Kongens sidste ensmand
Saren Norbys rolle i nordisk politik
i forbindelse med Christian Il's fald

N i k k e l Leth

Sespersen

For C.E M e n var han en helt, der med Magt og snilde h m p e d e for en
retfzrdig sag mod de griske h b m z n d fra L6beck.l For Erik Arup var han
en enfoldig bgersjzl, der ikke forstod det politiske sspiL2 Historikere hm
vzret uenige om, hvordan Soren Norby skal vurderes. II årene fra 15- til 1525
korn han som Christian BIS lensmand på Godand til at spille en hovedrolle
i nordask pobtik.
Det er ikke blot Soren Norbys eftermzle,som harvzret årsagtil stridigheder.
Hans person og hans virke var også i samtiden årsag til adskillige konflikter. I
et brev af den I. februar 1524fraJens Andersen (Beldenak), rigsråd og biskop
i Odense til Soren Norby på Gotiand fremgår nogle af disse stridigheder
tydeligt. Det danske rigsråd og Frederik 1havde tilbudt at mzgle i striden
mellem Soren Norby og Gustav h a og dennes d e r e d e De vendisk stzder,
således at Godand ikke s k d e gå tabt for det danske rige. H brevet vejledtejens
Andersen Saren Norby om, harordan hans argumentation s k d e lyde. Jens
Andersen mente, at Soren Norby ikke var pligtig til at tilbagegive
the VVendish steder ...eller the Svensk thet godtz som her S0ffrin Norby
ha&er tagid fran them enthen tiU land eller til vandt, eller sware them nogiid
till then skade, hand hafier gjort dem etc.

kpmentationen for denne påstand lod saledes:
hvat slade hand [Norby] hfiergjort theVVendisk steder eller the Swensk,
thet er skeed udindhen en openbarligen feydz emellom hans naturlige herre
[Christian II] paa then en sidz och thee Wendiskz steder oc thee Svenskz
poo then andhen side; och hvilken part ther hafber ret till ath feyde,bar ickz
her Saffryn Norby a& d ~ m m om.'
e
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Det er Mart, at denne opfattelse, som Jens Andersen her introducerer os for,
er en slags partsindlzg, og det har derfor ikke vzret den eneste opfaaelse af
Smen Norbys simation.
Historien om Saren Norby er efterhånden velkendt, men med sin bog
Garnla riken, nya stater; Statsbildning,politisk kultur och identitetei under K d marunionens upplosningsskede 1512-1541 har Hardd Custdsson introduceret
statdannelsesperspektivetog dermed underlag den politiske historiesknivning for perioden nye rammer. Derfor er der god grund til endnu engang at
tage historien om Saren Norby op og revidere synet på ham i lyset af Harald
Gustafssons resultater.

Stats$an%ae%sesp~scessen
i Norden i Igaoerne
Pfalge Haïdd Gustdsson w r der i Igzoernes Norden - ligesom i resten afEuropa4- en lang raeke mulige sammensztninger af territorier. ForestiEn-n
om enheden afde områderyderengang s k d e komme til at udgaae 1800-tdets
enhedsstater, var lige så realistisk eller uïedistisk som en r z k dternativer.'
Udover de tre nordiske riger og Kalmmnionen var der hertugdammerne
Slesvig og Holsten, bonderepubliMcen Ditmarsken og Hansestzderne med
kontor i Bergen og pridegier i de fleste byer i Norden, der d e udgjorde
forskellige former for politisk o-anisationV6
H 1520 havde Christian II for sidste gang samlet de tre nor$islce riger i Kdrnarunionen. Unionen "navde siden 1448 hovedsagebg bestået af Danmark
og Norge, men unionskonprne havde med statte Ga dele af den svenske
adel gentagne gange gort h a v på og sat sig i besidddse af det svenske ris.I
perioden 1521-23 rev det svenske rige under anfwrsel af Gustav Vasa sig ud af
unionen med de to andre noraske rige&samtidig med at Ghrisaan IH blev
afsat som konge af de danske rigsrsder. Hermed var unionen endnu engang
faldet fra hinanden. Dette er liidtg blevet beskrevet som Kdmrppuraionens
endelige oplasning. Gustafsson mener imidlertid, at den blev ved med at
eksistere som et muligt sttasdternativ i det mindste frem til Bramsebrotraktaten i 1541,
hvor Christian III og Gustav Vasa indgik en forsvars- og
~amarbejdsaftale.~
Det var ikke b b t unionen, der ehisterede som et mulig statsalternativtil
det faktiske udfald daforossen - @ctestatsdannelserne Danmark-Norge og
Sverige. En rzláke andre forhold var også usikae, efter Christian HI Mev afsat
i Danmark. For det farste var der Christian HI'S anske om at vende tilbage ii1
sine troner. Det viste sig, at Christian II aldrig kom dbage ti4 magten, men
at han med sine m ~ g t i g ehabsburgske sslzgninp blev betraget som en reel
trussel af de to .nye konger er hzvet over enhver t ~ i v 1Dernzst
.~
var der Norge,
som i farste omgang ikke opsagde Christian III troskab. Detie skete dog efter
8
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er langt og kompliceret meLlemspil og den 24. november 1524 hyldede Norge
Frederik H som konge, men han blev aldrig kronet i N ~ r g e . ~
Demdover var der endnu tre territoride spargsmål, som var uamaede.
Der \rar Viken, oprindelig en del a f det norske rige, som Gustav Vasa b 4 e
indtaget. Der var Bleknge, som Gustav Vasas tropper også havde indtast,
som var en del a f det danske rige.Til sidst var der Gotland,som Saren Norby
havde i forlening af Christian BI. Soren Norby havde ikke opsagt Christian I I
troskab,og derfor kom Soren Norby på Gotland til at udgare endnu et usikkert element i delingen a f Christian IIS riger og lande. Ssren Norby forsagte
i årene 15- t3 1525 at manswere i mellem de nordiske magter - danskerne,
svenskerne, kiibeck og Christian II i eksil.

