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J<i.öiiilia ocli sagen lia hållit hai~delseiii bittert miniie till
17Hi.a dagar. Inget odåd i de svensli-daiislta gränskrigeii Iaar
yarit tacksammare som belägg för den traditionella uppfattningen om den dåtida Iirigföringeils meniiigslöshet oc11 niililara ineffelitivitei överlauvud.
I en skrift, »De ledande ideerna i lirigföriiigeil i Xordeil

Erik XIV och del agg els en av Ronneby 1564.
sjiiårskrigets andra ar, närmare bestämt deil
I
3 september 1564, stod Erik XIV iiied en alisenlig styrka till
liäst och fot framför Ronneby. D i borgare ocla besättning
\ragrade att underkasta sig en betingelselös liapitulatioii, blev
staden följande dag, i tidiga måndagsmorgonen, tagen med
hand l. Konung Erik h a r s ~ j ä il ~ett inanifest till
rneriiga Sveriges inbyggare sliildrat det som nu följde. »Vattiiet i älven var rött soiii blod utav de, döde kroppar. Och
vore fienderna s i försagde, att maii föge o m a k hade för dem,
utan m a n stack uti dem såsom uti en hop vildsvin, och
&onade inan ingen utan slog ihjäl alle varaktige, så att i
staden blevo mer än tutusen inan o m halsen förutan någre
kvinnor och barn, vilke de arnälitige (a: eländige) finnar sloge
ihjäl». &led välbehag berättar kungen o m det rika bytet av
guld, silver, penningar, husgeråd, ltöpmanss~aror,vill, mjöd,
salt ocli myclret aliilat; aldrig nigoiisin hade slikt byte fallit
Och dock var det blott eii del av stadens
krigsfolliet till
rikedomar, som föll i segrarens händer, resten gick till spills
i den eld, som belyste och fullbordade den blomstraiide haiadelsplatsens förin telse.
Naturligt ilog h a både blodsdådet och det sjiilvbelåtna
maiiifestet anförts SOIII bevis för Eriks persoi-iliga grymhet.
l Deii i senare Iiistorisk litteratur ständigt återl<ommaiide tippgifteii,
a t t stormiiiiigeii iigde riim en söndag, ä r felaktig. Att en stor del av stadshefolkningeii r i d fieiideiis inträngande sökte sig till Iiyrkims helgade ruiii a r
,ju Iielt naturligt.
Till deii inenige man utöver liela Sveriges rike belangenes den Igcke
ocli seger emot fietiderrie, dat. Iialinar den 16 septembris a:o 6 4 . Riksregistratuiret, fol. 169 f .

1563-15/0», gjorde Arthur Stille ett salitinodigl påpekande.
Ile gamla granslirigens beryktade härjningar visa sig vid
trarmare graiislinirig vanligen ha åsyftat vissa bestämda sti-ategislta mal; genom ödeläggelse av eii fieilllig provins gjorde
Iilan denna för Iing tid oanvändbar för motst5ndaren som
operationsbas ocli provianteringsomr5de, d. v. s. maii kunde
s5 förekomma ett befarat anfall eller frigöra egna styrkor
för en hiivuddiversion å t annat håll l. - Förlilaringen mottogs på sina håll med ett srnåleende, vars innebörd liiii-ide
tolkas ungefär så: att göra Itar1 S I 1 till en faltlierre med
idéer m 5 vara hänt, men Erik S I V ?
Den son1 med uppinärlisan~l-ietstuderar aktmaterialet
fran grarislirigen, skall emellertid finna Stilles uppfattiiirig
till fullo beliräftad. Resonemanget ålerkorniner flerfaldiga
ganger i l~orrespoi-idensen mellan överstarna i falt och den
hemmavarande regeringen, pA såväl svenslia som danslia
sidaii, alltifrån Hemming Gadhs fejder till Kalmarkriget, och
det under oinständiglleter, därvid även deil misstänksammaste källkritilrer måste förutsätta, att brevslirivaren upprikI-igt framlägger sitt l-ijartas mening utan baktankar 2.
Stille, a. a., 18 ocli flerestades.
E t t par exempel. Ril<sråd i garnison i Iialmar jämte stadeiis borgare
skriva 4 2 maj 1 5 0 4 till rcgeringcii i Stoclrholin om eil befarad dansk expediiion till Kalmar slotts undsättning. Basta medlet a t t möta faran vore a t t
»medl ett mäktigt tal folk oförtövat gasta Iionom (koiiuiig Hans) h e m m a till
lians, liar iiiist graiisen, så bliver lian h e m m a med sitt folk, och vi få god
frid eller någre andre uppslag)). Styffe, Bidrag V, 12. - Erik SIIT sinder
A sept. 15G4 befallnitig till Klas Iiristerssoii Horn ocli Gliarles de Jlornay a t t
ilada i västra Blelcii~g ocli Skåne »på eii G eller 8 mil långs utmed gräiisen
allt bortåt, såsom vi n u uti Bleking gjort hava, uppå det v i m i t t e bliva av
med den dageliga vakt, vi härtill hava vid gralisen, och a t t de skallcar icke måtte
I<nllna göie oss skade med infall Iiar i riket)). E n liknande tankegång ligger
?

