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Kriget- mellan Sverige och Dannaarla 15118 $101: med
Christieril 11:s nederlag vid Brannkyrka. Det f6Bjde darefter
Grlaaiadlii~gar,s c h m a n bliev ö~rereaaso m att mokas p5 sommarera Sret efter: rikenas rad sl<tmIled&h Varberg slita tvisterna
inellan rikena. Till dess och ~ I I ~ettU a r diireELer slcialle det
vara sailIest5nd. Vad Claristieria II viiile med detta stil%estBaad
var bland annat att f5 Sien Sture, den svenaske rlksförest5ndaren, i konungens Bgom en ren inkrakiesre, eller rm5gra av
de mánm con] hade hans P'(Prtroende, p i n5got siifk. i sitt vald.
A i t infkiga Sten Sture misslyckades, Men mader de fortsatta
f6rharrdBingarraca gick det konungen biittre. Han fick s e s förlaiirna svenskar ur rlksfiresffi~~daremmarmasbe onngivnaing
Uverlarmmnade som gisslaai. Med deni ombord seglade haal s5
till D~~iamarBa.
StilBesfandel blev omedelbart uppsagt.
Remrnirig Gaclh var en av de s e s svenskarna. P Svante
Stlares tid hade han varit den ledande anaannen i Sverige, eam
svuren fiende till Dran~iaarlnoch uiaisnen meBBa~m rikena, full
av laat OCIP Biets mot dem bada, sf6rtrealeai 1 att liágga planer
oc%askrida till Baandliilg, diplomatiskt och brigiskl. Uppellillet p& dansk holteia korn att safta djupa sgGr hos honom.
Nar harm inemot tv5 ar senare, 1520, kona tillbakca till Sverige,
var h a n era annan. Harm hade avfallit LiPB Christnem 11. Han
blev n u en ledare i kampen1 % r Dann-iark ocln aanaioeaer-a.
I sitt stora verk o m ChrisEPern II gav C. F. Allen B
sleitet av 1860-talet en framst2llning av Hemmieig Gadh
och hams avfall. Det blev Remmlng Gadhs tr@igiska Qde,
sager han, att i sitt livs afton f6rdarsra sira historia, att 11116
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infetg6ra den bild av sig som han sjalv i starka och makliga drag ristat p$ tidens tavla. Bilden var rnajrk; den stotte
bort genom den hatets vildhet som ggB6dde i den. Men den
f5ngade samtidigt genom den helstopta, kraftiga personlighet
som den avspeglade, genom de rika andliga givorna, karak%%rensfasta pragel, viljalas m&t%lös-energi, Allt detta var
nrr bringat i f6rvirring. Memrning Gadh hade gl6mt sitt
fgdernesHarad och kastat sig i armarala p5 Christiern Il. Denna
framstallning med dess starkt romantiserade färglaggning och
dramatiska kontrastverkan trangde i a%lm%amhet
Igenom. Men
ocksa andra synpunkter h5vdades. Det sattes ifraga om
man verkligen hade att göra med et8 allvarligt menat avfall.
hSan drojde - det Gr Balstorikcrn K. M. Karlsson -- vid de
egenskaper hos Christern II, »det demokratiska kynnet och
oviQan mot biskopar och B-46gadel», som maste f2ngsHa Hemming Gadh, och vid att »foskerlawdslrarlek och natisnal&ainsBa»
i medeltidens slut ilate var så ut~reckladesom i en senare
tid. B?; annat haB1, av Gottfrid Caslssoa~, den atm mark te
ksnnaren av tidenis historia, har det gjorts gallande att nar
Hemmang Gadh i en hotfull sifeiation slöt sig Bial ëhristlern
II, det \rarit med sitt faderaieslands basta "a. ögonen som
det skedde, och med en f~r8aoppniingatt I t u m a utverka sadana vi8kor hos segraren att det regemente, som f6restod
Sverige, miste karaktaren av friimPiiimgsv2lcHe. U r denna synpua~kk korn avfallet att te sig som en gammal mans förklarliga, men hpdesdlgra ~nisstag. Senare har framhallits att
politiska menlngsskilja4ntigbeter9 i sig sjalva agraade att stora
deam gamla f6rBroBigheten mellan riks&rest5ndaren Sten Sture
s c h Hemmii~gGadh, redan vid mitten av 1510-talet later sig
Iconstatera. De firebida, har det sagira. I viss man avfallet
nragra &r senare l.