'Fra Ssren Norbys tidlige år er der ikke bevaret Mder til. hans historie.Vi ved
dog fra senere kilder, at han stammer fra en jord-fattig herremandsslzg fra
Fyn. Forste gang han traeder ud af historiens m ~ r k estår
, han optegnet på
en liste over besztningen pa et a f den svenske rigsforstander Svante Nilssons orlogsskibe i forbindelse med dennes gidandstog i sommeren 1 5 0 4 ~ ~ ~
Da Ssren Norby i 1507 naeste gang optrzder i kilderne, betegnes han som
hofsindell ved kong Hans9ho£ Fra dette t d s p n k t begynder han at optrzde
oftere i Mderne. Han Fx Harddsborg ved Roskilde som pantelen i 1513~og
han bliver senere lensmand på Island for Christian IH, som i q513 er blevet
konge efter sin hders d@d.12
Da Christian I I i 1517indleder higshandlinger mod det svenske rige,falder
Ssren Norbys og Godands shbner sammen for en tid. Kongen indsaetter
Ssren Norby
ad graham pro servicio & faciendo13 Wisby S b t oc W i b y met d Gulland ...og så Irenge fejden med Sveriges rige står på ... d e kongelige Rente
oc Rettighed inthet undtaghen at h&e nyde bruge 06 beholie ... niet faa
Skiell at hand s k d i thenne Feide bespiisse wore OrPuRSkiib nar the &er @.l
Landet kommendes worde14

Saren Norbgr kommer sadedes til at spiUe en central rolle i de forsag, Christian

HH de folgende ar gar pa at underlzgge sig det svensk rige, hvilket ly&es i
og kulminerer i blodbadet i StocM.iolm.15Der bliver Saren Norby sket
til ridder, og han kan fra da a f med berettigelse forvente at blive kaldt hr.
Ssren.16
I lobet af de naeste par år var &t hr. Ssren, der anforte h m p e n mod
det svenske oprsr. Ved ksshftet 1522-23 havde han modtaget nzsten d e
1520

Christian II's slotslela ved Ostersaen, som han sammen med sine indsatte
havedsmznd forgzves forsvarede. H P~betaf 15- fddt sliottemae et efter et til
Gustav Vasas tropper undtagen Visborg på Godand. Frederik 1 og Gustav
Vasa mente hver iszr, at netop deres rige havde en historisk ret til Gotland.
Siden Vddernar P n ~ e r d qi a341 havde indtaget aenyvar den i det meste af
perioden frem til Igzoerne blevet kontrolleret af de danske konger. @enhavde
dog P en kort periode =ret i Ordensstatens besiddelse, og senere havde farst
Erik af Pommern, og dernzst Ivar helsen (%OM) etableret uafizngige
ininifg-ctendammepp i sen. Denne store interesse for Godand udspraq
hovedsageligt a6 at man fra Gotland å hcaj grad kunne kontrollere handelen
i Ostersaen, hvis man som Saren Norby havde en flåde Eggende i Visbys
ham.17Byen var godt befzstet med en b p u r , og i dens sydvesdi- h j ~ r n e1%
den stzrke V ~ s b o r gBorge
. ~ ~ var stdig nzrmest uindtagelige, og man kunne
derfra kontrollere opPandet.19 Så udover Godands abides beliggenhed var
aen godt behstet og derfor Ingen didig udgaqsposition, hvis man s k d e
deltage i nordisk magtgolitik i ~~aoerne.

