottsloven p 5 TaChristina Gylleiistiernas l-agiiar, skrev kung Cl~ristieril 1520 " , ' i i :
vastehiis
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Sammanlagt blev sålunda med direkt stöd l sententiail
mellan femtio och sextio personer avrättade. Men exekutionerna fortsatte. Paulus E l i s och Joliannes Svaning uppgiver
efter hörsägen samtliga de dekapiterade till över 70, skarprattarnas överste Jörgen Moiiiuth liar siffran omkring 82, Olavus filagnus 94, Reinlar Iioclr 99 l. Håller m a n sig till Jörgen
~ o m i i t h suppgift, val deii sannoliliaste, h a r sålunda antalet
varit mellan tjugo och trettio utöver de i senteritian dömda.
De flesta av de på detta sätt ombragta h a r varit av låg.
börd. Olavus Petri berättar, att galgen på stora torget var.
ofta full, sällan tom. »De som hängde voro, voro mest av
de Iierremans tjänare, som avhuggne bleve, ocli mange blevo
uppllängde med stövlar och sporrar, som de kommo iilridandes i staden, utav hästen och i galgen)) Men även högre
uppsatta möter, bland dem de högst uppsatta av blodbadets
offer: biskoparna av Strängnäs och Skara, ?vlatthias och Vincent - det synes, som o m rnan före exekutionen inte gav
sig tid att degradera dem -, Erik ,%brahamsson (LeiJonliuf\7rid), Erik Johansson (Vasa), Erilr Knutsson (tre rosor),
Gunnar Galle, Bengt Gylta, Erland Esbjörnssoil, därtill t v i
främmande Iirigshövitsmän, Balthasar van Ctrecht och ~ + l ~ l f gang vail Diiren. De båda siste hade fiirl~ipitkonung Christierns tjänst och gått Sten Sture till handa i.
Det står för ErsIeu som en gåta, att dessa personer,
som inte finnes upptagna i seiltentian, blev avrättade. Han
fragar sig för vad brott de egentligen föll och varför koilungen inte 0eliSa lät skaffa sig en dom över deme Det
hela ar hoilom obegriplig! 6,
Det låter sig gaiislca säkert konstatesa, under villien
))Nu er Iiun dod faar Verden, tlii huri er d n m t rnet d e andre faar aabei2t>are
K ~ t t e r j ,Oc er Straff offuer dennorn gaait rnesteii parteii effter Suer.igis I , ~ ~ , , .
Huitfeld, \'II, 161.
Hist. Iiildeskrifter, udg. ved H. F. Rardam, I, 45; Sraniilg, 377;
s e m e s s e 1477-1530, 8, 535; Script. rer. Srec. 111: 1, 77, 272,
Olav~isPetri, 332.
h.9, 13, l 5 de h r e t . I'. i .
' Jmfr ovan s. 52 samt Srariirig, 375, ocli O]ajrus Petri, 3:32.
" Erslev, 164.
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synpunkt den exekverande inakten sjalv betraktade och
rllle h a betraktad den utvidgning av avrättningarna, som
på detta sätt ägde rum. I sin proklamation den 9 november
ger Christierii II det sken av, att inga andra ä n de i sententian upptagna exekverats. Samtliga avrättade låter lian d a r
Ila fått mista livet på grund av denna »rättfärdiga dom)) och
samtliga sålunda h a varit nuppenbarlige kättare och bannsmanniskor)). Detta ar konungens ståndpunkt. H u r mycket
det än med skäl kan anmärkas mot denna, förstår man betraktelsesättet. Sententian h a r varit honom nog. De andlige
hade u t a n betänkande fört även de av Gustaf Trolle anklagade, vilka endast var »credentes)i,anhängare till kättarna f r s n
1517 års sammansvärjelsebrev, in under den dom de fällde,
Den exeliverande maliten förde n u även andra än de dömda,
endast de av samma grunder var notoriska kättare, in under
domen. Bland utfärdarna au 1517 års brev befann sig
Matthias av Strängnäs, Erik Johansson, Bengt Gylta, bland
beseglarna - såsom nian h a r anledning tro av uttrycket: de
»biskopar och prelater, so111 med oss inträdde äre eller här
efter intriida vilja)) - förmodligen också Vincent av Sliara;
Gunnar Galle var en av de i Gustaf Trolles klagoslirift till
påven 1319 upptagna l. Premisserna i sentenlian h a r ansetts
tillämpliga på dessa ocli andra. Ocl1 exekutorn har tilltrott
sig att s,jäal draga konlil~isioneriav delil.
Det torde väl, allmänt sett, kunna sägas, att vad h a r
skedde inte stod alltför iilycket i strid med tidens vanliga rättsprocedur. Frans I, Henrik VIII, Gustaf Yasa hade
val under liknande omständigheter inte dragit sig att handla
på lika satt. Men hitom att en särskild andlig sententia
bort föreligga ', i en piinlit stod tillvägagångssättet avgjort P
strid med tidens rättsuppfattning. Jörgen Homuth berättar,
att då biskoperr av Skara k o m u t u r slottet, gick han bort
till honom ocli frågade: »Profoss. Vad nytt?» Jörgen Ho-

rnuth svarade: »Nådige herre. Inte just god tidende. Eders
have förlatelse med mig. Jag är befalld låta slå huvudet
av på Eders nåde)). Biskopen markerade sin ställriii~g: »Inte
är kungl. masjestat eller någon annan makt given att döma
över mig, endast gud allsmäktig och den helige fadern påvenu l.
Dari Iåg det. Här var den svaga punkten. ' D e två biskoparna tillhörde ett annat rattssamfund ä n de övriga, ett rättssamfund, över vars tröskel ingen världslig myndighet räckte.
Har i varje fall h a r konungen inte kunnat skaffa sig en dom.
Några vec,kor senare, d å han skulle rättfärdiga tillvagagångssättet inför påven, drevs h a n också över i historien o,m
krutkonspirationen.
Straffet blev till en början efter yars och ens rang utkrävt med svärd eller galge. Berättelserna därom ä r nog
så detaljerade. Då avrättningarna äntligen var över, tändes
ett stort bal på Södermalm. De arrattades lik; släpades dit
genom gatorna ocl-i brändes. Kvarlevorna efter död man,
dömd såsom kättare, hade m a n att uppgräva oeli förbränna
Den döde kättaren lierr Sten lilisom också herr Mårten Jonsson, prebendatus i Stockholm, grävdes upp u r sina gravar.
Kistorna med liken bars ut genom stadsporten. Man satte
dem in i det rykande bålet.
Det var S:t Mårtens afton, en Iördag, den 10 november.
Iilockorna ringde i kyrktornen i n n e i staden. Gatorna låg
öde. Me11 runt o m i borgarhusen satt de sörjande i tomma
kamrar. Kronans tjänare hade redan varit där. De hade tagit
nycklarna från husmödrarna. De hade fort bort bohag ocli
varor, penningar och klenoder,