Allen, De tre nordiske Rigers Historie III: 1, 226, Claés Annierstedl,
Hernrning Gadh (Nord. Famiqjebok); Ii. N. liarlssoil, Hemrniiig Gadli (6redrag bland efterI. papper II: S. Kungl. bihl.); Gottfrid Carlssoii, Hemming
Gadh, 300, 323; Steni Sture deil yngre. En karakteristik (Scanadia II, s. 124);
Peder Jacobsson Sunna~iváder (Kungl. Vetei~skapssamf~~ndets
i Lund årsberättelse 1948-1949, s . 46); Gamla papper aiigaende Mora socken. II. Arvid
Siggessons brevvesling med en komineiitar av Lars Sjödi~i,469.
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Hemming Gaclhs »avfall».

Spibrsmalet a r : vad Iaig bakom delta baarfa81 och latir har
m a n att b e d ~ m adet?

II.
Nar det galler att Iiosa det problem son1 Hmar "rePPgger,
a r det tv& skrivelser man friimst har att bygga p i : den ena
tall Hemraairag Gadh f r i n den pavlige legaten Johaaanes Angelus
Areimboldus som sedan slutet av 1518 vistades Ii Norden;
den andra fran Hemmiwg Gadh till borgmastare och rad -i
SiocPsholm. Areimboldi slcrivelse Gr f r i n den 13 mars ác5lO;
legaten var d&j ~ i s %
5terF;omnnen till Danmark frkm ett Iaingre
uppehall i Sverige, dar han ordnat och ställt med kysliar~s
och rikenas areilden; haax b e h n n sig vid BBllfgliPet i Skane j .
Hemiaiiaig Gadhs skrivelse ja. f r i n IiObenha~~n
aret efter, den
11 mars
Skrivelsen fran ArcimboBdus f6seligger endast i avskrift;
avskriften Br samtida. ArcimPaoldiis bedyrar i denna skrivelse
att vad den inneliA8Per om Sten Stures tapptradaande mot
Hesairning GadPs 6verensslBmmer helt med sanningen; han
refererar i detta sanaiiaanhang ytterligare till ilva andra,
master DBdrik Sliaghzk och dekanen i LinPiöping Erik Svensson; den senare, adressatens gode viin som %r hans skuld
tnfst&r mycken firf61jelse, has sjalv velat att legaten sktalle
meddela vad han meddelar. Henaming Gadhs sllwivelse Br
inte egenhändig; sedan gammalt f6rvaras den i det danska
kaiasliets arkiv. Fgtrvaringsplatsen g6r det tvjvelaktigt om
skrivelsen niilt sin best~mmeliseort.
Arcinilboldi slirivelse t111 H e m ~ n i n g Gadh oppnar en
inblick i f6rspelet till avfallet. Master Didrik SBagh~li,
Areimboldi tjiinare, har varit hos Hemming Gadh, berattar
legaten: ban %lar sagt honom att herr Hemmiwg var utskriken som en "sradase i Sverige ocla att man konfislierat
Alleii PIB: 1 , 406.
Belarmann, Kong Cliristiern den Andens Mistoiie II, 131; Bidrag till
Slia~adiiiaviensIiistoria, utg. af 6 . C. StyEe, T,' 621. Jmfr. Carlsson, Hemrnirig
Gadh, 311.
G*
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vad han hade och ägde. P5 sannma ganag legaten intygar
detta, arpplyses Blan vidare: »Och tager de sig f6revand~~ing
kgarav att 1 av egen fri vilja avfallit till Hans majestat Iioaakingeai sela svikligen kommit de andra av adel j fangenskap.
Strax I var borta GrskicBrade ocksa herr Sten, rikets förestandase, sitt folk "r att salta sig 1 besittniilng av det Faste
som var Hamnat taBB eder trogna Bianad. Edra befallnningsnnan
avslog att uppge det; de l i t saga at8 ers faderlighet annu
var i live. Men "r att undga sken av att hjuda trots f6rskickade de t v i miin till förenamnde herr Stena; dessa gjorde
sira ~ ~ r s t i kf6r
t avslaget och tillbjód att hABIa Fisket B kronans
namn p& edra vagnar, De ty8 fick emellertid inget gehör;
de h d l s kvar och blev Brastade B tornet p& Stockholms
slott». Fastet has senare uppgetts av Hemming Gadhs folk.