S ~ r e Norby
n
og kong Christians haild
Den 31. januar 1523 afsendte de jyske rigsråder et brev til Saren Worby De
I ikke havde holdt rigsrådet og Daninformerede hr. Saren om, at Christian H
marks indbyggere ved redelag lov og skik, og de derfor havde opsag ham
huldskab og mandskab. De bad kzr8igt og b@$strenge&@den 'Tr&Ibiwrduge
mand oc strenge Kddher herre Seueren NörbyP9,
at han holdt d e de Ben han
besad - iszr Gotland - til DanmarBcs riges råds hand.2O Her startede I~onfikten. BgsrMerne valgte Frederik I, mens Saren Norby valgte at forblive tro
mod Christian HH. Hvorfor det var denne udvej han valgte og ikke tilslu~ede
sig oprmet, er der blevet givet mange foruaringer gå.
Den oftest forekommende forMaring er blevet givet ud fra en tol&ing
af rigsrådernes brev. Egsrådernes arwmentation g& blandt andet pal, at
kongen han: fostrzngt og forsmået riddere og riddersmznd og i stedet elsket
og fremdra-t trzUe og skalke som Di&ik Slagheck og Hans Mi&elsen.
Som naevnt i forrige afsnit havde Saren Norby opngget sin position som en af
de mest magMde mznd i Norden ved at tjene kongerne tiKredsst"lende for
så efkrhånden at avancere. Ssren Norby skyldte kongerne sin position. En
parallel kan drages til Jesper Norby - S ~ r e n farbror
s
- som Troels Ddeirup
har behandlet i en artikel. Jesper Norby var en jordlas Bavadelsmand i anden
hdvdeI afa4oo-tdet, der ved at tjene den m ~ g t i g erigrad Eggert Frille som
og Saren Norby
foged på dennes Ben fastholdt en position som adeGgOz1Jesper
skyldte begge deres herre deres positioner og, som Dalderup ogsa pointerer,
var der ofte ikke langt fra lavadelen til bonde~tandeai.~~
Troshbsbåndet rndlo
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lem herre og herremand må have vceret meget stzrkt meblern hr. Saren og
kongen. Denne tolkning Pigger t z t gå, hvad C.F. M e n i mastodontvaerlaet
De tre nordiske Rigers Historie under Hans, CAristiern den Anden, Frederik den
Fhste, Gustav Esa, Grevefeiden1497-1536 når frem til, om end hans formuleringer er en smde mere maleriske. M e n mente, at
§men Norby, for hvem Troskab var som en anden Natur, Troskab mod den
Konge, han havde svoret sin Ed, og ridderlig vedholdenhed ved den Sag,
til hvilken han engang havde sluttet sig ... har sikkerlig modtaget denne
Opfordring fra det unge Oprm med Harme og Foragt.23

En anden tolkning er, at da hr. Smen fandt ud af,at rigsrgderne aralle udpege
Frederik I som konge, var det ut~nkeceBigt,at han ville slutte op om oprarret,
fordi Frederik I stod i ledtog med Liibeck og de vendaske s t ~ d e rA.t~S~~ r e n
Norby og de tyske b b m z n d havde et yderst anstrengt forhold d hinanden,
ea; som jeg senere vil komme ind på, veldok~~menteret.~~
Den helt afg~rendefaktor har formentlig vaeret en tredje, nemlig at ingen
på. dette tidspunkt endnu kunne vide, om opraret d e lykkes. Det var Blake
kun $men Norb-i, der forblev tro mod Christian 11,det gjorde også Henrik
G q e , statholder i Kabenhavn,Jargen Kock, borgmester i M h a og Henrik
SPagheck, statholder i Stockholm, for blot at nEvne nogle af de mest be@ningsflllde folk.. §men Norby var ikke Mar over, at han satsede på en taber i det
politiske spil om herredammet over landene i Norden. Det fremgår tydeligt
af et brev skrevet på Kdmar slot den 7. marts 1523til Christian II. Saren Norby
fortzEler om sine planer POr eilbageerobringen af det svenske rige. Han d
sejle til Finland, hvorfra han d afvente hjcelpetropper fra Christian H
I og hyre
nogle russiske soldater.26Soren Norby mente alt&, at det stadig wr muligt
at tilbageerobre Sverige. På dette tidspunkt havde Christian II endnu ikke
forladt &benhavn, så hr. Saren havde ikke gmnd til at tro, at spillet skulle
varre tabt.
~
1523. Han vraa dog stadig ved
Christian HH forlod Kobenhavn den 1 3 april
godt mod P juni, da han fra sit eksil iwittenberg skrev til Soren Norby. Christian takkede hr. Saren for den villige og tro tjeneste, han ham stedse havde
bevist. Hvis hr. Saren ikke kunne holde slottet, så s k d e han forhandle med
Danmarks riges råd, men "'ingedunde lade ether thet [Godand og Visborg]
handle eller thalle fra". Den landflygtigekonge sluttede afmed, at han regnede
med snarligt at vinde sine riger og lande tilbage. Optimismen i brevet virker
en smde overdreven, nir man ser på de efterfolgende begivenheder. Hfie
desto mindre var Christian III og en rzfie nordtyske fyrster, blandt andre
hertug Albrecht VII afMecMenburg og kurfyrrste Joachim af Brandenborg 1
gang med at mobilisere troppec Rygterne g& at Christian H
I havde penge til
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at samle en kampe haer af tyske lejetropper og derved tage sine riger og lande
tgbage, og planerne var i j
d
i1523 blevet ret konkrete. Hzren skulle m ~ d esyd
s
for Elben den 6. oktober. C h r i s t h HH havde dog ingen penge, og i oktober
fddt planerne fra hinanden, inden haeren nåede at
Det var ikke kun udenlands, at Christian III's position v d e d e . De len, som
S ~ r e nNorby besad, var fddet et efter et undtagen Godand. Vigigere vax
det dog, at K~benhamog Mdmei var under hkdt pres, og i slumingen af
november underslarev statholder Henrik Gcye den komrakt, som P januar
overgav byerne til Frederik I og det danske rigsråd, og som gav amnesti tg
de belejredeF8 Smen Norby sad dene tilbage gå Godand som den sidste af
Christian I1.s t f i a n g r e , med undtagelse af Norge hvis position endnu var
usikker.