J m f r ovaii s. 50 ocli Acta poiitificum Daliica VI, 261.
c. 13. de Iizeret. I'. i : D a r i ~ i ~ a tvero
i
przesentibus secnlaribus potestat i l ~ u s a u t eorum ballivis relinquailtur animadversione dcbita puniendi; C. 15
ihid.: Damiinti yero per ecclesiam saeculari iudicio reli~ic~uaiitur.
Z
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V.
Xovemberdramat i Stockholm 1520 h a r en i mycket olikartad förhistoria mot den historieforskningen tidigare tecknat.
Dramat begynner inte med någon muntlig anklagelse.
Del begynner. den i november, med framläggandet av den
P

:'

Hanserecesse 1477-1530, 8, 5 3 5 ~
Hii~scliiusr', 302, 490, och d a r citerade kallställeri.
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änilu bevarade klagoskrift, som d% ingavs av Sreriges rikes
ärkebiskop Gustaf Trolle. Denna klagoskrift är en inlaga
till konungen om att kätteri av vissa namngivna personer
notorislit föreligger; den utmynnar i att den världsliga
makten, med beviljande av gottgörelse, matte bista vid målets handläggning, fastsfälla straffet och uttaga det al' de
skyldigeO Redan srån början har sålunda beskyllllingen
ut
kätteri, uppenbart kätteri. Men denna beskyllnin:: liar, då den först framsattes, saknat bärande grund i
den motivering, som gavs. Beskyllningen vidhölls einellrrtid.
o c h under den rallsakning, som nu följde inför konungen
och
blev sammailsvärjelsebrevet av 1517 framlagt.
Sanlmansuäqe]sebrehs framläggande blev avgörande. Den
felande grunden åstadkoms. Därmed blel- brottet, hzresiy
dettas notorietet klarlagda. Men ransakningen
och
ledde aldrig till att konungen åtog sig att dönia eller dömde,
än mindre till alt någon
förordnad världslig rätt
gjorde det. Sententian, domen, fälldes al7 den enda mYndighet, som hade kompetensen därtill, en andlig domstol.
Denna domstol var sammansatt
den svenska kyrkans
främste, med ärkebiskop och biskopar i spetsen. Den samrnanträdde den 8 november. Domen löd p5 uppenbart
kätteri. Ilen domen var utan angivande av straff. Det
betydde: de anliiagades Överlämnande at den \'ärldsl&!a
till ~rederbörlig b e s t r a h i n g . Konungen har däri klagoskriften, p5 grundefter i anslutniilg till
val av doinens innehåll och med stöd i kejsarrätten fastsatt det borgerliga straffet. Detta straff, dödsstraff, har han
låtit exekvera.
Det hela var så till vida en regelrätt förd och lika regelrätt avslutad kätteriprocess. Men efter domens avkunnande
flera utanför de
har delinas premisser tillämpats även
dömda. Aven dessa har exek~erats.
Det ligger i sakens natur, att sedda mot bakgrunden
av detta räsent]igen nya händelseförlopp, de problem, om
.ilha de yttre konturerna varslar, i mycket skall teckna sig
ailnor]unda än tidigare. Lösninger1 a v problemen ändras.
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Ersle\' och andra har tidigare gjort gällande, att den
aktion, som ledde till blodbadet, var rent politisls ocI1 riktade sig mot Sturepariiet och dess anhängare. Realt gr detta
riktigt Sainlliga de exekverade hörde till denna politiska
grupp Men formelt var läget annorlunda. Det restes ingen
klagan mot Sturepartiet och ingen klagan mot dess politislia
Iiållning. Klagan gällde endast personer, som förgripit sig
p% den svenska och i sammanhang därmed På den
neliga kyrlran, dess personer och egendom. Och denna kla..
gan formulerades redan från början i el1 klagoskrift lydailde
på kätteri. M a som exekverades, exekverades såsonl fallna
under denna förbrytelse. Varför denna form? varför intet
yrliande på straff för rebellionerna i övrigt
uttagande
av detta, utat1 endast för brott mot religionen och gud?
Problemet ä r det första, som liraver en lösning.
Akterna f r i n Uppsala och Stockholm hade tryggat Sturepartiet och rikets innebyggare fullständig amnesti. Denna
amnesti gällde alldeles särskilt brottel1 mot kyrkan, dess
personer och egendom. Den var beviljad utan förbehå]].
Den blev tillitsfiillt godtagen. Frågan var endast, om de
som mottog denna amnesti tagit alla eventualiteter i ögoilsikte. Sjalrfallet hal' i en så kapital punkt som denna konung
Christiern måst kräva den formella rätten upprätthallen. H~~~
kungliga al-a avhängde därav. Sl<ulle amnestien kunna brytas, måste det ske på en väg, där den formella rätten inte
kränktes. Farins en sidan väg? Vägell fanns. E n enda. Den
lag utstakad i den Isanoniska rätten.
FörJclaringen till kiitterianlilagelsen och kätteriprocessen
ligger här. Det heter i ett dekret av Gregorius IS 1235, att
var och en som ingått en aldrig s; starkt tryggad föreriing,
bar i och med det att Iians motkontrahent uppenbart fallit
i hsresj, att anse sig S ~ S löst
O ~ fran sin trohetsed ocll från
vaqe slag av hörsamhet '. Stadgandel gällde från början
Erslev, 156.
16, de h e r e t . V, 7 : Absolutos se noueriiit a dehito fidelitatis hominii et totius ohsecluii, cluicunqiie lapsis manifeste in h
~ aliquo~pacto, ~
clLiacuncJuefirmitate vallato, tenebantur adstricti.
C.

5
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förl1ålJandet mellan läilsherre och läntagare. ?den glossatorerna underströk och vidgade det. Det fick hos dem innebörden, att hzresi )lipso iure)) löser från varje förbiridelse,
avgiven till en hzretilrer. En svuren ed skall vara som inte
svuren. Ty för en eds bestånd ä r alltid i tysthet underföratt den gives till en person, med vilken den kristne kan
h a förbindelse 1. Med en kättare ar detta uteslutet.
~ l o s s a t o r e r n a s uppfattning var vid tiden för Stockholrns blodbad gällande uppfattning. Erslev förundrar sig
över, att ingen svarade på Giistaf Trolles anklagelse med att
framlägga löftesbreven från Stockholms kapitulation ?. Det
förunderliga hade rarit, om något sådant skett. Anlrlagelsens formulering hade redan från början vridit vapnen u r
de anklagades händer. Och ä n niera. Den hade totalt omlagt hela laget. De anklagade stod där, siktade för kätteri,
inte endast berövade de försvarsmedel, till vilka de tryggat
sig. De såg sig samtidigt stallda inför en anklagare, >rillien
då han utan hänsyn bröt de löften, som beseglats, var i färd
med att utföra el1 rättsligen påkallad, därtill gudi och mallnislrorna bellaglig gorning. Ett drag som inspirerat av i\lachiavelli. Den enda srägen att med ratten okränkt kränka ratten.
Lösningen av det stallda problemet leder av sig Sjalv
över till de nästa problemen. Det första: o m upphovet och
till aktionen. Det andra och därmed intimt förbundna: o m själva blodbadet framgick u r mogen överläggning och förut lagd plan eller endast ä r att betrakta soin
utslaget av ett ögonblicl<s delirium efter de många festdagarila.
Problem av vars lösning blodbadets plats och betydelse 1
Nordens historia ä r a ~ h ä n g i g a .
Finge man tro manifesten och relationerna från tiden
1 Exempelvis glossan: Nota, quod ipso iure absolutus est, cliiicunque alic ~ u o genere obligationis tenetur astrictus hzreticis, u t interim ei iiilii1 facere
teneatur. Och: Ergo si s u b poena aliquis tenetur eis aliquid solvere certa

die, licet non solvat, non incidit iii poenam; e t eodem modo, si per iurameiit u m ; quod est verum, quia in illa ohligatioile e t iuramento tacite subiiitelligitur,
si talis permanserit, cui communicare iiceat.
"rslei,
158.