Legaten har f6rsgort att det blivit givet tP11 herr Stens
S V ~ G ~ l.B '
- - --

-

1 Reeicrende pater.
Saluteln pliirinnam. Etsl nicPiiP diginurn occiirat
quod scribam, et si qimid est, id eoram referendum reseruare statuisseni, eum
propedieni apud vos me futurum confiderern, tamelm babita occasione infrascsiptj iiegotij noii potuj me a scrihendo contiiiere, presertim quod propter
abseiitiam regie maieslatis ad Jutiam aduentus meus istliic plus opinione mea
forsan differetur. Confereaido cum presenli nuiictio magistro 'I'lieodorico,
familiarj meo, de iionnullis incidit sermo, qeiod paterniitata vestre dixisset,
ipsam esse v%proditorem proelamatam in regim Swetie ac quod bona vestra
essent cotifiseata, que vos vix refereiitj credebatis; quare decreuj super 1 i i . j ~
paternitatern vestiamn claram literis meis reddere affirmando esse verissinia;
et Iiinc sinmunit occasioaiern, cpod sponte ad regiam maiestatem defeceritis
et alios aiobiles dolose i n captiuitatem produxeritis; vrtde paulo post vestrum
recessum do~niiiusStenio, giibernator, misit suos ad reripieaadum castrum iIInd
alias fidej vestre eommissum; quod vestri deputatj redderc recusariint,
asserealtes paternitatern vestram adliuc esse jn Iiurnaziis; ne tamen coaitiimaces viderentur, duos destiilarunt ad prefatum dominum Stenoiiem, eseusationem hujusmoaj allegantes, nieliilominus offerentes se nomirle corone per
medium vestrum illud tenere; sed audi4j non fbieriint, retenti et careeribus
iii castre Molmensi mancipatj. Jsta sunt verissima; et decanus Lineopensis
lotus vestes, qiii et proptes vos rnultss patilur perseqiiiitiones, milii attestatus
est, et cupit vobis intimasj. Postmodaim castrum predictuin per vestros dimissuna est, e t vt accepij, sororio dominij Stenormis ratlone vxoris sue commissurn. Alia que occaisrunt corarn eoilferernus, jn quo saimmo ducor desiderio; et postquam iii Swetia vestri copinnm aioin Imab~~j,
jag Datia rnilai eaan
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Med Henmiminag Gadhs skrivelse till borgmasiare och rad
i Stsclchslm "res lasaren mitt in i sjalva problemet om avfallet. H e n ~ m i n g Gadh ritgar i sin skrPvePsc fr5n att hans
siinde horlom med andra, bland
herre, h e r r sten--tiera
dem herr Erik P<eise, Bill att forhandla m e d keang Chrislierns
s a r ~ d e b u di Stockholmssb5ren. Han fortsitter:
»Ar nager ibland Eder mig kan hava lörmairkt till det naiaista
ord mig annorlunda bearist h a r e i mitt gensvar, talandes eller
skriftelaga tillbjudandes, a n som mig borde min Bro tjiinst mig
bevisa, vill%jag gerna lida och umgälla en f6rradares ratt latan
alle n&&. Den iirPig god man Kuse, h a n Gr viil s& kvick i siam
hug och %ajarta;haal oela 1 alle d& sned ute vore, hade d2 vail
straflat mitt gelasa-ar, och a111id ban Over alle, ty Bsan Pater ej det
minsta ord vara obemarkl; alltid var lian i nhgra (lagtiaagan
tillkallandes a-arder. Nu $r mig fórekomniet att 6serPQutb sags
i Stockholm bland Eder och dess meamigliet, att jag mig beviste
sona en »iireste» f ~ r r a d a r ehade i de saker, sh att jag henimelag
förliandliaig hade meca höigk~oren förste kung Christierna och Iiit
mig sjalvviljandes v&ldF?ira i h a n s jrliga följe med d e arliga
dannesveiiner B eders narvaro med rnig utskicltatfe voso. F ö r desse
sak och oiirliga beslij~llwing skall lians siad P tid och timma
tillbhrliga mig ursaka, del hans nhd mig tillsagt haarer. utana alla
tvekau; Bao mig det tillagger, a r h a n riddare eller riddersmans
man, knape, Friboren m a n eller sven, biskop eller domprost,
djiiláne, láyrlaolierde eller sven, borgmastare, radman elPer borgare,
honde eller vad s&Anid,grad eller Bronditlon laan a r elleir vara kan,
lian B-naver det p& mig ljugit och spark sai~ningermsom ingera
danilemail. Jag s . j u t e r det till Gud och Imógboren förste kurng
CBiristiern, si3 ock alle i milt saillskap Tore, aned vad glädje Jag
och de fordes %i11f B r s k r e ~ n ela8gborera f ~ r s t e sskepp av flere gode
man a r Dsiianarlis rike. Och Baade jag icke varit krankelig i aiaitt
hróst, jag f611 av en vagn, jag for pil jakt med flere gode mani
doniinris dahit. \ ' a l e t ~ e t ine vestri aniaiatissimiim aniate. Datiiin i n ~ ~ ~ r i a
doniini militis Stenoiiis I3iPle 1,uiideiisis dioeesis 18 martij 1519.