Fra Christian II til Frederik B
Ved irss14ftet 1523-24 var situationen den, at de to n y d s e konger h d e r i k
I og Gustav Vasa havde fået nogenlunde styr p2 forholdene omlaing magecentrene i deres respektive rigeraDe vax dog stadig i k anerkendte af andre
end hinanden og De vendiske stzdesZ9m g e v e l kunne de nu vende deres
opmzrksomhed mod Godand. De to nye regenter?som begge var sponsoreirede af Liibeck?oopfor&edesi staerke ven$iiager af bbmaendene ti8 at få lmt
problemet GodandS3OHermed mentes, at de s k d e få fjernet Saren Norby.
Lars kwsson har mdyseret Visborgs regnshber fra perioden 1523-24. M
andysen fremgfir det, at hr. Staren var n ~ dtalt at s M e sig indtzger fra andre
steder end Gotland, da skatterne fra Den ikke h n n e dz&e betdngen af
hans soldater, og at han s l d e d e sig en del af disse ina$z@er ved hperWrksomhed.31 Larsson har ogstillet en liste over de mindst 15 skibe, som Saren
Norbys udliggere havde p l ~ d r eit 1523. Heraf var der kun et ihe-hanseatisk
Derfor d e Hansaein med Lfibeck i spidsen "de Gistiernesken [ S ~ r e n
Norby] ~ t h r a d e d Det
. ~ ~ er dette problem, der er omdrejningspunktet for
Jens Andersens brey som jeg har citeret og kommenteret i begyndelsen af
a ~ t i M e nC.F.
. ~ ~ M e n forMarer Jens Andersens &aelpsomme indsta- ti%
Staren Nohy saledes:
Jens Andersens Djærvhed, Uforbeholdenhed og vittige Lune har ikke kunnet Aldet end behage Soren Norby, der seh havde Noget af det Samme, og
disse Mznd have derfor uden T ' fok sig tiltrukne af hin and er^.^^

At de to maend kendte Piinanden fra inderkredsen omkring farst kong Hans og
senere Christian II er formentlPgrigtigt. Men sandheden er nok naermere den,
at Jens Andersen blandede sig P konalcten hovedsagehg for at sikre Godand
rz
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for det danske rige og dernzst hjzlpe Saren Norby, hvis omstaend~hederne
tillod det. Det er sikkert,at Frederik1og det danske rigsråd ikke kunne komme
i besiddelse af Gotland ved mifitzrmag, da Christian H
I havde taget en del af
fliden med sig til Holland, og resten af skibene havde hr. Smen p i Gotland,36
Det v a d t s i en fornuftig strategi at forsage at overtale Smen Norby til at f2
b s t konflikten med De vendiske st-der, saledes at de ikke ville redisere deres
planer om at statte Gustav Vasa i et erobringsfors~gpå Godand.
Christian IYs enlige Jensmand på Godand var efterhinden blevet noget
presset. Akrede den 14. marts 1524 skrev han ti1 Christian H
1 og bekIagede
sig. Han havde hart om Gustav Vasas planer om at angribe Codand. I den
anledning h a d e han sammen med borgmestre, borgere, dommere, almue og
sine soldater draftet situationen, og de var kommet frem til, at hvis de ikke
fik undsztning
Inden en nwelig tiid at ether nade the wille fore wor thro tieneste skid ramme
wort beste och met ether nades obne breffoch sigiii forlade oss &en edt och
tro tieneste wy ether nade sworith haffue saa wy motthe fordzctinge oss oc
landit i tyden Caa thette land icke schde bliéAie forderffueti g m d e n och i
lzngden trznges fran danrnasches chr~ne.~'