Stockliolms blodbad.
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för Christiern 11:s fördrivande och histoïieskrisrarna in i sen
tid, hade mail att lagga skulden för vad som slredde i StockIlolm tinder novemberdagarna så gott som uteslutande på
konungen. JIanifesten tecknar honom såsom en man vilken
under lismande yttre vänlighet lockar offren i snaran och
iitaii tilltal och dom, av ett tyranniskt hjärta, emot kunglig
tro och loven låter halsliugga dem; deras lik får sedan ligga
för hund och korp p i gatorna i Stockholm, tills llan äntligen
later bränna dem; planen har han i lång tid gått och haft
förborgad i sitt sinne. Bland historieskrivarlla går PaulLls
Elix, full av hat och hanindkänsla, i spetsen; Svaning,
Petri, Huitfeld och en lång racka följer honom. Olavus
Petri sammanfattar: »ett gräseligt och obarmhärtigt mord,
så att aldrig av någon förste, som Iiristet namn haver burit,
ar sådant förut skett, där en haver med ett berått och betänkt mod gått till och låtit drapa SA många mannislior, utall
dom, emot sirla egna eder, brev ocl1 insegel. Och haver
konung Christiern icke allenast dräpt dem till
utan
ocli, så mycket honom stod till görandes, till sjaleila med,
i det de så oförvarandes iiommo o m halserl)) 1. ~ ö ~
andra sidan mitten av det 19. århundradet 1st en mera
nuancerad och betänlisan1 röst höra sig. RösteIi var PaludanPaludan-Mullers uppfattning ar den nödvändiga konselivensen av den rekonstruktion han gav arr blodbadets förhistoria. Talet om kätteri och kätteristraff framkom enligt
honom först efter sammansvärjelsebrevets framlaggande det fralngår därav, att någon övervägd plan inte kan ha
legat bakom blodbadet; tanken darpå är endast få timmar
äldre än sjalva händelsen. Att Christiern II skulle kommit
Sfoclcholnl ))from som ett lam», utan »farliga tankar)) i
huvildet, är därför inte Paludan-3J~llersmellin,o. Men det
allmalina blodbadet kan först ha förts i tankarna, menar
han, då man efter framläggandet av brevet skred till att
rattsligen utnyttja detta. Christiern II har i detta sammanOlavus Petri, 331.

~
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hailg enligt Paludan-:iluller inte spelat den direkt drivande
rollen, utan snarare rollen av den lidelsefullt svage. Elan
har lyssnat till en yttre röst. Denna röst har talat samnia
tungomål sorii lians eget inre, Hösten hrar den framniande
äventyrarens, nidingen Didrik Slaghzelis l. Det ar latt att se,
vilken oerhörd förmildring ståndpunkten innebar av den
tidigare uppfattningen a r Ciiristiern 11.
De p u n d e r , på vilka Paludan-bliiller byggde sin ståndl,linkt i skuldfrågail, var för vacklande för att stålldpunl~te~l
skulle tranga igenom. Grunderna omlades av Erslev. Och
ilan vände sig aveil i slculdfragan mot sin föregangare.
1 lilagoslcriften r a r det enligt Erslev väl inte kätteriet,
som utgjorde anl<lagelsepunlit, m e n lian lla\'dade, att det i
denna framsattes inte endast lirav o m skadeersättning, utall
o m straff, Villiet straff? ))Vad straff ärliebiskopen egentiigen har tänkt sig, därom sages det intet, m e n Gustaf Trolles
hårda och hämndgiriga sinne gör det rimligt, att hail avsett
det hardaste, döden, och kattarenamiiet, som fästes på de
anklagade,
detta)). Erslev f~lllföljersill talikegång
med att säga, att ärkebiskopen endast liuiirint handla som
han gjorde efter föreggende avtal med Christiern 11. Begge
för ögat: undanskaffandet
hal. fran början haft samina
av Stureättens ivrigaste partigängare, aveii o m detta
endast kunde
genom brott på heliga Iöfteri. Förståelsen
av koniingens karaktär, vardesättninaen a r hans personlighet
blir darmed el1 annan
Bedömandet glider tillbaka i äldre
fåror, Paludan-hlullers förmildring av sliulden uppges.
Grunderila för de båda uppfattningarila, Pal~idan-Mullers
och Erslevs, ]åter sig varlien belagga eller förena med de
fakta dell före@;aellde framställninge,n givit. \'ad dolcunlenten upplyser om Cllristiern II i detta sammanhang a r i
korthet följande.
Iionungen h a r den 5 september utan restriktion beviljat
amllestien. ~~6 månader senare reser Gustaf Trolle ailkla1