~
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hiivud ä r den populära uppfattningen o m grallsfejdernas
i krigföringen alldeles skev. Allt beräknades iioga,
meil den dåtida fältlierren mötte vid sina försök att genomföra krigsplanen ofta särskilda, av tidsförhållandena betingade
svårigheter (ilärmact ifråga o m transport- och underrättelseväsen, härorganisationen o. s. v.), vilka hejdade honom och
gärna liommo att ge fälttåget en skenbar karaktär a\- en
serie förvirrade, aldrig fullföljda ansatser.
Men Erik XIV och Ronneby d å - ligger det någoiz
förnuftig plan baliom den vilda förödelsen? Även efter sariitidens uppfattning var förfarandet grymt; enligt en gammal
berättelse skulle till slut Erilis egna värvade tyska knektar
h a protesterat, och de voro väl annars just inte av det blödiga slaget. Sastan annu värre te sig Erilis åtgärder dagarna
efter Ronneby fall. Han gav sina befälhavare i Bleking order
att hopsamla landskapets invånare, under förevändning att
låta dem svära svenska kronan trohetsed, och därpå bortföra
dem till Uppsverige; i , stället sliulle Bleking befolkas med
svenska och finska bönder. Blott krigslägets snabba förändring förekom planens fulla genomförande.
Erilr h a r alltså räknat nied niöjliglieten att få beliålla
Bleking ocl1 ville i detta fall genom e n väldig transplantation
ge det en svensk befolkning. Att Ronneby s l c ~ l l eutplånas,
h a r mail brukat tolka sonn hämnd för stadens hjälp åt Daclie
tjugo år förut, och Erili h a r i sina manifest själv givit stöd
at en sadan uppfattning. Men det egentliga motivet för Eriks
planmässiga ödeläggelse torde ligga djupare ä n så, frågan
on1 Ronneby hade för honom ett vida mera personligt och
aktuellt intresse.

faller emellertid först under 1400-talets förra hälft. Detta
sammanhänger med en jämsides pågaende hastig ekonomisk
utvecklirig i stadens naturligt betingade upplaiid, Varends
fein härad i Sydsmålarid på andra sidan riksgrällsen. Ile
äldre unionsregenterna, so111 ju gjorde unionen till en foriil
för daiisli supremati i Xorderi, ha iippenbart ordiiat de sitandinaviska ländernas inbördes handelsförbiiidelser efter danska

Ronneby var av gamnialt en betydande ort -- det älsta
kända privilegiebrevet, kung Olofs av den 4 aug. 1387, torde
icke h a varit det första. Den egentliga uppblomstringen inbakom Erilrs plan i Ilörjan av kriget a t t geiiom eii ftillstaiidig evakuering av
Xlöre förliiiidra eii daiisk frammarsch mot Iialmar. - Tegel utvecklar ( ~ r i l ~

XIV:s Historia, 219) åskådligt den talike, som brukade vara bestämmaiide f ö r
liaijningarna.

