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Fr&n Sten Stare den yngres tid,
De dokument, som utgivits i gubliIiatioiien: >Handlingar till Stera Sture
d. y:s historia», inledes ined eii berattelse från hanseatiskt håll om fhirhandlingarns vid det stora möte, som hölls i
Kijbenharn sommasen 1515, och arsleitas ined en samling urliursder rösande
de svensk-danska fredsförhandlingarna
under senare delen av 1.518. I övrigt
galler publikationen arkebiskop Gustaf Srolle, i fijrsta hand hans
strid nied riksföreståndaren Sten Sture. Enligt företalet: ar kandidat Ragnar Svanström, licentiaten kars Sjödixi och professor
Johan Bergmain utgivare.
Vad som obetingat vager tyngst Z denna publikation ar den
hanseatiska beriittelsen, publicerad av liandidat Svanström, och
de handliragar, som rubricerats: »Relation med bifogade akter
rörande striden mellan Stela Sture d. y. och ärkebiskop Grastaf
TroPle 1595-151 7 ». Utgivare ar har professor Bergman.
Deii hanseatiska berättelser1 v a r tidigare Inte alldeles okand
Piaom Bitterattiaeia; har är den för första gangen ritgiven. &fan
följer I deiana berättelse dag för dag förhandlingarna vid Möbeilha.vnsnnötet, sadaila dessa uppfattades fran hanseatisk sida. Förhandlingarna har gallt mellanhavandena mellan Danmark oeli
de vendiska staderna, i första harid förhallandet nilellan Danmark
och Sverige.
Berättelseil ger bland alinat en inblick i de svenska förhandlariaas satt att argumentera. Enligt Malinöfreden 1512 hade
svenskarna att taga Christieria HI till konung eller att betala eia
årlig tribut. De svenska saandebudeil i Köbexmliavnr med biskop
Otto av Vesterås i spetsen vägrade enstandigk bådadera. De hade
ett fritt rike, sade de: utan geinene nians vetskap och samtycke
kunde de ingenting sluta. De var sjelva de ringaste 1 riket och
måste stalla det så för sig, att de Iibjlle hemviigen öppen. F6r
egen del hade biskopen gerna visat större tillm~fesg&ende, Meai
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regementet var 1 1 lio~nlilet
~
i Imanderna p& folk, som r a r ur s t h d
att se och Overväga förhållandena som de borde. D5 hanseaterna
gennmalde, att i rilisriclet satt prelater och kloke och rättslarde män,
som borde kunna övertyga de oförnuftige, f618 svaret: geinene
man lider ingen inotsagelse.
Utgivaren uppehåller sig i sin inledande frarnst%dlning sarskilt vid denna de svenska förhandlarnas argunaeaatering. Han
uttalar, att den står som ett vältaligt och högst märkligt vittnesbörd om den styrka herr Stens folkliga diktatur besatt och om
folkets, gemene malis. direkta inflytande p& skatslivet; folkviljan
ar har bliven en realpolitisli faktor. Vad utgivaren har framhiiller om styrkan i herr Stens diktatear torde vara obestridligt.
Men i övrigt kan ingen slutsats dragas. Christiern II saknade Inte
all erfarenhet oin spelet 1315. Han kunde inte först& annat, later
berättelsen lioraoni saga, an att svenskarna nzed vad de hade att
andraga endast sökte nya utvägar och undanflyliter (s. 10).
Den s. li. »Relationen med bifogade akter rörande striden
riiellan Sten Sture d. y. och arkebiskop Gustaf Srolle 15951517 » utgöres - r a d utgivaren rrnderlátit att klaslagga - till sin
förra de9 av en notaraalvidimation innehallande dels Sten Stures
redogörelse på ständermötet i Arhoga den 7 januari 1517 f6r striden med iirkebiskopen, dels mötets beslut att slirava tiEk kurian
om att iirkebisliopeia matte skiljas från all befattning aned Uppsala arliestift. Vidiniationen är utan wbsliription och signum
och följes omedelbart av en fortsättning: en redogtirelse av Sten
Sture för händelsernas utveckling från den P9 juni 1517 kall och
med Gustaf Trolles resignation. SHutEigen är hastii8 fagad en
protestation av den forne askehiskop Jaeoh Ulfsson. Protestatiolien är avgiven inför den påvlige nuntien Johannes Angelus Arcimboldus, notarier och vittnen och gäller Sten Stures upptradande gentemot protestanten och Gustaf 'krolle. Handlingen är
odaterad, inen tydligen från deceanber 1318, Slutet saknas,
Dera s. k. Relatiol-ien med bifogade akter torde vara att
betrakta aiarn~astsorii en materialsamling. Den saknar exahetlighet. Arkebiskop Jacob Ulfssons protestatlon, helt skiljaktig
till innehåll och tendens Pran det övriga, hör inte samman med
detta.
Den handskrift, efter villien dessa märkliga Imandlangar:
samtliga på latin, stergetfs: föreligger i Hogenskild Bjelkes kopiebok E 132 i Uppsala universitetsbibliotek. Handstilen ar fran
senare hiilften av 1500-taBet. Skrivaren har varit en mara f8r
vilken latinskt sprak i all huvudsak var f'ram~nand'e. Hans
avslirift 2s under all kritik. Den överflödar på skrivfel o& missuppfattningar; stailvis förefaller den helt obegriplig,