Siniationens dvor var efterhamden begyndt at gå op for hr. Saren. Hans herre
og konge kunne i denne periode ikke m r e ham til nogen Pijzlp, og de to
nye konger var ved at vzre så staerke, at de inden laenge ville kunne indtage
Godand.
En reces fra et made i kiibeck fra den 10.til den 15. marts 1524 given et
s
med hn: Saren, deres holdning
godt indblik i De vendiske s t ~ d e rproblemer
tili ham og Gotland, og deres planer for en bsning af problemet. Recessen
behzfter karssons resultater. If Liibeck har man fået nok af Saren Norbys
kpervirksomhed. Han forhindrer bbmzndenes handel og sejlads ved at
gare havene usikre. Man vil stBtte svenskerne i deres bestrzbelser på at erobre
G0tland.3~
"Så hande a k n att t I Godand skiskade bondekongen [Gustav Vasa] i
Sverige hda Sverges makt de Lybske och de sjuttio hanse stiden och deras anhang till hjelpns&iver Saren Norby i sit lange Mageskift fra 1528. BeshiveQen
a f Gustav Vasas togt til Godand i sommeren 1524 er en a f det mest hamatiske
og humoristiskepassager i den lange beretning. Norby fortder om, hvordan
han tog et af svenskernes skibe ved naae~de.Skibet var blandt andet lastet
med store m-ngder krudt og kugler, som svenskerne slmlle bruge tal deres
angreb pa Visby Så de skrev til hr. Saren, om de il&e kunne IAne kuglerne,
S; viDe de sende dem tilbage ind i sbttet inden otte dage. Hr. Smen skrev
tilbage, at de i& s k d e forspilde deres h d t og kuglen; han ville blot lade
S C A N D I 7A2 : "
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slotsporten stå åben, så kunne de seliv finde ind. Flere af de belejrende blev da
så ophidsede, at de angreb en af byportene, hvorunder mange afdem blev liggende. Hr. Seirens soldater lastede de uheldige på et par vogne og sendte dem
tilbage til lejren med besked på, at de ikke sk& angribe s i heftigt en anden
gang uden fmst at overveje, hvordan de ville komme tilbage igen.39
At Gustav Vasas og kiibech togt til Gotland blev en lempe fiasko,lan der
ikke herske tvivl om. At togtet mislykkedes,for& SeirenNorby stjalbelejrernes
h d t og brzndte deres lejr - som han også beretter om i Mageskrifiet - er nok
noget mere usikkert. M e n henfarer fiaskoen til Berend von Melens uduefighed som h ~ r f s r e rmens
, ~ Hugo M n g mener, at kiibeck formen&g kunne
have indtaget Visby, hvis man havde d e t sztte tgstrz&ehg ressourcer ind.
Y . n g peger på, at der skete et skifte i Liibecks GodandspoPitik,efterhånden
som Frederik I fik konsofideret sin magt i Danmark. Frederik I begndte at
forhale privaqieforhandlin-rne med Liibeck og tvang derved kiibeck til at
tage hensyn til de danske interesser i deres G~dandspobtik.~~
Derfor mistede
Godandstoget sin opba1ming fra Liibeck og dermed sin slagkraft.
Belejringen afVisby får ikke hr. Saren til at opgive byen, men P juni sender
han sin fodermarsk Otte Andersen (Ulfeldt) til bbenhavn for as forhandle
med Frederik I og det danske rigråd. Otte Andersens M d m a g er bevaret og
trykt i Akid Huitfeldts Danmarks Riges Krmike. I b e ~ d e l s e naf fhildmagen
står således: "At eflterdi mine Render de Suenske erre vorden mig for ctercke
her paa Godand",42 og derefter t9byder hr. %ren at zn&e sPotsloven p i
Visborg saledes at han holder den til Danmarks riges r5ds hind i sadet for
til Christian IH'S hånd.TPI gngz1d vil han have undsztning, ret til at beholde
Gotland på sine g a l e
og hjzlp til at sjal Senderne af landet. Seiren
Norby har altsi vurderet sihiationen til at vanre s i kritisk, at kan m i fdge
Christian HHS instmktion om, at såfremt "nn s M forhandle, skd det vzre
med Danmarks riges råd. Hermed har Christian 1111 tilspeladende mistet sin
sidste bastion i sine gmPe riger og lande, med undtagelse &Norge h o r situation farst blev d i o r t sidst på året.

Malm@-masdetaugust a524
Som nzvnt, mente både svenskerne og danskerne, at Godand tibarte deres
respektive riger. Gustav Vasas tropper var fortsat i besiddelse af sen og h a d e
belejret Visby og Visborg. Saren Norby var Mevet Frederik I's mand, og han
holdt nu Visborg til den nye konges hand. Godands s t a n g var derfor meget
usikker i månederne op ti1 Mdma-m~detog u$fzr&gelsen aEMdms-recessen. Det var dog ikke kun Godands status, Nordens magter var msdtes for
at diskutere, også andre sager var på dagsordenen. Man s k d e have a M m t
sprargsmdet om Viken og Blekinge. Med til madet var - udover de danske og
q
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de svenske (seks rigsråder fra hvert land og kongerne) - reprzsentanter for
syv af De vendiske s t ~ d e r . ~ ~
H aftalen om Godand opstillede man en skrlngsdag - fwrste torsdag i september 1524- hvor svenskerne senest skulle have indtaget Visby, ellers måtte
de forlade Den og overgive den til danskerne. Tdsyneladende havde man P~st
Seren Norbys problem, ved at få svenskerne - som det jo i h var lykkedes
at indtage byen - til at forlade taen. Men i paragrafferne 14-16 i recessen stod
l k skulle forlade Gotland, ftar hr. Smen og hans
der, at de svenske ~ ~ i g s f oikke
soldater var sejlet til Danmark. Der skulle Saren Norby placeres et sikkert
sted, hvor ban var underlagt den danske konge. 1 stedet d e man udpege en
ny lensmand, som var både zrlig og redelig, og han skulle forst godkendes af
såvel Gustav Vasa som bbmzndene fra L"eck. Denne aftale var direkte i
strid med den overenskomst,som Otte Andersen på vegne af hr. Smen havde
indgået med Frederik l[ og det danske rigsraid nogle få måneder forinden.
Soren Norby sltullejo netop have lov til at beholde Gotland på de betingelser,
han havde i forvejen. Derudover fremgår det ogsii Mart af recessen, at Saren
Norby ikke havde fået den undsztning, som var den anden del af aftalen
fra &benhavn. Mtadet i Mdma afsluttedes omkring den I. september, hvor
recessen formuleredes - sptargsmålet om Viken blev udskudt, mens det aftaltes at Gustav Vasa skulle forlade Blekinge.44Dagen efter eadfzrdgelsen af
Mdm~-recessenkundgiorde Frederik I aftalen med Liibeck i et åbent brevLiibeck måtte deltage i valget af en ny lensmand, og de s M e modtage 400
gylden åriigt af Godands Indkomst. Det m i siges, at Frederik 1var lidt for
hurtig til at disponere over Gotland. På Gotland sad jo stadig hr. Soren, med
hvem han havde en ganske anden
Den 22. september udfzrdigedes på Visborg et dokument af forhandlere
fra Frederik I og Gustav Vasa, som har vzret ars- til megen undren. H dokumentet st% der
at the strenge riddere her Severin Norby och her Berndt van Melen paa bade
syder gifve bevilliget och oss tiilsagkt paa theris are och christligen troo och
lofve, at the met thet d e r forste viUe paa bade syder gifve them har af Gutland och ind tiil Danmark och Sverige met begges theris k r i g s f ~ l c k . ~ ~