Z

Paludail-Muller, 360.
Erslev, 156.
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gelsen för kätteri mot de amnestierade. Eonungen framstår
under den process, vilken nu följer, såsom representantell
för den världsliga armen, »bracllium seculare)). Man ar med
i aktionen. Men han iii. med endast sasom \.ar och en annan
konung skulle varit. Hans aktion fecknar sig som en aktioll
lagens grund. Han iakttager de yttre forinaliteterna. Han
later före sententiails avkunnande klarlagga brottet ocll ilotorieteten; när omsider denna sententia, en oantastbar dom,
fallit, böjer hail sig för den, fastsätter Iaglilrmatict
och Iiter exekvera det. Så till vida, enligt dokumenten, en
rattens rättfardige handhavare, el1 kyrkans trogne och lydige
son. ~ p ~ f a t t l l i n g e l l det moraliskt gångbara växlar, och
med u t ~ a n g s p u n k t i den tidens allniänna uppfattning kan
1iai
ingen begruiidad cinmäilining göras. Den låter sig
först göras, då domens premisser tillänlpas även
personer
iitailför de dömda, i första ]land på de två biskoparria,
över vilka ingeil j ~ ~ r i s d i k t i o ntillliom det världsliga
Detta de enkla, yttre linjerna. Vad son1 kan h a rymts
innanför dem av fanliar och känsloskämilillgar hos Christiern
II skall aldrig låta sig helt faststalla. .\len för att nå så långt
som möjligt, ä r det till en början nödvändigt,
skuldproblemet ses inte endast i sin förbindelse med hononlm '&ela
den föregående framställningen tvingar därtill, paludanbluller talal. o m Didrik Slaghzk som dell inoraliskt egentIigen skyldige. Det a r möjligt, val troligt, att han varit med
i lio~nplotten. ;\ilen i själva verket känner Inan - frånsett
manifestens och relationernas uttalandeil - bra litet i detta
samn~allhangom mäster Didrik, med större sä]ierllet endast
vad bödeln berättat. Raglande kom
Didril<, sager
deriile, fram till honom, svor vid sin högsta ed och befallde
i Iionungens nanin att utan att avl?alita n ao gon bikt
ge
i lag med exekutionerna '. De personer, i förbilldelse
med vilka slr~lldproblemet skall ses, var permner i annan
Man på det svenska samhällets högsta höjder.
Hanserecesse 1477-1 530, 8, 536.
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Utgångspunktell är h a r given : vilken var de högre syenslie
andliges stallning till amnestien?
htan liar ett tidigt karakteristiskt uttryck för den ställning en av de främste bland dem, hisliop Hans Brask intog
i ett brev f r h l denne till Gustaf Trolle. Brevet
till
ä r daterat den 26 maj 1520. Christiern 11 hade den 15 i
samma månad latit till rikets biskopsdömen utgå kallelse
till ett ril~smötei Stocliliolm. H a n hade i denna berört den
Lipprorsrörelse, som gått över landet efter CppsalaöirerensJiommelserl. ))Den menige fattige allmoge)), lat h a n saga, »ar
snart förvillad och ~i alrita ej i nRgor måtto att veta deras
argesta eller fördarv)). Tvartoni uttalade h a n som sin avsikt
överse med dem för sådan »uppresning de
att
have ,not deras eget löfte, goda tro och loveil, de våra
kapilenere på vare vagnar tillsagt have» l. Då Hans Brask
läste detta, hade hail kort förut sjalir kant upprorsmännens
tunga hand över sitt stift; övervålden mot ärkebiskop Jacob
och biskop Otto av Västerås stod levande för honom. Vad
h a n niinst av allt ville var pardon i den anda, o m vilken
Christiern 11:s riksnlöteskallelse varslade. Han åberopar i
brevet till Gustaf Trolle Teljestatuten. Han vill fortfarande
bailn ocli interdikt, gudstjänstens havande i allt Sverige. Och
Ilan ber Gustaf Trolle liålla i minnet, att o m det skulle l ~ o m m n
till fred och förlikning, konungen inte måtte uppge de andre
sliadelidnes rätt, endast sin egen, och den svenska kyrkan få
njuta sina privilegier, friheter och rattigl-ieter, som den haft i
trehundra å r och mera. Gustaf Trolle lämnade brevet till
Christiern 11
;\leningen var tydlig: ingen arllnesti för
brotten mot liyrkan, fria händer, lagens tillämpande På de
brottslige.
Om denna Hans Brasks och hans rneningsfrä~lders
standpunkt misstog sig ingen i Sverige. I början av septernber 1320 var förhandlingarna om Stockl-iolm~kapitulation i
- .-- -

Sveriges traktater III, 609.
V, 636. *reyet
Bidrag till Skandinaviens Iiistoria, ntg. av C. 6 .
i det 'lanska Rigsarliivet. J m f r A. Heise i Daiimarks Kiges Historie, 111, 175,
ocli ined denne Ii. B. N'estmaii, Keformatioiiens genombrottsår, 130.
l
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full @ng. Hemming Gad var I i ~ ~ ~ t d ~ ~ n d e r h a npå
d lkonunc
are
christierns sida. Den 3 skrev han till konungen: »Om Staket,
Arnön ocll bispernes fängelse d a r ropa de allra mest o m till
allra största och högsta förvaring. . . I(äreste nådig herre,
förarbeter illed värdig fader, biskop Nattis, att han llå]ler tillstiides rikesens klamma, den ropa de om, item att vardigaste
fader, herr ärliebiskop Göstafs insegle ä r tillstädes etc. 1)).
Natten till den 4 september uppsatte de belägrade sina
viillior. »Nar Jag får se artililarna, o m jag ä r betrodd)), skriver Hemmiilg Gad, »då vill jag val se, o m de are beståndelige l » . På grundval av dessa artiklar fördes förhandlingarn" vidare den 4. Sliulle prelaterna fås att foga sig efter
ropet i Stockholm?
Det ligger med Hemming Gads brev för ögonen nära, att
~relaternasståndpunkt avspeglas i Hans Braslis brev: att förma
konungen att uppge endast sin egen, inte också deras och kyrkans rätt. Det blev ogörligt att h a r tränga igenom. Iionungen
tog på sig att bevilja amnestien inte endast för vad som skett
i lians farfaders och faders tid och nu mot honom själTr
lians hjälpare av fru Christina, hennes hiisbonde ocll begges
deras tjänare och tillhjälpare, borgmästare, råd och menighet
i Stockliolm, utan också för vad som skett mot biskoparna
och andra prelater med flera; det senare skulle vara el1
klar avtalad sak i alla rätter, andeliga och världsliga. Men
konungen iilskranlite sig inte hartill. Han lät förmå sig att
gå annii ett steg vidare. I örerenskommelsen i uppsala i
niars hade stipulerats, att all ogunst ocl1 misstanke sliulle
tillgivas 0~11aldrig argas på någoil efter överenskommelsens
datum. Det var e n stipulation, som gallde endast för dem,
som då ullderliaslade sig; de andra hade att sta sin egen
fara. N U tog konungen p å sig att på fru Christinas bön
indraga i överensliommelsen aven de personer, vilka då inte
mderkastat sig O C ~inte heller liunde anses falla under
l ~ a ~ i t u l a i i ~ n ~ a l < t efem
r ~ i nsärskilt
:
namngivna, biskop Arvid
i Aba, riddaren .$ke Jörgensson, Tönne Eriksson, Nils EskilsBidrag till Sliandinavieiis historia, V, 646.

© Scandia 2008

www.scandia.hist.lu.se

Lauritz Weibull.

Stockholn~sblodbad.

son, Gustaf Eriksson, »och alle andre, fattige och rilce, ingen
undantagen, som med förskrevne hennes döde herre och
husbonde och henne i detta örlig inträdde are» l. Allt detta
gick sticli i stsv mot uttalandet i Hans Braslcs brev. Spelet
syntes förlorat.
I denna belagenllet h a r det gällt att radda 17ad SOID
a n n u Ituilde räddas. Tiden var ond, f1111 av omstörtningar.
Ingen visste vad morgondagen kunde bara i sitt sköte.
I<onungens $,ilja hade m a n inte kunnat betvinga. Skulle
m a n n u OclcSå, genom att själv avpressas besegling, se sin
egen vilja betvingad?
brev den 3 september visar, vilken vikt
Hemming
de belägrade tillade en besegling av ärkebiskopen och de
skadelidne »till allra största och högsta förvaring)); m a n ville,
för full sakerhet, även rikets klämma under akterna. Det a r
tydligt, att krayet måste ha ingått i de artiklar, som de belägrade uppsatte natten till den 4 och underställde konungen.
I<ravet var anmärliningsvärt. Det var val denna tid i mellanhavandena mellan de nordiska rikena den vanliga regel~i,att
akter av den principals betydelse som de akter det h ä r var
fråga om och som utfärdades av koiiungeii, beseglades
jäm\7äl a r rilisrådet såsom garanterande part '. Men i detta
fall var det särskilt ärliebiskopen och hans man, vars sigill nian
ville. Har satte 1111 motståndet in. An anmarkningsvärdare ar,
att motståndet verkligen kröntes med framgång. Det lycliades
att krillggå de belagrades ltrav. Beseglingsformeln giordes
olilc den äsltade. Den fick lydelsen: »Dess till yttermera
have vi (Christiern) låtit hänga vårt
förvaring och
majestäts insegel för detta vårt öppna brev, och till vittnesbörd have vi förbemälte mäster Göstaf, ärkebiskop i Uppsala,
>latthis i Strengnäs, Otte i Vesterås etc, riksens lilamrria med
insegel och signet h a r veterligen låtit hänga för
alles
--

delta brev)) l. I motsats till konungen, som beseglade till
förvaring ocli stadfästelse, beseglade sålunda de andra ocli
hangdes rikets Itlamnia mot vanliga bruket endast »till vitt-