(C) Scandia 2008

www.scandia.hist.lu.se

Fran Stes Stnre den yngres tid,

f21

De principer professor Bergman följt vid utgivandetiiar följande. Texten har. som I-nan kortfattat uttrycker det, fat%:)framtriida i omedelbar 6verensstiirnmeTse med den föreliggande handskriften med alla dess skrivfel och aven ortografiska inkonsekvenser idoek nied upplösta förkortningar), inen ined skrivfelela,
överallt dar s5 kunnat ske, rattade inom parentes)). Iiilerpunktiorieii har nloderiliserats.
I all editionsverksar~zhetiir principerna for sjelva ec8itionc.n
grundläggande. Principerna i föreliggande fall traffas enligt vår
mieiiing iiale det ratta. En handskrift som den Bjellieska saknar
E oclr för sig intresse. Dess slirivfel ocli iillioiisek~raisersli:\ll
sjelvfallet p5 ett eller annat satt framgå ur trycliet. Inen eridast
so111 vidfUr att läsaren skall kuisna Iioiatrollera de ii~~driragar,
tagits. Vad det galler ar inte att ined flera eller färre rattelser,
.dar s& kurinat ske.. reproducera en korrupt fest. utan att rekonstruera denna text till en test, soni st&- så ngra arehetypen
soni niöjligt.
Hur eim rekonstruditioin av denna art sliaP1 utföras, har
Gertz praktislit visat och teoretiskt begrundat i sin beundraiasvarda edition av Sven A%gesens
rerli p& grundlag av Codex Arilzmagnzanus 33, 4:0 (Ena ny Test af Sven .lgges0ns Vzerkerj. Testen i denna kodex, av Gertz Iiallad A. ar i sin korrupta forin
snarlili texten i den BjeIlieska. Dén har; s i r i t t del- ar ~nkijligt,
återförts till sin ursprurig'liga form. »iadau inaa)), sager Gertz.
»ved en aojagtig Geniiemgang af alle Enkeltlieder i A fra farst
kil sidst sBge at udfinde, Imvilke. de Grunde er, som har foranlediget, at Texten i A har faaet deii gruelige Skikkelse. den Iiar faaet;
og naar man har fundet dem og set det System, der virkelig gaar
igennem hele Galskaben. maa man f o s s ~ g epaa i Henlrold tiB der11
ved eii ganske rationel Iiritisk Fremgangsmaacle at rckonstrucre
desi middelalderlige Text S, der har ligget kil Gruiid for A » . Ha11
fastslår de oavvisliga betingelserna for att liunria utfora arbetet:
)noje Kendskab til Maddelalderens Palzografi og til hPiddelalderens latinske Sprog)), därlios ))en ikke riiage Evne til Konjekturallasitika. I fraga oni akterna i den Bjelkeslia handskriften har
man att liartill lagga också en iördjupad insikt i tidens diplomvaseilde och en så stor Iianniedoln av det historiska stoffek i övrigt, att man ur detta iir i stånd att hemta den ledning det kan
lenaina.
Vid v%rdesatt~aingeiiav professor Bergmans editionsarbete
skall de har skisserade editioi~sprinciperna inte bilda utgangspunkten. Utgangspunkt sliafl bli de principer utgivaren sjalv
proIilanierat.
Enligt vad professor Bergman riippger, liar han Båtit siii text
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framträda i omedelbar överensstamsailelse med handskriften. Ar
detta uttalande riktigt! JIaii frapperas Ilerestades hos honom
av uttryck som att ett, tv$, fyra ord iir »oläsliga», *en halv rad
oläslig ». >en rad i det riarninste oläslig», »ordet oklart : runt om
ar dartill frågetecken anbrakta efter teutorden. Handskriften är