Godt nok drager Berend von Melen af,men intet tyder andetsteds på, at hr.
Staren var indforstaet med at forlade Godand, og han forlod da heller ikke
Ben. Så om Swren Norby har bluffet, eller om forhandlerrie fra fasdandet har
skrevet §men Norbys b31gelse i overenslaomsten uden afregniog er svzrt at
afg~re.HKStaren har i Idageskriftet givet sin egen udlzgning af historien.
Overenskomsten omtales dog ikke med et ord. Det PP-emgar, at hr. Soren
er yderst utilfreds med forbbet efter M d m ~ hvor
,
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( m e d ~ n d e r s ~ v epå
r e overenskomsten) og nogle andre danskere kommer
til Godand. Hr. Saren påstår at danskerne forsagte at snyde ham, og at de
opddnede et ograr blandt hans
Hvad, der er s h t , kan ikke BcBarBzgges enydigt på gmndlag a f de bevarede
kilder. Den tol&ning, som jeg finder mest sandsyneg, er, at danskerne har
vzret splittet inneuem pi den ene side interessen i at få Godand og Saren
Norby under Frederik I og det danske rigsrgd og på den anden side presset fra
Lfibeck om at f"a Saren Norby fjernet. I september har de indgået to aftder,
som opfylder begge deres behov, men som er indbyrdes modstridende. Da de
danske forhandlere d o m m e r til Gotland, bliver dette dobbeltspil Pdm for
Saren Norby. Derefter forlader både svenskerne og danskerne Godand,og h~
Saren sidder tilbage i en situation,som minder meget om tiden,PPlden Gustav
h a s tropper landede på Godand i maj samme åre

S ~ r e NohY
n
og Gotland skilles
"Saren Norby sad denne V~nter(152~-25)som en merrk og truende Sky paa
Visborg. Snart skulle derfra udgaae et f v g e b g Lyn, der sbg Frederik den
Farste med Forfzdelse og rystede hans Tr~ne."~"ådan s i C.FoP.en på
den situation, der var blevet skabt i bbet afefteråret 1524. Gmnazggende er
andysen rigtig. Serren Norby er omgivet af$en&n: Eiibeck og svenskerne har
Ran lempet mod de sidste to til tre år, og P;Pe$erikI og det danske rigsrid har
góuådt ham. Derudover Rar hr. Saren siden for%et vaeaet Nar over,at han ikke
umi$de$bartskal regne med nogen undsztning fra Christian BI. Serren Norby
er altså strategisk trzngt op i en krog,hvor han i& h n befinde sig ret Bznge,
da han har brug for forsyninger og penge tilsine soldater.
1 Shbyhaniken kan man lzse om,hvordm Saren Norby, som endnu tjente
~ ~ a f februar afsejlede
kong Christian,i året 1525 fddt ind i B l e k n ~I .bbet
Otte Stigsen (Hvide)- en &Saren Norbys mest betroede mznd - fra Gotland, og i Babet a f marts mkom han til Blekinge, hvor han indtog Sdvesborg,
&s
slot og h u s by. Inden Iznge blev Stigsen belejret i h s by afTyge
Krabbe, den danske rigsmarsk og lensmand på Helsingborg. I starten dapril
ankom Saren Norby til Salvesborg med resten afsine soldater, undtagen en
hue flok som han efterlod på Visborg under ledelse a f Otte hdersen. Med
statte fra bernder,borgere og en lille flok addsmznd slog Staren Norbys tropper Tyge kabbe gå flugt og i labet afapd indtog kan hele Blekinge og Skåne
med undtagelse d M d m a og Helsingborg.
Hvad der fik Saren Norby til at angribe Blekrage og Skåne h a været meget
omdiskuteret. E a ~ s o nmener - som jeg tidligere har vzret inde gå - at Saren
Norby ikke kunne kolde sin position p i Godand,da han manglede penge og
andre forn~denheder.Denne forMari- bygger dtså på rent interne forhold i
16
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Ssren Norbys situation. GrafftonSOspekulerer i, at der kunne have eksisteret
en aftale mellem Norby og Christian HH om, at de begge angreb Skåne, men at
sidstnzmte svigtede sin del afaftalen.51Michael Venge mener, ligesom Lusson, at Saren Norbys indtog i Skane var et resultat af, at Norbys s t a n g pa
Godandvar uholdbar i laengden.Mikael Venge gås dog videre i sin konuusion;
ved at g2 ind i Skine kunne Saren Norby dels skabe sig selv en m-tposition
dels berede vejen for Christian II's tilbagevendeneS2
Harald Custafsson er
ikke i tvivl om, at Saren Norby angreb som Christian IIS mandS3
Den forsyningsmzssige situation i 1525 bar formendig vzret den samme
som regnskabet afslsrer i 1524.Derfor tiPs9utter jeg mig karssons konklusion;
hr. Saren mitte finde på et eller andet i labet af foråret 1525 for at s M e nye
forsyningea: Spa-smalet er så, om han efter bruddet med danskerne igen
lagde sig under Christian II. Et argument er, at det var i Christian II's navn,
han lod sig krone i
Et andet argument, som er blevet fremfart af'Bo
Graffton,gir pi, at da Saren Norbys hovedhzr blev besejret ved Eund den 28.
april, befandt Soren Norby selv sig ved belejringen af HePsingb~rg.~~
Hvorfor
var han - den store feltherre - ikke til stede, da det vigtigste slag skulle stå?
GraEton stiller ledende spa-smalet; var det fordi han ventede forstzrhinger fra Christian HI ved det nordlige @resund?Et tredje argument for denne
pastand es?at da Worby havde ssgt tilflugt i kandshone efter slagetved Lund,
skrev han d Christian HI efter h j ~ l p . ~ ~
Jeg mener, at det bedste argument, for at Saren Norby planlagde angrebet
påSkåne sammen med Christian II, findes i hr. Sarens lange klages~ift,som
er henvendt til Christian IH. Saledes skiver hr. Soren;
nar jag å Monung Chritierns min nådigste herres ...vagner drog från Gothland tiil Dannemark, såsom jag af deres Majestat b l i s t anbefalld, med det
besked, att krigsfoik och ckepp i Dannemark s i d e vara mig til r n ö t e ~ . ~ ~