Hadorph, Kimkrönikorila, II, 447, 445, 438. J m f r Sveriges tralrtater
111, 611, 616, 606.
~ l ~ r i s t i e r11:s
n ratifikation av överenskommelsen i Upp2 ~~f~
sala, heseglad till stadfastelse även av d e t danska riksrådet 1520 31/3. Hadorph,
Riml<rönikoriia, I I , 4 3 7 ; Sveriges traktater 111, 605.
1
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Man frågar sig, huru detta kunde lyckas. Att det lycIiades, kan h a berott därpå, att prelaterna lirupit bakom
interdiktet; del ta var visserligen havt, men endast förutsatt
Gustaf Trolles samtycke och så nyligen, att saken l i a i ~h a
hållits dold. Men därtill kom, att konungen hängde inte
sitt sekret, 211 mindre sitt signet, utan själva majestätssigillet
under akterna. Det var ett sigill, som i den allmänna meningen omgavs med halvt vidskeplig vördnad. Det ä r inte
kant, att Christiern II varken förr eller senare använt det
Biskoparna hade inte fogat sig efter ropet i Stockholm.
Endast konungen band sig vid amnestien. Sjalva ]lade de
tryggat sig fri ställning till denna. De stod med obeskuren
ratt gentemot sina vedersakare.
Vid den tidpunlit, då Stockholm kapitulerade, lian ä n n u
ingen tanlie på ett katterimil ha f ~ ~ n n i t s I. så fall hade
prelaterna inte behövt handla som de gjorde. De hade utan
vidare kunnat besegla som begärdes. Det visade sig emellertid
snart, att aven den besegling, som genomdrivits, inte öppnade utsikt att n; milet. Så småningoln har då tankariia
förts mot en liatteriprocess. Därmed trader Sveriges rikes
arliebiskop, Gustaf Trolle, dominerande det hela, i förgrLinden.
Man Ylar velat teckna Gustaf Trolle i detta sammanhang
såsom en tragisk personlighet. Det h a r blivit sagt, att vad
han åsyftade i själva verket endast var att tilltvinga sig och
]<yrkail ekonomisk gottgörelse, väl aven eventuellt att utarma
sina vederdeloniän. Uppfattningen bygger utom på allmgnna
r~s0nlleInang och Uppsalaltanikernas relation, båda här irrelevanta, främst pa Olaviis Petri. Enligt dennes framställu

Hadorph, Rimkrönikorna, 11, 451, 446; Sveriges traktater III, 617,
620, 615. J m f r A. Heise i Danmarks Riges Historie, VI, l i 8 , och med deLine
K. B. Westman, 130.
Acta pontificum Danica, VI, 297; Danske korigelige Sigiller 1085155g9 samlede af Dr. Henry I'etersen, udg. af A. Tliiset, VII.
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*ing var det Gustaf Trolles begäran, da han gick frani för
konungen på stora salen, »att Staket skulle uppbyggas igel1
och all lians skada skulle honom lpp pr ätt as, den Ilail lidit
hade. ~2~ gicl, rättsliga hans klagomål
på)). Olavus
Petri fortsättei.: »&len l;oniingen, som detta så 'undersatt'
hade, hade annat i sinnet till att driva lned samma lilagoä n arliebislcopen besinna kunde. ty han söl-te mången
liv därmed, oc1l efter det ärkebisliopen icke stod så
allvarliga efter deras lir, som h a n klagade upps, blev lienungen
på honom och straffade honom sedan med
ordom hårdeliga därfhre, så att ärkebiskopen ock fruktade
sign. Iionungen sl;al17 har m a n menat, liar det korn
trängt ärkebiskopen åt sidaii, begagnat lians anllandling,
l;lagelse för eglia syften ocli litit Iiuvudena falla. Elidast skeiigrlindat på ärkebiskopens lcarolnal.
bart iiar blodbadet
sjalr har Gustaf Trolle bedragits på det skadestånd han
hamnat i en evig landflykts elallde och
askat och
vedermödor l.
Gustaf Trolle a r
tragisk personlighet. Intet t v i d
är
det
både
i
ver1;liglieten och i den l i a t f ~ l l ~ ~
därom,
historia, som utall forståelse för hans originala personlighet
och dennas plats i samtiden, under brhmdi.adenas lopp
dilitats on1 llonom. Men i denna fråga, frågan o m Ilans
ställning till lläildelserna i november 1520, utan spår av tragilc.
Deil framställning, Olarus Petri giver, faller, både vad
anklagelsens innehåll ocli arkebiskopeiis hållning angår> P'
alLtstyckena. (;listaf Trolle h a r visserligen velat skaffa sig
och kyrkan, inte elidast, som den illa underrattade Olavus
meliar, den egna Iiyrkan, el;oiiomisk gottgörelse. ?.len darfrån första början stamplat sina och
liar linii
prelateriias vederdelomän såsom kättare och krävt rätt Örer
Olaylls Petri känner intet om detta.
dem såsom
kärliier intet o m
h u v ~ ~ d r n o m e n t edet
t , vaselltliga
i anlilsgelseri, det som möjliggjorde densamma. hnl<lagelseli
inslcranl<te sig emellertid inte till kätteri Den löd på LIppen1

~l~~~~~[+tri, 328.