och de svenska kiisthamnarna, t. ex. Kalmar, blero häri-

raiide näringsgrenen, bosliapsskötseln, liar utvecklats ofantligt i samband med en storartad kolonisation i landskapets
yttre obygder. Follitalet steg starkt, procentuellt mest av
alla svenska stift under senare medeltiden l. Två ilya stora
vägar byggdes ilu från TTäxjö söderut över grälisen, mot
Ronneby, och oshu hult-Aliiis l . Givetvis blev det Ronlieby,
som erövrade handeln på Varend, staden låg ju i alla avseenden bast till. Hit förde virdarna siria exportvaror, oxar,
hästar, talg, smör och honurig, hudar och pälsverl;, allt begiirliga ting 135 den danska och iiordtyska markiladen. I
Ronneby äro 60 karlar, skinnare och pälsare, berättar Heminirig Gadh 1507; uppgiften antyder eii industriell rörelse av

'

Mans Hildebraiid (Sveriges Medeltid I, 58 ff.) beräknar med l e ~ l n i i ~ g
av peterspei~iiingsuppbördeii Varends follrmäiigd vid 1351-53, alltsä omedelbart efter digerdödeii, till 11 520 persoiier. Vid 1560 h a r deii, enligt Forsells
uppsl<attniiig efter enahanda grunder (maiitalet) vuxit till 29 650 (Sveriges
inre historia I, Tab. C l). Okiiingeii faller i första Iiaild p 5 Varends grinsmarlrer, icke pi den gamla centrala j i i r i i å l d e r ~ b ~ g d e n .Deniias airerareal ilöil
sig tämligen lioiistant, och d5 jordbruksmetoderria alltjamt voro lilia primitiva, f~1711os ringa möjligheter för eii större folkökliing har. n e t ä r
ial~ttagelse,soin kan göras p å a n d r a 1iå11 i det illedeltida Sverige.
"4.
Vejde, Borgar och samfardsleder i medeltideiis Viireiid, HIlti.ilCa~al~iilsföreiiiiigeiis
årsbok 1925.
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eii omfattning, soiii iiiåste förlitsätta ett Iåiigt större uppland
a,, Bleking 1. Oms.änt köpte v~rendsboi.r-iah ä r med fördel
sii-ia förnödenlieter, sill, salt, Ii~umleocli lrlide. Varend lism
sålLl~ldaatt helt orientera sig söderut, ocli under Sturetiden,
då deil svenska statsmalrteri råliar i upplösning, ä r landskapet en halvt sjal~standigbonderepublili med landstiliget SOHR
ledande organ. Alan gav ej sallaii sturska svar p i riksförefrainställningar; vad man främst ville varna om
Tar fredeii vid grinsen och deii fria förbindelsen ined
IRollneby. E n enda gång var tonen iidmjuli. Det var d a
Syallte Sture i m a r s 1506 stod med en stark liar i Vä?;jQ,
&lan vågade inte iielra siii medverkan \-id ett tag mot Rleliiirg, ineii man bestormade riltsföreståndareii ined böner, att
Roill-ieby e,j niåtte förstöras ? Det var eii naturlig konsekvens
av de falitislia förhållandena, när lioiiung Hans hetralitade
\'ärend som direlit anlinutet till det blekiiigslta kustlandet,
liallade ombud från landskapet till Hjortsberga laiidsting och
Sirävde geiigärd för rätten att handla i Ronneby. C r värendsbornas syi~punlrt var det lika logiskt, att de, framhärdande
i silla arispråli p5 siirstiillniiig i mella~iril;sfrågorna, denim
gång voro ohövliga åt det danslia llållet: geiigardeii, liette
det, ville de ge »i pålysor, arniborst ocli lil~lbbrili~~gg))
3. Det
säger sig självt, att ~ i r d a r ~ i avarje bek~iiiniersamsituation
spel<ulerade i bondefredspolitili., och ofta iiog nödgades därrilisregeringeris representanter, Växjiibiskopen ocli Trollen
på I3ergkva1-a, böja sig för 1)ygdeopinioiier-i och figui-era som
sliylt för landstingets politik.
Det handelsutbyte, som T'arend och Roriiieby till ömsesidig b5tilad och förkovran inlett under uriiorisregeringens
hägn och räddat gerioni de svensli-da~islialcrigenc alla stormar, fortfor timligen ostört under Gustav Vasas tidigare
regeringsår. Xleii Iialmar, den svenslia Iialniistad, som blev
lidaiide på denna olaga liandel, blagade bitterl, och konui~gen
tog under siii resa i Småland 1526 itu med salteii. ViirendsStgffe, Bidrag V, 113.
Stgffe, Bidrag V, S i .
V t y f f e , Bidrag I', 217, 229, 239.
1