Bette ville Soren Norby naeppe skrive, hvis det ikke var sandt. Klageskriftet
var netop henvendt til Christian II, som ville vide, hvis det var usandt. Dette
udsagn i Mageskiftet bakker &s5 op om GraAFtons tese; at hr. Soren kunne
have h e n t e t hjzlp i det nordlige Oresund. IL lobet af vinteren 1524-25 var
Saren Norby gået tilbage til at vzre Christian HHs' mand, og indtoget i Skåne
var til en vis grad planlagt i samarbejde med denne.
Angrebet på Skåne endte i total fiasko. Saren Norby og hans folk blev
besejrede og dernzst belejrede i Landskrone.Liibeck havde udsendt en A&,
som farst besejrede Norbys flåde og siden sejlede til Godand, hvor det Pykkedec dem at indtage Visby og belejre Vicborg, som a t t e Andersen endnu
holdt til hr. Sarens hånd. Danskerne blev nu - af angst for at miste Godand
til Liibeck - meget forhandlingsvilli-. Det blev derfor aftalt, at Saren Norby
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fik B l e k n g e og Listerlandet i forlening, m o d at hans folk overdrog Visborg
til danskerne.ss Sådan blev det.
Der gk
i dog ikke mere end et års tid, far danskerne og svenskerne ered ede
sig med Liibeck og fik d e n stadig probPematPslce Saren Norby smidt u d a f
t Rusland m e n endte i 1530 sine dage i
Norden. Saren Norby sejlede f ~ r s til
kejser Karl V's tjeneste under belejringen af"irenzeOs9

Resultater og
Nar C . E M e n og E r i k h p matte t y til i r s a g s f o r e ,s o m u d e l u u e n d e
baserer sig på deres egne subjektive wrdefialger d e t menneskes lar&ter, det
v z r e sig negativt eller positivt, er det s a n d s y d i g , at der kan ligge noget andet
bag. Skan&navismen og positivismen havde deres idealer, hvorefter de m a t e
de historiske aktmers succes eller fiasko. Statsdannelsesperspektivetderimod
sztter begivenhederne ind i deres historiske sammenhzng og forsager at se
meilighederne fra akt~rernessynspunkt.
V e d at anvende statsdannelsesperspektivet er det blevet åbenbut, at situationen P hele år 1523 var meget kaotisk. D a § m e n Norby modtog rigsridernes
opsi-lsesbrev af Christian II, havde han ingen anaugghed for at vide, at dette
oprer ville vaelte Christian HH a f tronen. Christian 11 havde s t d i g kontrol over
det meste dBandet og formel statte fra de fleste rigsraden: Der gik endnu Bang
tid, far det blev Idart for Seren Norb3 at slaget var tabt. Christian IHS talrige
allierede u d e n for Norden var den ene årsag. D e n anden årsag var Norge,
Malm@og &&enhavn, som ogsai stadig satsede p i C K ~ s t i a nI I . M a n s k d e
helt frem til årsskiftet 1523-24, for det blev Mart, at Christian IB havde mistet
sine laride. D e t var således hverken blind troslab eller stridslyst, der fik Saren
Worby til at forblive Christian HI tro, m e n et politiskvdg. Set m e d samtidens
ajne, kunne dette valg Ege såvel have vaeret det rigtige, som det modsatte,
da Frederik I's position i lang tid var me-t skabeEg såvel indenrigs som
udenrigs. Dertil kommer Saren Norbys troskabsbånd t d Christian %I,som er
endnu et vzsentligt argument for, at h a n forblev Christian II tro.
I foråret 1524,var Saren Norby omringet af Sender - dels D e vendiske s t z der, som var trciette a f hans evige hpringer, dels svenskerne, som ville sc-tte
sig i besiddelse a f Godand. Danskerne var ikke aggressive, m e n de anskede
e n afklaring a f simationen. Her ser ~ Igen, h r d a n Saren Norby forsagte at
manavrere sig u d a f situationen, f ~ r sved
t at han b& Christian HI o m at f5 opsagt sin troskabsed, og dernzst ved ae han i sommeren overgik til Frederik IC
tjeneste. S m e n Norby spillede pa de tangenter han havde, og troskabsbåndet
til Christian HI forhinhede h a m ikke heri.
Hvorfor danskerne ikke undsaetter Soren Norby efter indgåelsen a f aftalen i
K ~ b e n h a mer uvist, og da M d m a - a f t d e n dernzst bliver indgået, er det naer-