j m f r G. ~ a r l s s o ni sv. Hist. tidskr. 1920, l‘29*
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bart kätteri. Den onda viljan lyser Iiär igenom. De grurider
Brkebisliopen Icunde anföra för sin anklaselse var svaga och
otillräckliga. Det uppenbara kätteriet undanröjde nödvalldigheteil av vidare bevisföring. &kebiskopens
var fast. Han avvisade redan från början varje ))vanligföl-iikelse)). Lageii skulle h a sin gång. Och vart han syftade
framgår klart av slut~rliaiideti klagosl<riften: I;onuligen slrulIe
fixera 0cl-i uttaga Straffet. Det låg i detta yrkande, att de
llppenbara kättarna skulle överlemnas åt den verldsliga makten
))animadversione debita p u i i i e n d i ~ . Enligt lageil
det
dödsstraff Deii slutliga vägen till detta banade ärkebislropen
sjelv, då Iian sasom den främste i raden ap de sreIlska prelaterna avkunnade domen över de anklagade. Domen löd,
som h a n hårt cach besiamt yrkat, på uppenbart liatteri. Ärkebiskopen lat endast anföra de mest graverande omstgndiglletei.
Gustaf Trolle h a r spelat sitt spel o m liv och död flillt
nledveten on1 medel och mål. Han h a r vunnit
det rullade inte endast månget hiivud på ~
t
~ torg~och k
llangdes måligen m a n i galgen. Det h a r också tagits niyclien
16s soni fast. På lekmannens egendom ]<unde arkeinte resa aiispr5k, endast anliå]la lios l<o1iUngen
0111 lott och del i den - lian fortfor med detta annu vid
midsomnlartid 1321 l. Iilerkernas e g e ~ l d otog
~ ~ilan. zaiimåste
har, som det var hans rätt, sjalv haya dömt, men utan att
överlämna de dömda. Den 17 iioveniber stod en av hans
t,janare för horg.niastare och råd i ~ t ~ ~Tjanaren
~ ] be~ ~
garde i Gustaf Trolles n a m n livarstad
hus, lösören ocll
egodelar, som klerlieriet hade »förbrutit mot hans riade i denna
fejd och förlidel1 tid: master Iinuts arvhus, ]lerr ~
~
Orgelmästares hus, Bisterfelts l-ius, som fru 1iirstines l<apellall, herr Xils, säges hava köpt, och andre llLls, som finnas
lian, att hans klerkeri förbrutit Ilava» 2. iivenhär tog $,.lcebiskopen spelet in.
Gustaf Trolle till Cliristierii I I 1j21
ticislir. 1920, 135). Jmfr oyall s. 46.
1920s

23

lias G. carlsson (sr, Hist.

StockhoIms stads tänkebok 1320 1 7 , ' i i 110s G . Carlssorl (sv, ~ i ~tidskr,
t .
139). Jmfr *ioll. AIrlrberg i Kongl. Vitterhets academieris liaridlingar, IV, 87.
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Fullt så klar som arliebiskopens ställning till kätteriallklagelsen och dess konsekvenser tecknar sig inte de andra
prelaternas. Men tillräckliga grundlinjer låter sig skönja.
Där ä r först de tre prelater, för vilka ärkebiskopen utom
för sig själv förde talan: ärkebiskop Jacob Illfsson, biskop
Otto av Västerås, mäster Jon, bannik i Uppsala. Om den
förstnämnde k a n intet bestämt sägas. De två sistnämnda
var närvarailde, då lilagoskriftei~ föredrogs, den ene själv
föredragande. x a r Gustaf Trolle gjorde sina yrlianden för
han h a handlat i samförstånd nied dem. ?/len
de två,
båda h a r vetat, vilken konsekvensen v a r av att en uppeilbar kättare överlemnades till den verldsliga makten för bestraffning.
de tre prelaterna hörde Otto av Västerås till dolnarna. Dessas dom överensstämde med gällande rätt. Men
det får inte förbises, att de litan vidare betralitade »credentes» som »haeretici», att de inte behövt vardesätta de föreliggande sakförhållandena som de gjorde och att de, även
o m de inställt dem under synvinlieln: uppenbart kätteri,
hade kunnat göra tungt yagande, förmildrande omstandiglieter gällande. De gjorde motsatsen. Dessa domare tillhörde
till inte ringa antal ärkebiskopens närmaste omgivning. De
var e11 tatt sliiteil falang, som i åratal kämpat ocli lidit för
samma syften som lian och som ännu i det följande skulle
komma att st5 vid hans sida. Bland dem: fem medlemmar
av hans kapitel i Gppsaia, av vilka i varje fall två sigillerat,
och mäster Laurens av predikareordeil i Stockholm. Det
enda dessa domare krympte sig för var att i sententian direkt uttala, att de dömda skulle överleninas till den verldsliga makten för bestraffning, Formelt låg häri en räddningsplanka. 31en realt var saken efter domens innehåll sjelvlilar. Domarnas, i var-je fall de sigillerandes, skuld i liatastrofen a r ofrånkomlig..
Sammanfattar m a n de bevisgrunder ocli synpunkter,
som med
f r å n amnestispörsnlålet h ä r gjorts
gällailde, ter sig förhållandena som följer. De svenska bislioparna h a r mött konung Christierns amnesti med öppet

Stockholms blodbad.
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il

och segt motstånd. Avsikten: fria händer, lagens tillän]pande på de brottslige, h a r varit allmänt kand. Då de omsider tvangs att besegla kapitulationsaliterna i september,
liar de mot vanligheten och mot vad son1 begärdes beseglat
med en formel, som till ingenting förband. Själva ligtteriprocessen faller i tråd härmed. Gustaf Trolle har formulerat
klagoskriften. Den innebar dödsstraff. Han h a r velat den
doni som föll. Domen ä r avkunnad air honom själv ocli
de a n d r a prelaterna. Den känner intet förbarmande. Dess
lagliga lionsekvens var endast en : döden.
Man skymtar hos de samtida här och var en uppfattning särskilt av Gustaf Trolle, som inte är utan anlinitning
till den liar framställda. Gustaf Vasa kallar 1523 grliebiskopen på tal o m Stockholms blodbad »den föriiärnligaste
tilllijelparen i denna sakrilega blods~itgjutelse»l. GustafTrolles
närmaste efterträdare på ärliestoleii i Uppsala Johannes Illagnus
har 1540 uttrycket, att ärliebisliopen, kommen till inaliteii efter
nederlagen, i s i hög grad förföljde sina motslindare, att de
inte visste vem de mest hade att frukta, honom eller lionungen; de fruktade det yttersta elände. »Det fiiins», tilllägger han, »ännu i dag endast få, soin kunnat förmå sig att
tro, att en bisliop kurinat övertala till ett sådant blodbad, väl
till aventyrs endast de, som tagit i betralitaiide, att han rned
detta hembar segern över all den grymhet, med vilken man
tidigare gått fram mot honom själv»
1 den krönil;a, som
tillslirives Laurentius Petri, ä r hela stycket hos Olavus oin att
arliebiskopen inte stod så allvarligen efter de anklagades liv
struket 3. Reimar I(oc1i sager rent ut: »de bischop, welcli
deil jenimerlicken moerth der bisclioppe, ridder vnd heren
anricl-itede vnnd darna mith konninc,li Christierne vtll dem
De röster, som på detta sätt låter höra sig? ä r en~ellertia' endast sporadiska. Den allmänna meningen ä r en anIlal1.
Konung Gustaf den förstes registratur I, 118.
"Historia
metropoiitaila: e c c i e s i ~~ l ~ s a l i e i ~ s113.
is,
Script. rer. Srec. II: 2, 148.
Sanimastiides III: 1, 265,
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en slilild, soin tynger Gustaf Trolle och med honom d e Ilögre
enslie andlige, h a r trots det att akterna så länge legat på hort, alltid llal]its i skynlundan. H u r l-iar detta varit lnöjligt?
Förklaringen ä r endast att söka på ett hall: i den samtida propagandaJitteraturen mot konung Christiern. Denna
litteratur av mailifest och relationer, so111 översvämmade
sard- ocll Vesteuropa, h a r haft ett enda syfte: att rättfärdiga
störtandet av den nyss så inälitige konungen. Det var en
propagandalitteratur. alr s a m m a art som den m a n lcä~lner
fran alla andra rnaktliollisioner, större som smärre, i världell.
gärningar)) sköts i denna litAndras nolrristliga och
teratur helt undan eller överfördes de, måttlöst förstorade,
p; lcoiiungen själr, Hans egna gärningar, p i detta sätt liumulerade, sags uteslutande u r den syn- ocll partivinliely
som gagnade de nye makthavarila. Gärningarna utmålades
i faqer, mot villis blodslienet kring en Neros, Lliocletiani
och Ilasentii förföljelser mot de kristna bleliilade. Vad det
gällde var att samla blodskulden i dess helhet på lion~lngenI denila målmedvetna, faiiatiskt färgade s t r ö l l l ~ i ~tappades
~g
Gustaf Trolle
de svenska prelaterna liksom bort. Det
liar skett på en gång medvetet och omedvetet. Stoc~llo!ills
blodbad blev konungens verk. Samtiden, alltid godtrogen,
övade ingen lCri!ik. Eftervärlden följde soin alltid i de upptrampade sparen.
Gustaf Trolles och med hans d e svenslia prelaternas
sliuld till Stocl<holms blodbad står fast. Men var darför
cllristiern II endast iliaiinen sådan h a n ter sig i de vittnesgilla doliumenten, liarskaren som efter fälld d o m endast
laglikmatigt utmätte stratfet och lika laglikmatigt lat verkdet, till sist även utsträcka det till ännu ett antal utöver
de dömda?
Den härdvunna bilden av Christiern 11 är uppdragen i
slrai]pa ocll grova linjer. &lan urskiljer 110s honom vissa
ledande, gellomgående principer. E n enhetlig h ä r s k a r e @ - ning lräxer fyam Lir dessa. P a d den syftat till h a r varit
sltapandet av ett stort nordisld valde, tryggandet av detta
väldes självställdighet gentemot Hansans övermakt, poli-