59

boi.ria lovade att Iiålla sig till Iialmar, on1 de där finge ]ilia
gott köp som i Ronneby l . Det löftet var riu inte niycliel
\-ärt, ty ;1'
gl.uiid av Liibecks privilegierade stallning som
siarlit gynnad mellanhand i Sveriges utrilteshandel maste
inaportvarorna nied nödvändighet betinga högre priser i s\lenska hamnar än i danska. Mandeln på Ronneby forifor, och
danskar drevo allrniint landsliöp i Srngland till föi.lgiig ffir
ICalniiar. Småilingom fann emellertid konuiigen, att h a n hade
bestämda personliga intressen i salien. Iironails tail1 i Iialma^. riiinslrades. Den okontrollerade exporten drev upp ]ivsinedelspriserna i landet, underliillsliostnadem för de stGellde
trupperna i borgläger stego, ocli bergslageris ofta oroliga och
sammanrafsade befolliriiiig visade min att vilja »perlamenta)).
Gustav förbjöd då, 1.7132, vid livsstraff siiiilandsbönderna att
utföra oxar ocli hästar till Daninark, ocli allt landsl<öp avlystes nied Iiänsyn till dess inträng i Iialmar stads rätt 2,
hleii påbuden blev0 slag i toinnia luften, t. o. m . under grevefejden fiiigo de upproriska danska städerna öppet tillförsel
fri11 Srnåland. Detta var mera, än vad Gustavs med åren
ökade självkänsla förmådde smälta. Ar 1537 föSde en sträng
räfst. Att den e,j blev utan \.erkan intygas av Iiristian 111:~
Idagornål två a r senare, att hans undersåtar hindrades i sin
yaiiliga Iiandel vid gränsen 3. Nya förbud litfärdades för att
fullborda gränsens avspärrning.
Viil Ila flera orsaker inedveiliat till den n ~ utbrytailde
i
Dacliefejdeii, meii i frainsta r u ~ i i m e t äro de av elionomisk
art, 0 ~ 1 1li5rnpuriliten i hela frågaii ä r den nya handelsspärmot Danmarli, d. v. s. för Varends del mot Roilileby.
Denila bragte Varerids hela ekonornislta liv i fara genom att
stäcka htivudnäringen, b ~ s i i a ~ s s l i ö t s e l i lde
; ilya mandaten
undanryckte därmed själva grunden för det ~ ä l ~ t å solin
~d,
byggts upp under iiundrafenitio års ggnnsamllia politiska
l~olajllnliturer. I talit med välståndet hade follitalet stigit; ett
LIIIgt, oroligt släkte av b o ~ k a p s u ~ ~ ) f ö d api
r esl<ogarna såg sin
-

P

G. V. K. I I I , 44 f.

' G . V. R . VIII, 127 ff.
" Tegel, Her Gustaffs . . .