genomgående läslig. På inycket talrika andra stallen har utgikaren, utan att själv lagga märke till det, fatt in ord och irttryck,
soin svarar till helt andra i förlaget, eller upplöst förkortningarna
som det Ban ha fallit sig. Ett tydligt coram blir till eorum, iuxta
ta11 infra, arcein till omne, iiistrumento till nostso, personaliter ta11
pro tempore, insinuat till insumat, respondendum Sill seddendum,
per serenissimum domiiiurn nostruin till per secretarlum suum
cloininum Verneruin, och så vidare i al! oändlighet. Dessa felliisiiingar ar av det omfårig och den art, att om den Bjelkeska
handskriften varit förlorad, och endast trycliet aterstitt, aven en
tiertz i talrika punkter mAst uppge tanken p5 en rekonstruktion.
Ctgh arens text stgr inte i ci\ erensstiimmelse med deii första princip han fastsatt för editionen.
Det sades nyss, att slrri~feloch missuppfattningar överflödar
i själva hai~dskriftenoch att den ställvis förefaller helt obegriplig.
har inte varit egnad att göra texten beSjälva tes-lreprod~iktio~ieri
g~ipligare. Fråga a r då, om de rättelses professor Bergman gjort
inoin parentes, »dar så kunnat .,lie», avsevärdare förbättrat laget.
Först som sist: dessa inte alltför talrika rattelser ar, dar de a r
riktiga, rattelser, soni i regel ger sig av sig sjelva och som i mängden av \ a d som lämnats orättat varken ghir från eller iiil. Wahtclserna a r emellertid de enda professor Bergman kunnat göra.
Ilet har då sitt sarsliilda jrilresse att se \ a d som lennnats orattat
och hur detta senare, efter i i t t ofta ha ytterligare församrats på
grund av utgivarens bristailcte Iiiskiinilighet, kan vara beskaffat.
Det medeltida diplomet - och det a r här huvudsakligen
fråga om sadana - a r fyllt ined stereotypa uttryck och till sin
stomme uppbyggt p i fasta formler. Det galler sjelvfallet, nar
fraga a r om utgirailde av en handskrift som den töreliggaride,
att h a dessa uttryck och formler, i den man de förekommer, presenta. Man har svart att se att de varit detta f6r
professor Bergman. Som epitet till den helige fadern föreIiommer i handskriften serenissilnus eller seuerissimus dominus.
Det förra rattas till det senare, det senare bibehålles: det faller
inte utgivaren in att den helige fadern ar sanetissirnus. Texteii
Iiar p6 ett ställe: ex eerlis et ratioriabiiibus causis ad hoc dosailiiium nostrum rnoi~entibus (s. 85). Uttrydiet iir fast: ex certls
et rationabilibus eausis ad hoe aniinum nostrum mouentibus.
Sniedningsfosmeln lyder i ett brev n r Leo X, daterat den 9 juni
)

(C) Scandia 2008

www.scandia.hist.lu.se

(C) Scandia 2008

130

www.scandia.hist.lu.se

Lauritz \ilTeibull,

C~iin sincerissimo carithatis affectu eomplacendi semper in singeikis paratisslmaizi voluiitatenn. Non
~ j anxielabe Keuesine g r a ~ ~cordis
rei~dissirriepater q~ierulosaiiiquandam donnini gubernatoris expssitionern . . . accepiinlis de liae super
speciali quadam coniiiratlone inita
per Vestrarii Reurendissirnarii Ilaternitateiii cuini domino Stenorie
cri~tiernsuri ae siiis complicibus,
qur . . . Iain dudum conueuerant.
Suspicatur preierea idem dominus
noster guhernalor oh aranorum
susceptam preparationem efc.