.
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fiskf och socialt till en nyorientering i det inre. Intet tvive]: Iionilngens grundåskådning h a r haft denna inrilitning.
Bakom denna grundåsliådning låter m a n s]iymta, som Allen
sagt det, en stark personlighet med ett nära oemotståndligt
herr.avalde över sin omgivning, en fast och hård vilja till
handling. D i motstånd h ö t t e , bröt mestadels denna vilja
eruptivt9 våldsamt, skonande varken liv eller egendorn igenom.
Rådgivarna var endast medlijelpare. Bilden ä r Ilalft bilden
av e n orientalisk despot. Ar bilden också här rilitig?
De samtida såg inte konuiigen i denna dager. Deras
uppfattning var en annan.
Man h a r några ord av Sigbrit orn Cliristiern 11.
brukade säga offentligen för vem som ville höra
att
han intet annat gjorde än vad hon ville ha gjort, och ville l1ail
än gerna, h a n hade ingen makt dartill, endast hon hade
honom på tio mils avstånd. Orden ä r atergivna av en
man, vilken kände Sigbrit och C:Ilristiern II i grunden:
árliebis%op Erik Walkendorf av Trondlijem. pör egen
del tillägger ärkebiskopen: ))dessvärre, det ä r väl ljkt till
att så a r i sanning. Min herres ilade fruktar henne själv
och törs ej eller vill ej saga henne eniot (som hon säger).
Vad hon vill hava f r a ~ n ,det tager framgång; dessvärre, det
är alltfor mycliet sanningen och nästan var m a n veterligt.
I skriven »- brevet ä r ställt till riksrådet i Danmark -)) att
in~locentiasemper est tuta. Dessvärre, gud bättre det, contrarium est verlirn, och besynnerligen där som mäster Dirik
Slag11zk3 Sighrit, mäster Hans Mule och deras parti äre radandes; d ä r njuter m a n varken lag, ratt eller vädjomalj).
Siit allmanna omdöme o m konungen formulerar Ilan i
))dygdelig, god, S; det räcker, n a r han blott har goda rådgivare)) l. Jens Andersen Bzldeiialr kande också Christiern 11
nara. Han skrev engang till hoilom själv ocll teclinade
honom i ord som inte lian missförstås: sasom en srnord
k ~ n u l l g , vilken fångar märlielig skada, därför >)att Ilan tror
dem h a n inte skiille tro och misstror dem soln han sliulle

' Diplomatarium

Norvegicurn I , 765.

~~f~

AJ^^^^, 111: 2, 1z3,
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tror 1. uppfattningen9 skarpt markerad, möter också i def
rena fiendelägret. Den går d a r inte rätt väl samman med
all
av konungen persoliligen. I Frederil; I:s
llandfästning står det, att den skändliga och försmadliga
Sighrit och med henne de alidra hans nådes rådalltid varit orsak till ajla de okristliga
givare ir de
gärningarna,
hans nåde, oss och nienige
och
in bugga^ till evig skada och f ö r d b '.
Vad cllristiern II än var: han var inte den starka Per~ harl hall
~ iiite
t salinat över n ~ ä n n i s k o r n ~ .
sonligheten. ~
ögonblicken
behärskade han inte sin
&jen i de
omgiviiing. ~ e n n aomgivning behärskade llonom. I lians
yngre år under regeringen a r Norge träder halls kansler,
den seiiare grkebisl;open, Erik Walkendorf, i fÖrgr~i1lden.
angreppet på bisl~opsgårdeni Hammer går Iian i första
ledets ~~t blir
han som till sitt livs olycka får hämta
konungens hrud i Bilssel. Dyrekes död 1517 bildar i Christiern
1 1 : ~senare år gränsskäl. Sigbrit, starkare ä n andra. grep da
rodret, :iven
där man ];an se, att konungen personligen Ilaft
en annan meliing, är det hennes, som blir den uts1agsgi~ailde.
>len o c l c s ~ andras inflytanden spåras. Den store Malmöborginastaren Halis Ilickelsens anda genomsyrar Chrisiiern
11:~lagstiftniligsyerksamhet. Det var intet löst tal, då
gentinnan 31argareta av Nederländerna sheropade ett ord ar
drottning Elisabet ocll skrev till konu~igensjälv, att
%Iiclielsen genom sin landslag var stor orsak till att 'laii
larid och rike. På andra områden dyker Didrik SlaglIceks och Gustaf Srolles gestalter fram. Lämnad åt sig
sjalr, i de s\råra liuskonflil;terna, brast kon~illgenohjälpligen
Man bellöver endast betrakta Christiern II i ett Par
av haris liv för att förstå r e m han i grunden
den
traditionella bilden 21. och h u r sant ]lans narhur
maste omgivning bed0mt honom.
christiern 1 1 : ~förhållande till Didril; Slaghak efter tiden
~
~
h I<ong
~ Cllristiail
~
~ den , Alldens
~
Historie,
~
~ 11, , lG1.
*arsberetniilger f r a det kongel. Geheimearclliu II.,69.
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"r Modbadet i Stockholtil a r här belysande. under mäster
Didriks personliga inmrhan öi~erlloparkonungen honom till
en början med ynnestbevis. Didrik SlaghEk blir efter jrincellt
i Sjcara, som sådan en av regeriiigsherrarna i
Stockholm, den främste av dem; till sist sliall han
vara
ärkebiskop av Lund O C Sveriges
~
primas, Jlen sommaren
1521 befinner sig Cliristiern II i i\'ederländerna. H~~ mottager har brev f r i n Jens Andersen Bxldenali, Gustaf Trolle
ocli det svensha riksrådet; de tecknar ulan omsvep master
ilidrik som den missdådare och våldsman ]lan var. ~ ~ 1 lorna om ärkestolen i Lund lag redan utskrivna i R ~ ~ ~
Konungen ger order dit, att man skall söka få mäster ~ i drilis namn ~ltslalat; platsen skall stå öppen för ett annat.
I senare hälften av september ä r CIlristiern II tillbaka i ~ i ö Ibenhavile Han stsr igen ansikte mot ansikte med mäster
Didrih- Konilngen t ~ e l i a r Han
.
ger ny order: bullorna
nu
o h d r a d e expedieras. Didrik Slaghzk Ilade redan tidigare
kasfat Jens Andersen i fängelse,.
fick bli där han var,
Två månader senare, och master Diarik, soni ännu illte huriilit få bullorna p5 arliestolen i sin hand, vandrai till galge
och bål på Gammeltors.
Om möjligt ä n mera belysande för arten av Christiern
I1:s personlighet ä r hans uppträdande före flykten från Dan-