Historia II, 115.
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A

existens hotad och blev iiu upprorets kärntr~ipperl .
alldra sidan inneburo Gustavs handelsförblid ett dråpslag
mot Ronneby, son-i diirför på allt sätt gav Daclie sitt st9d.
Så uppstod Dackefejdens paradoxala politislia situation : nied a n Kristian III i överensstämmelse med Brömsebrofördraget
sände Gustav anseialiga siyrlior till hjälp mot de upproriska,
bidrog0 lians undersåtar i Bleking i hög grad att hålla upproret i gång. Initiativet till Danmarks hjälpsändning tycks
h a utgått från den skånska adeln, som befarade en ny rörelse av borgare och bönder till gamle Iiristian 11:s förman;
n ä r m a n väl var lugnad på den punkten, sAg.n-ian genoni
fiiigrarna med bleliingbornas tilltag; den fria handeln vid
gränsen var ju ett danskt riksintresse. V a n hör icke talas
o m någon räfst i Bleking. Trots talrika påminnelser f r h
kotiring Gustav till den danska regeringen blev Verner Parsberg sittande på Sölvesborgs slott, och borgmästaren Henrik
Hoffman ledde fortfarande med liraft och hänsynslösl-iet Roiineby stads öden, en politik så god son-i någon.
Så mycket grundligare blev Gustav Vasas vidräkning
med smålänningarna. Pådriven av klagomål från bergslagen
och köpstäderna över bristande tillförsel förnyade haii del
gamla förbudet mot export av osar, till gränsbornas förtvivlan och danskarnas harm ! Steg för steg sölite h a n göra
verklighet av den hittills ineffektiva handelsavspärrningen.
Det av Daclie hårt förföljda Kalmar sliulle njuta sin ratt som
laga stapelstad, samtidigt som borgerskapet där ånyo fick
höra de gamla förmaningarna att hilla priser, soin kunde
vänja allmogen att söka sig till staden.
Men århundradens naturligt betingade e1;onomislia onientering var inte så lätt omlagd. Värends och Blelcings ge~

Iioiiungen skiljer il~laiid mellan ))sl;ogstjuvariia)~ i ena sidan ocli h
a n d r a ,)menige mail)), d. r. s. den lugnare, i egentlig rneniiig jordbrukaaide
I~ondebefolliiii~~geii
i de gamla jarnildersbygderna, vilken hade mindre a t t
exportera och därför o c k s i gick nödd med i upproret och vid första tillfälle
ifråii. - Med missiiöje föbde kiingen efter L)ackefejdeii 1iy1)yggarverksamlieteii
p$ gransskogarna, h a n väntade därav allt a n n a t ä n gott.
q(;.
T'. R. STT, 568 f.

G1

il ii ensamma intressen resulterade i en omfattande smyghandel,
bedriven med de danska myndigheternas goda minne och
hemliga stöd, en srn~igglartrafili, som inga svenska förbud,
inga liringliga goda råd till staderna kunde ordentligt sätta
stopp för. Ronneby borgare stryka hela landet igenom utmed
landenlärket, heter det 1545, och liöpa upp oxar, Iludar, talg
ocls allehanda varor, som d ä r falla, görandes därmed dyrt
köp på allting '. Danska krämare, »en hel hop», k o m m a
1553 till Sigfridsmassan i Växjö med några klena köpmansliaror för ris skull, i verkligheten för att köpa upp hastar '.
Tre svenslia präster vid gränsen, som överträtt gällande förordningar, få l555 göra e n ofrivillig resa till konungen att
st5 till svars. Vad sliall m a n d å tro o m alla de dailslrfödda
prästerna d a r nere! Och bönderna: brotten äro så talrika,
att Germund Svensson på Kalmar får nöja sig med att ta
de värsta syndarna vid halsen. Det ä r en fråga, »om Iialmar nigon tid skall bliva vid makt». - Till allt detta komiller annan förtret. Från Bleking höras spotska och hånliga
ord, förrädarehopar av Dackes anhang erhålla skydd d a r
inanga år igenom, göra framstötar upp i det ännu oroliga
Sydsmåland och Iyclias t. o. m. ta livet av kungens befalli~ingsmandär. Och alla framställningar till den danska riksregeringen bli, vilken ton m a n a n anslår, utan all synbar