Cuni sinsere charitatis affeetuaii
connglectendi semper patentissimani \roPiintatern /Iiabuei-imusj,
non sine grati cordis ansietate,
reuerermdissimus (J: reurentllssime)
pater, cpaosiolosasi~ (J: qeierulosam) c~iaai~dai~i
domiiii guberrnatoris exgmsitionem . . . aceepiiiims de
liac super speciali c~claeiai~i
co~iimoratione inita pjer] V[estreJ
R[euerei~tiam]p jatei-nilatis] cuisi
domino Stenone Clirisiierrissoil
ac suis complicibus, quod . . . iam
dudum couueniat susl~icatur.h o p terea idern dominus aioster gubernator ob arinoriirn susceptam propersitionem etc.

Vi fortsatter r1it.d ett par p5 1115fii \ a l d a s t i d l c ~ i ,c1:ii- texteii
i6religger p5 s\ eiiska. H \ enstïa kolumnen a r den sseriska texten
n\ tryckt. i deil liögra professor Bergmans.
Första atiillrt (Mandl. 80-81: Hist. halidl. 75) Iycicr:
'klia jac ffornari: at Iian \ville eij
h6re eller lyde waar heligiste fader paxveas breff och gode ffaderIig rad eller thesse werduge faders
sine ltere medbröders bisperne her
i riikit, stud iiiicli eij annet til
görendes, utan i t holle honom
inne pa sliikit, sa lenge jac eder
thel wrideravisth haffuer,

Bec onnnia ccim yldl et audiui,
cpae s e u e r i s s i i n ~ ~
Doaninus
s
iloster
salci1,errirna aaaiiiioruin(?) ac corporuin silorum ornnium regni consliijariloruili speinendo consilia ne
tlicam C?) deliber-a~iil,non potui
continere, nisi euncfern in castro
Stzecli. obsidendaiiii retinere decreui comiiauniiate i n dieta Lirhogensi ex omnibus regni prominciis
vtilitei- congregat[a?], vt ista sic
gesla etc. intimarerii.

Proressor Berginans test iiineliiiller h a r m h g a ord. som svarar till helt andra i handskrifteil. I st?.;,lleii för quae 5 t h c~uod,i
stallet för saluherrinla stgr saluherriisie, i stallet tör aniinorum
inonita. i stiillet för obsidenduin ohsicieredum: decrrui svarar till
donet, coininui~itatetill communitati, Arhogensi till A'irrbogei~si,
\ t till et, iiitinilarem till in tiinorem. Alrchetype~i
hör ha hait:
Hec ornilia cum vidi et audiui, yuod saiictissiiiii dornini ~iostri
salubrriima rilonita a r coëpiscoporum suoruiil oilaiiiuiil rrgni
consiliaiiorum semper ueneraiidoruin coi~silianudire rior1 deliljerauit. norm potui coi~tiiiere.nisi eundeili ioi castro Steck ohsidendum retinerem, donec commuiiitati in dieta Arhogensi ex omnibiis prouiriciis vtiliter congregate et ista sic gesta cJfc.ilitiinarem.
,Indra stallet (Handl. 87; Hist. kiandl. 78-79) h a r lydelsen:
Tlietta han ingelwi~degore wi14e,
ocli sagtle the hade eij liast i ern

Quod oiiinino facere recusauit,
dicens itifra ( 3 : i n k a ) menseni aut
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situm ('?P olz[l»]idorum spati-rili talein connipositionis (3: compositionem) facere non iaatendebat

Texten torde Iiar böra aterstallas: Quod omnino fcacere ^ecusatilt. dieens iilira meiasem aut ses septiiilanarram spatium
1:14e~m compositioaieii~facere no11 intendehat.
Del Tore lätt att fortsiitta med serier a\ nya exempel helgbantie arten a\ protessor Bergmans testutgi\nming. Vi uppger.
Flera exempel torde inte behövas fUr \5rdesa%tnirager?av det arhete u t g i ~aren utfört. Och \ iirdesiietningen ger sig a r sig sjii11.
Deii ger sig till den grad av sig s j a l \ . att den inte torde hkr
b e i i ö ~a saxinaiifattas i ord.
Professor Bergmalis puhlikatiori ar iatgi~~eaa
av Kungl. samiernndef för irtgixande a\ handskrifter rörande SIianadhnariens
Iiistoria genom S\ en Trinberg.
EatrrHfz G'rrehbulF.

ISryci<t: april 1933).