Ilelina Arcimboldi sltrirelse (Higsarl<ia,et i ii öb en lin vi^. I)aiisl<e Iioiig.
Hist. Fasc. IV) iir avfattad iiinan legaten 5iinin Biade b5iiiieclom oin cie liungliga order som FGresltrev beslaglagganide av Iiaias gods ocli egendoi~a.
Tillagget till ortsaiigiarelseni 1,uiicBernsis diocesis, torde visa, a t t skriveiseii i n t e a r fran Linand iitaii friii nig011 Sten Billes gård utanför s t a d e i ~ .
Otvivelalttigt ir5n Inans Inuvindg$rd, l.yngsglrd, det niiivaraaildc HilleslioPm.
Arcirnl~oldus koin fraii Varberg. H,yaigsgård ar belaget vid stora viigeii frin
Halland genom Skaiie.
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av Kallundborg, hade jag vail sjiilrer kommit opp personliga
till tals med eder och flere gode man, av hans airiides tillåtelse,
att förklara mig ~jalv,bua-LPmin resa gången ar p5 alla vis, och
hoppas att det snarliga skall ske, d5 det mig litet biittre varder,
och flere gode karlar med mig, hans ~ i & dda förlov givaiides
varder.
Har förinraanm m5 jag Ilda och heta förrädare av allonii
avannom, som ej bättre veta, sairdeles av den1 detta spel regerat
hava, n u f6r ögoii a r med den fattige mene man, det Gud vare
klagat, över Sveriges rike. 0, liarin ofta jag hörde av eder alla,
altid raid giva, den tribut utlovad var alltid förnöja, som bebrevat,
sagt och utlovat var, och I alle dartill bjalpa ville med en god
vilje; h o det d5 saga ville han måtte icke leva, för glömsko
dricka, vi vete. Jag horde ofta av anln herres egen mun vara
benagen till al$ den del. dar god och belivámligen var, och dock
av onda tills%cylmdarealltid belaget var, ságandes en ryttare vara B
varje stugin i Sarerage, det avvarja skulle. 1 seim nem lör ögon ar
vad de varja eller göra kunno eller gjort hava i denna Pitsle
"rPidne timma, högboren förstes folk till hast ocli man Inne
i riket varit hava; och nu innan påslratld flere inkomma och
dråpligt folk i ~ s á n d a sskall både till lands och vatten. OcBm utan
B tagen till sinnes och gripen till rid i tid och timma, H som
huvudet dre f6r mene riket, a r Intet Bvelrandes, då ltere komma,
n u under ag ena iiro, tiHB Eder komma skola. Om I sedan -\riBjen
gripa till raid och dagtliigan, det Eder nu bjuds oarder d å icke
s i gunsteliga vedesfarandes, som nu vail ske måtte, medan %lans
amad a r benaageii DiBI alles eders biista, gagn och Bangligt bestand.
Jag beder mig s& Gud till hjelp %BH liv oclm sjal s c h allt det
mig gott vara skall I BiianmePusike och jorderike, . j kan Jag annat
fGrmarke, a n hans n i d e a r P allt san árende förståndig, dygdellg
och gunstelig med allom, till nåde falla vilja, utan argaai Blst
eller nyfunder. Det a r iiigen mer brutit haver a11 jag i fiendevis
mot hans naides fader och Imans naide desslikes, och jag av Rans
niCPdes medfëidde iidelhet Batit mig vederfara all den del till kost
och taring, dar god varit haver, och dageligen a n gör av syrinerPig, persolilig befallning.