Det ä r tydligt, att Gustav Vasas fogdar på Kalmar och
liroiioberg aldrig lycliades få ordning på rilisgränsen.
Helt andra utsikter öppnade sig, n a r tronföljaren Erik i
mars 1558 anlände till Iialmar för att tillträda sitt hertigdöilme, Iialmar län med Oland samt Varelid. Gamle kungens
tanke med förläningen h a r för visso yarit att därmed skänka
i t eam avlagseii och försummad landsända förmånen av en
persornlig och auktoritativ styrelse på platsen (jfr hertig Jolian
i Finland), lians egen liraft Yar på upphalliiingei~. Erik tog
med fart och ailvar itii med de olilia uppgifter, som den nya
stalllliilgeii bjöd hoiiom. Från I<almar, riliets utpost i söder
G. V. I<. STrII,
461.
G. TT. H. SSIT', 316.
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verket fran årsskiftet 1558-59 Sveriges
leder Eril< i
mot Danmark. Bland dessa uppgifter Arar den olösia
gränsförhållandena en a r de allra
frågan o m ordnandet
Deil måste i hög grad ha trängt sig på hol104~1,
llan residerade ju i den siad, på vars trivsel oordiiingeia vid
gransen tarde som el1 I<raftskada. O m Iiatis förliandliiigar
med Iialtnar borgersliap i denna sak a r val iilgentiiig kiiilt,
de ila i-iaturligtvis förts nluiitligen, m e n det säger sig sjalvi,
att boigarna. nu, ilär de Ilade sin regerailde herre på platsen,
icke tystnade med sina gamla klagomål i en frjga, varpå
deras egen elionomi soin lironans intresse krävde samina 1öS17illg. Eril< var ju, vid sunda vatslior, en ordniilgens
lllali
en nitisk försvarare av rilisintresset. \'i finila, alt
eligagerade sig för fragan ocli drev frani den
Ilan
I
mars
1559 insiinde han till lionungeil sitt oeli
i rilisrådet.
rådets detaljerade förslag till ily ordning vid g ~ ä l l ~ e l lHaii
.
upptog Iiär ocli utforniade närmare en tanke, som fadern
franalcastat redaii 1530. Alla smärre vagar över gränsen borde
avlysas ocll vissa större utropas som »rätla härsiråter och
landsvägar»; vid dessa skulle förläggas niilitärposterjngar att
och vaka över liaiidelsiliandaiens
kontrollera all
iloggranna efterlevnad. Ratta landsvägar över gränsen till
Bleliing sliLi]le r a r a kustvägen från Iialmar söderut mot AvaSkar ocli ~
~ samt ~f r i n Växjö
l
genom
~
~I i i n i låe ~ a l d sharad
Iiunde
planen
verkligen
geiioriiföras,
till Ronileby l e
därnied Sidsmåland el~oiio~iiislit
återerövrat at Kalmar ch
S \ ~ ~ r i goch
e Ro~l~lebyborgarnas
merkantila espansion tillha-

vi i det följande talas o m knektar vid gränsen, men samiidigt oc]~såo m böiidernas smygliandel på ololrliga vägar.
förblev i q a l v a verket vid det ganila. Eriks friarbestgr 0 ~ 1 1
haras övertagailde av riksregeringen efter gamle kungen skato
frågan at sidal>. Meil Erik glömde för den skull inte bort
den, i breven till stå[liållarna på Iialmar slott återkommer
han esomoftast till gransproblemet. Det framgår, att det fort-

.-

G. V. R . S S I S , 601-60'7.

Erik XIV och odeliiggelsei~ a r R o l ~ ~ le jb~ ~4 .
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farande var oI@st. Vad Erik personligen gått in för som uilg,
verksamhetstörstailde nybörjare i regeringskonsten, hade hail
Så lconlmer den danska fejden, ocli Irrigsliclian siäller
hoiiolll soin deil överligsiie framför Ronlleby, Stadeil hade
in i det sista korsat hans planer, ällnli leddes borgersliapet
av den gamle styvsin te Hoffinan, »ein verzweifelter durellscll]ai Tyskland l. För Erik gällde det inte bara hämnd, lian illenade sig väl snarare lia funnit ett enaståelide tillfälle att av-