mest iamdigt for Saren Norby at forblive tro mod Frederik I. Endnu engang
tager Saren Norby bestik af den politiske situation og opvejer mdghederne.
Hans eneste mulighed for en alliance er at vende tilbage til Christian II,som ellers havist sig ikke atvzre meget bevendt.Angrebet på Blekinge og Skåne skal
ses som deri sidste udvej forksaget afmanglende ressourcer p i Gotland. Christian II svigter endnu engang Saren Norby,og angrebet ender som en fiasko.
Smen Norbys handlinger var altså i langt hajere grad forårsaget af den
politiske virkelighed som omgav ham end - som hidtil antaget - af hans
menneskelige mangler og fortrin. Han havde ingen idé om, at de to oprar,
som Ilan deltog i at nedkmpe, skulle ende med at udgare de to fjastestater
Sverige og Danmark-Norge, som tre århundrede frem i tiden - med betydelige justeririger - blev de vzesentligste politiske enheder i Norden. C.F: Mens
skandinavistiske perspektiv og Erik h u p s positivistiske perspektiv har ikke
taget h ~ j d efor disse faktorer, som statsdannefsesperspektivet bidrager med,
og som har givet mere nuancerede og trov~rdigeforklaringer p5 historien om
Smen Norby. Statsdannelsesperspektivet kan derfor med fordel anvendes til
at revidere middelalderens politiske historie.
Statsdannelsesperspektivet har vzret frugtbart til analysen, men analysen har også bekrzftet, at tiden omkring Kdma~unionensopl~sningvar
en uszdvadig kaotisk periode, og at det var usikkert, hvilke territorier der
viviile komme til ilt udgare de fremtidige statsdannePser. Selvom S ~ r e Norby
n
ikke på noget tidspunkt var i tvivl om, at aen harte til det danske rige, så
forsagte &e de tre nordiske magter - EGbeck, Frederik I og Gustav Vasa - at
bemzgtige sig Gotland, og @enkunne teoretisk set have endt hos enhver af
de tre. Gotland var dog et meget specielt fznomen, på den måde at der ikke
i Norden fandtes et omrAde, som de gamle riger Danmark og Sverige havde
vzret så uenige om som netop Gotland, modsat for eksempel Blekinge, der
tydeligt blev betragtet som vaerende dansk, eller Viken, der blevbetragtet som
vzrende norsk.60Selv om usikkerheden maske ikke var så stor i forhold til de
andre territorier, s i var usikkerheden om Gotland total. Den strid, der stod,
om Gotland P årene 1523-25 blev ikke den sidste, men Saren Norby blev den
sidste d de lewsrnznd på @en,der selvst~ndigtdeltog i nordisk magpolitik.
Statsdannelsesprocessen fortsatte og deltagelse i magtpolitik blev - endnu
inden b hund re dets udgang - monopoliseret af +stestaterne.

Summary
$@renNorby ,Scamdinavian politics and the M1 of Christian II

?&e strange and dramatic story about S ~ r e Norby
n
has puzzled Scan$ina~an
historians since the nineteenth century.One historian found him to be a brave
hero who rigbtully fought the greedy German merchants of the Hanseatic

town of Lubeck. h o t h e r historian found hian to be a simple soMier who
did not uderstand the dynamics of pohitics.%e aim of tKs article is to reinterpretate the actions of Smren Norby during the period 1523-25 in the state
formation perspective introduced to late medievd Scandina~anhistory by
H a r d Gustafsson. In 1523 the Danish k n g Christian HH was dethroned and
replaced by his uncle Frederik II.What Gustdsson points out is that it was
not certain that this coup d'étae wodd succeed. For a b n g time the situation
stayed open, and Christian IH'S return to power remained a possibifity*%ren
Norby was Christian II's baaffon the island of Gotland and commander of
I longer than
the king9sfleet in the Bdtic; he remained daithEul to Christian H
anyone else in Scandinavia.'%e article argues &at Smren Norby a c ~ as
d a
politician who took the &Rerent possibihities into consideration and made
rational choices - considering that he &d not lmow that the Scan$inavian
union of Kalmar was disintegated for good In 1523.
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