Jag hoppas nar med mig biittre -varda kan, att jag personBlgen skall komnna till orda och fals med eder alla och dal göra
hans nades högmaktighet ursakt oran al%iirende, Imvi vi upptagne
vore och följde Bi11 Daimmark efc. och sal om det harropp over
mig föres, akt jag mig fQrradePiga bevist Paaves mot min Hiare
Pierre och Sveriges rike. Jag tror, att Kastellholm, jag uppbyggt
haver, och all den del jag egde i verldeni dartill, däruppe var,
s& ock denn fattige del jag hade i Slocltholnm både p5 slottet och
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p5 Helgaa~dshoimeioch de 250 mark, Jag min herre Iáiite, d&
jag for u t %P11 ati kopa oxar med, de Biava gjort mig till erm
försiidare; och nienle mig aldrig igen komma skola. Gud ske
lov sch alla helge Sveriges patroner, jag haver en geanstelig herre
vederfarits, som kan s k o q a ont ocB1 gott. Jag tvekar dar inte
hakl: raclier jag Bionom rniam hand oola trogne Bjenst, jag f&rvSP
s& mycket igen som jag haver mist. Jag skal%så skicka mig
att tjena en herre, mig ej skail sai Ióiia igen min trogna tjiinst,
SBWP nu mig vederfaret ar, . .
Jag knoppas och inte tvivlar, att ingen eder skal%saga eller
overtyga, inig avog s8c61d iOrt Hmva mot min ratta herre eller
b'5dera;ierilre, utan som ean fattig kristen karl borde gosa. Eder
alle a r ock veterligt alad jag gjorde för min %careherre i hans
inkagelse till Sveriges rike.»

B d e bada skrivelser som har redovisats, a r problemet
o m Hemmirag Gadhs avfall iaisiá%Btunder klart markerade
syaipiankter. Det ges 1 dem p 5 en gång "rtats5ttnimgarna f6r
avfallet och de linjer efter vilka Hemming Gadh Paaaadlat och
Biinkt. Problemet a r att I6sa fran dessa ~itg5rmgsgsunkter.

Den laistoriska forskamingen h a r i stort sett bed6mt Hemming Gadh i hans sista tid under syilpunltten av hans f6rPlållande Bill sitt fsderaaeslaiid, till Sverige. 1% tv& stiiilen
f6reksmmer i hans s1~rivePse till borgmastare och rild P
Stockholm det begrepp det har galler: Sveriges rike, mitt
fGderneriPie. Men detta begrepp ar på bagge st5llena omedelbart kombinerat med ett annat: min b r e herre, min
ratte herre. Bagge begreppen h6r sammaal. SpbPrsaaaalet Sr
p5 vilket begrepp tonviliten ligger,
Saken bain inte vara tvivelaktig. Ett rykte har satts i
gång, sager Hemminng Gadla, att han var fQrradare: han skall
hemligera Paa E r h a n d l a t med kung: Christiean i Stocklaolmsskaren, frivilligt latit taga sig tillfånga, dastil%ocksa k o m ~ n i t
dem i fangenskap som var med honom. Besliyllr~ingeniár
tillkoi~imenaaaed avsikt. Av Sten Sture h a r Hemming Gadh
haft ICastellholmera 1 Erlaning oeln sjalv lalit uppbygga detta
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&te - Inan fick det 1514 l. Det ar, menar han, detta Biin,
därtill vad han hade p& Aland och i Stockholm och den
stora summa i reda pengar som han en @ng Banade sin
herre, herr Sten, som man velat Btsmma At, och sa har han
blivit gjord till Errädase. Tron var att hara aldrig skulle komma
igen. Hans herre har inte kunnat skilja p2 gott och ont,
och Remmiaig Gadh har blivit lönad p5 satt som skett f6r
siam trogna tjiinst. Men aldrig h a r han berist sig f6rradiskt
mot sin kiire herre sch Sveriges rike, aldrig f6r.t avog sköld
mot sin riitte herre eller sitt fädernesland. Haal har Inandlat
som en fattig Bristen borde att handla.
F6r att raif$ första vad sona ligger P de besPayl8ningar
soni gjorts mot Hemmlng Gadh, 5s det nddvandigt se till hur
hans samtida tankte i dessa Bing.