Vid upprorets utbrott på Jylland befann sig konung Christiern där. Hans militära ö\rerlägsenllet var given blen i
detta lage, då omgivniiigeii svek och motståndet tornade sig
omkring honom, var han fullkomligt u r stånd att fatta
besl~itocll att Iiandla; allt hos honom \.ar ångest och förtvivlan. Man har en berättelse av Frederik 1:s kansler, Jvolfgang
Uteiihof. Väl tjugo gånger, berättar denne, lät l ~ o i l ~ i i g e n
i nattens mörker r0 sig fram och tillbalca över &liddelfartssund. Han visste inte var han skulle stanna, om på Jylland
h e n ; han stanilade varken på ella eller andra stället;
han återvände till Iiobenhavn. Berättelsen om irrfärderna
ute på Middelfartssund m å vara sann eller ej. Den teclCilar
den verkliga situationen. I I<öhenhavn fann den kunglige

.
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sekreterareil, master Jesper Brochman, hoilom någon tid
i sin I;ammare p& slottet, rivande sjtt hår,
senare
om vad han skulle förefaga si%
hansjunken i sorg,
en tröstlös bild av förtvivlan. Han frågade master Jesper
\,ad folket sade. Då Ilan hört det, reste han sig, gick gråtande
såg mot flöjeln, som gtiisslade på slottsbort till fönstret
taket, »iiar vindeil vailder sig», sade han, »reser Jag))'. Det ar
hjälplöshet som iipprepar sig ni0 år senare i OsloI<onuiigen gör knappt bruk av sin har; lian låter den underI
G fienden
~
bränna
~
~ sina
~ skepp och förrader; själv endast
underhandlar
han, tills han omsider fås
underiiandlar
den karavel, son1 for honoin till Sonderborgs slottDet gr denne man, Cllristiern 11, Som man liar
e,1 stark personlighet. Vid hans sida stad i november
Gustaf Trolle, det segrande unionspartiets huvudman i
hämnd, en inan av starka passioner, färrige, stor i hat
ta
ansvar; vid dennes sida de s\'enska Predig att handla
laterna. De hade ett fast mål, dessa man. I år och niånader
hade de käinliat for det. Till sist, då ajla andra mede1
hade de funnit radii;almedlet: en katterianlciagelse. Det var
\id tiden för ];onungens kröning. Gustaf Trolle krönte Christiern 11; han förestavade honom eden om att slcydda k
~
och dess llersoner. Så följde kröningsmåltid i tre dagar pa
~ t ~ ~ l ~Det hsvenska
~ l riksrådet
~ ~ skildrar 1323 Christiern 11 där han gick oinl;ring bland sina gaster, full av
mot dem alla, kyssande somliga, omfamnailde
hjärta räli~ande tankarna på alt bringa dem om livet,
i
till det yttre idealet av en lionung, i sitt inre en grym
iileningslös kröningsmaltid dessa tre dagar: offreit
tj~ranil2 .
rar utan den olljelpligt i konungens hand. %Tail kan
sig: var det inte i stället så, att denne obesluisa~nmemaii,
medan festjublet steg onikring honom, utlcampade i sitt inre
den sista kampen mot sina mäktiga rådgivare?
m tt är
r å d g i ~ a r n asatte sin vilja igenom alen
den dödsdom, soin fälldes den 8 november, kom ave* att gå
--

:
2

Daiiske Jlagaziri 111: 3, 22, 24.
Konung Gustaf den förstes registratur l, 71.
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ut över andra än de dömde, bland dem tya personer, vilkas
huvud säkerligen för prelaterna var sakrosailta, de båda
biskoparna Matthias av Strengnas och vincent av Skara. vem
eller villra stod här bal;om? Har de tvas upptr-d
a ande ind der
ransakningen dagen förut brak! dem i fördervet? Ingen vet
det. Det enda man vet ar att konungen här son1 annars faststallt straffet och därmed tagit ansvaret för ~ t ~ ~blodbad,
k h ~
inte ett ansvar sådant mail tidigare förmeriat.
*hspekten ä r en annan, sedan Gustaf Trolle 0cl-i. Christiern 11
infe längre ar desamma. Perspektiven förlängda.
I årtionden och mera hade kampen rasat i Sverige
mellan det nationella självstandighetspartiet och det
som förde unionen Som skylt. Kampen var soin alltid en
om maliten. Den sista fasen hade varit ~naktkol]isioneri mella~iStel1 Svante~~011
Sture och Gustaf Trolle. ~
~
T r ~ l l eoch hans parti hade legat under. Så kom 1520. Christiern 11:s segrar förde de besegrade plötsligt till malrtens tinne.
Det 1% varken i tiden eller 110s personerna att låta vad som
skett
förgatet, att på allvar tänka sig att man skulle
sätta sig i frid och försoning vid samma rådsbord som helgeförtryckarna, de egna bödlarna och broderligt dela
~med dem
l
~
~ förläningar.
~
~
kronans
Metodislrt har Gustaf Trolle
Och hans man gåtf enlot amnestien. De kunde inte förhindra,
att den beviljades. Alen de har haft tid att \ränta. Till
har
de som den gamle herr Sten och Hemming Gad funnit vägen
undan de givna orden och de hängande sigillen. De har fått
Christiern II i sitt r å l d . Hans amnestivänliga politik har
Och vid första lagliga tillfalle Ilar deras hämnd,
en lika val 'son1 länge förberedd hämnd, träffat de besegrade,
de förhatade marinen u r det egna folket.
detta satt fattat, glider Stoc1iholms blodbad in i ett
i i ~ t t ,ett större, ett stort sammanhang Blodbadet är ingen
isolerad häridelse, inte en gildsförg2ten tyranns planlagda
eller plötsliga iiyck. Det a r slutkatastrofen i der>långa,
förbittrade kampen mellaii partierna i det sönderslitna Sverige.
Lauritz TT'eib~zll.
P
-

( S l t r i ~ e t1925--1926.

Trjrclit jarl. 19-8).
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