dade sitt lirigsfolk med att frainhålla, »vad skade darav ville
följe, \.ar s a m m e befastning icke slidle blive erövradD 2. Staden var u r lians synp~anktett oförbatterligt smugglarnäste.
Koianebo borde utplanas, för att halls eget Kalmar sliulle
förkovras och ordnade förliållanden iiitrada på gränsen. Hail
tänker mera på framtiden all p: de%förgarigna.
Xär förstörelseverket väl var över, greps Erik ett ögoiiblick a r segerruset, hans fantasi fick vingar: Bleking skulle
införlivas med Sverige och erhålla sve~iskhefollining, Deil
följande utvecklingen valte snart den stolta planen. Rfen bli\ r ~ d m å l e ivar doek nått, förargelsekilippan var borta. FLi11
ordning blev det väl aldrig vid gransen, men ilagot så n ä r
hölls den merkantila skiljelinjen söder 0111 Småland uppe
under d e följande årtiondena. Beviset ha vi i Virends fortgående utarmning, dess intressen offrades för vasaregenternas
rilispolitili,
det blev e n fattig och avsides landsända,
Först Roskildefreden gjorde det möjligt för Varerid att atei.
viidci sin konimersiella front i rätt ril<tiling.
Har sålunda statsnyttan, tanken på rikets framtida bästa,
i första hand bestamt Eriks uppträdande mot Ronneby, så
--

'

ICailslei.eli Friedrich von Westeiis ant. iiiider greve Edzai& resa till
Sverige, G . i'.13. XXVIII, 654. \fTesteiis oindöme - Ilail Ilade bland
"at t i l l l ~ r a g tt r e glada veckor i Kalmar - iterspeglar saliei.ligen räl, vad
Ilnr och vid Eriks lilla hov tiiiikte om
E r i l ~ smaiiifest 15 sept. 1564, Riltsregistraturel; hl. 168.
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hans garning därmed i riy belysning, den kommeff i
gott - eller dåligt - sa1lsl;ap med de tusen andra vsldsdad
ined s a m m a motiv, raroin lirigshistorien kan beratta. Samtiden ryggade i fasa och tog utan att reflektera den slagnes
parti. sagnen
deil darav psverliade 1aistorieskrivl~ing.en
bevarade omsorgsfullt allt det gsylnlnla och tragiska i handelseil, d. v. s. allt som talar emot Erili. JIan glölllde, att
denne hade ett alltjämt riktigt r n e l l a n h a ~ a n d eatt göra upp
illed staden, el1
som med iiöduandigl-iet lcra\'des
av statsintresset, sådant Erik måste ha fattat det. Tillfallet
sklille kanske aldrig återkomma.
JIetoderna ]&go i tiden. Odelaggelsen av Ronr-ieb~var
iclie utan vidare en dåres verli, liandelsen hade siil egell sällsamma, barbarislia logik.

Absalons Brev til Roskilde Marielrloster,
Studie i roskildensisk o g lundensisk B ~ e v v ~ s epaa
n
Absalons Tid.

Blandt de faatallige Diplomer og Breve, der er facsiinileret i Falceografisk Atlas, findes eet, der almi~ldeligbetegnes
som v a e n d e uzgte l. Da Brevet, livis det er zgte, er det
;eldste i Original bevarede danslie P r i v a t d o i i ~ r n ~ nog
t det
eraeste i Urhaandskrift bevarede Absalonshrev, er det ikke
lielt uinteressant at faa et bestemt Svar paa Sp~rgsnlaaletom
.Egtheden. Svaret %an gives r e d Hjrelp af eii palceografiskdiplomatisk Unders~gelse. Deil Undersagelse, v. Buch\yald
og: M7eelie underliastede Brevet, var palceografisk og munITnders~gelseaf Dokumentet inaa aramiskeligg~resstzrlit der\red, at Samnieiiiignings1naieria1e saa godt som fuldstziidig
sames, idet vi fra 12. AarIi Iiuu h a r heraret endnu tre Originaler af Breve og det tilnied alle Iioiigebreve. Eti diplomatisk Undersagelse letles deriinod ved, at ilikc gaiislre
faa hhsalonsbrere er Suldstieiidig bevaret i paalidelige ~ f slirifter, saa at vi kan faa Klarhed over, h-cror en Del af dem

Naar Hiicliwald erlilzrede Brevet for iazgte, kunde Iian
--

' I<aalu~id:Palzeog.rafisl;
S

(Tryclct febr. 1929).

Atlas I, Daiislc Afdeliiig I,I efter Originaleli

i ILA. Vidisse ,491. S I S , 9.
? Zeitsclir. f. Schles~r-.Holst. IJnueiib. Gescli. T711, 291 f.
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