Det svenslaa samfund, sonil Sten Sture och Hemming
Gadh tPl$höirde, var innerst Inne och i alla siiia funktioner
artskilt fran det ninvarande Sverige: ett i n~ordeuropeiskalida
feodalt insattat samfttnd, helt gmm""'6a.t av feodala förestallningar. Riket var inte ett rike dar de enskilda var
bundna eller Baände sig bundna tYP1 riket; banden inom det
var band mellan man och man, herre och tjanare, Bangst
upp mellan mannen som f6restod riket, riksf6restUnadaren9
och de andlige och vairldslige stormannen. Troheten, fBdeBitas, var inom detta sanamfuaaild en lag7 skriven eller osliriven,
bjveï andra Bagar. Den Innebar alt den ene aldrig fick skada
dega andre i det dimsesidiga "rPa&%Baaadet,Bill Bivs gods eller
ara; darti11 att m a n alltid hade att vara redo med rad, tjiinst
och manskap f6r den Bill vilken man var bannden. Beskyllningar f6r brott mot trotaeten, f6x-rGderi, sakriades inte; B
uniorasstridernas tid var tvärtom inget vanligare. Men brottet
var »oiirligt», nesligt, det svaraste av ajla brott.
Det trohetseCPrBn&$HaPaaesom s5luwda harskade mellaia
man och inan hade sin givna gransi Icorrsllar4et %P11lagen
om trohet var att nar ena sidan svek sina fGrbindelse, deil
andra sidan oe%cs&var Host fran sin. Memmii-ng Gadh har
Gottfrid Carlsson, Hemmiiig Gadla, 264.
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p5 dennia punkt inte haft någon tvekan, Om och i vad m5n
han varit den %bjrrSdare,som hara blev katslirikeaa fGi*, later
sig inte bevisa, anena sakert ar, att hanns herre, Sten Sture,
ber6vade honom hanas Pinska f6rlaniaag s c h gav den Bill sin
svager, Eril; Nilsson (Gyllenstierna) - f6rhaIlandet has i
senare tid kunnat foras i bevis l. Hemmiwg Gadhs brev
till borgmastare och r5d i Stockholm ger vid handen hiar
djupt bana kant sig sviken av sin herre. Han betrakfade sig
igen som en fri man. Han biande hmyo f6rfogea 6ver sina
tjiiiaster. Och nea riiclrite han, som det var hans ratt, en annan
herre, »en gunnstelig herre», sin hand. Denne herre hade »av
medf6dd adePB-nea» redan 1Stit Bionom vederfaras ~aP1den del
till kost sch taring dar god varit haver)); dagligdags gjorde
han det »av synnerlign, persoillag befallning». Han vaniade
sig av denne nye herre sS mycket igen soila han mistat.
Sten Sture och Heailnaiang Gadh var bada fulla av »argan
list och nyfannder>>,bada i stand att %r makten och vinningens skull driva vad spel det skulle vara, man av Cesal-e
Borgias art. Men el%torde stii fast: b"rhål%ande&
man till man,
herre till tjailare a r det som avhllet gallt. F'aderneslandet
har Paar endast medelbart betytt nggot. Kanslan %r detta
saknade ganaau Billracklig dominans i tidens f6rest5llningsvSkHd.

&lan kali om, m a n s3 vill, vaga ti8trgeB;et att det sestonde aIrhtandradet, Europa over, annii layllade satsen: tabi
bene ibi putrin - diir det ar gott att vara ar faderneslandet. Eller som TycPao BraBae - orden kanrade lika viil a7,ix.a
sagda av Leonardo da Vinci - eatlryckte det:
VarlneBst Iiiminelen viilvs S r fiideriieslaild för elen starlie

Först Iangt senare dicPi begreppet f5dernesfaaid deam betydelse som i våra dagar. Den store Condé kunde iinaan,
"ottfrid
Garlssoi~, Hernmiilg Gadla, 306; Pecter dabobsson Suniaanlvader, 53.
W m i i e solum forti patria quocunqoe sull axe.
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n~ar han ansag sig svikei~av Ludvig XIIJT, anlagga Spaniens
bl5a band sch föra dess arméer mot Frankrilre; det hindrade inte att Iian nar stormen bedarrat, hyllades som firste
mannen vid Biovet i Versailles. Corfitz Ulfelt skall aldrig
Grstås om han infe ses P detta sammanhang. War han uppsade Frederik III tro och lydnad, stod han lielt p5 feodaliriitteiis grund. I samlalang med denna HzgaPpte han sin nye
herre Carl X Gustaf över Ballt och beseglade sitt fsderneslands öde i Roslailde. Men det hindrade inte att nar tiderna
blev andra, han igen erbjöd Frederik HI1 sin tjänst. FBrst
den starka kungamakteia, feodalviildets fall, den kanska revolbntionea-is idéer f~lllbordadedehinitivt omslaget i tankesattet.

(Tryckt juni 1952).

