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Sören Norbys fal1

s sare en Norbys

Mrige i 1525 og 1526 havde rystet Kong Frederiks Trone og viist Rigsraadet, livor let Almuen lod sig reise
til Fordel far den ïaiidflygtige Koiige)) [Kristian II). Efter hand
hade Fredriks ställning f&-bättrats, nxneii det er dog b r s t Norbys Nederlag, der kan betragtes som Veiidepu&tet i Kong
Frederiks Historie )).l
Så såg Caspar Paludain-Nluller på Sören Norbys slutliga nederlag i augusti 1526. Paludan-Mullers undersökning publicerades ar 1874. Senare historisk litteratur har endast i f6rbigående berört qinstandigheterna kring Norbys fall2

Efter det skinska upproret våren 1525 fick Sören Norby en
oväntat gynnsam uppgörelse med danskarna i juni s.;. Hans
krigsfolk innehade Visborgs slott, som belägrades av lybeckarria. Inför utsikten att förlora Visborg och Gotland erbjöd
danskarna herr Sören följebrev på Lyckå och Sölvesborg med

' C.

PALUDAN-MVLLER,
De farste ICoi-iger af deii Oldeilborgske SI=@ (18741,

s. gro f.

"orbys
Fall behat-idlas, utom av PALUDAN-MULLER,
S. 502 ff., av C. F. ALLEN,
D e tre nordiske Rigers Historie 5 (1872), passim; P.-E. HANSEN,Kejser Karl V
og det skaildinaviske Norden ( 1 ~ 4 s.
~ )82~ff.; C. 6. WEIBULL,
Sölvesborg 14451945. Stadens Mstoria genom femhundra år (1945)~s. 56 f ; J. HVIDTFELDT,
Daninarks Historie 5 [1963), s. 473 ff.
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Blekinge och Lister. Lansbrevet skulle han få, då han Overlamnade Visborg ti11 Danmark.
Lybeckarna fick bita d det sura Spplet. I juli bestabndes, att
danska representanter skulle få övertaga Visborg, mot att Liibeck fick Bornholm under en tidsperiod, vars Parngd Iangre
fram skulle fa~tstallas.~
Sören Norby och de danska representanterna avseglade tPII
Gotland i oktober. Någon av dagarna NO II-4/11 1525 Overlämnade herr Sören Visborg åt sina landsman. %ni det sista
f6rsÖkte han komma ifrån sina f0rpliktelser. Norby och danskarna skildes som ovänner. Eftersom flera frågor kring Visborg blev olösta, uppstod dessutom motsättningar mellan
danskarna och lybeckarna.
Nsrbys beteende var förklarligt, Visborg hade gett honom
sakerhet. Gustav Vasa utryckte saken sa, att danskarna gav h r r
Sören en god uppgörelse så Pange de kunde f; Gotland tillbaka. »Sedan förhandla de med honom som dem tyckes.))'

I november 1525 var Norby tillbaka i leki inge.' Hans framtidsutsikter var osäkra, hans fiender talrika.
I Eiibeck arbetade borgmastaren Thomas von Wiekede p&
Norbys fall. Det var bgttre att lata Norby falla an att sitta i
fara tillsammans med honom, menade Wickede vid en dansklybsk konferens 1 Kiel i januari 1526. Borgmastaren citerade
t.0.m. översteprästen Kaifas: »II besinnen icke ~ U T M mycket
ALLEN5, S. 63 ff., 85 ff.; L. J. LARSSON,
Sören Norbys skånska uppror
[Scandia 19641, passim; Christieril 11:s Arkiv 3, utg. av N. J. EkdahP, s. 954;
Hanserecesse (cit. HR) III: g, s. 280 ff.; Kong Frederik den Fnrstes danske Registrenter, utg. av Kr. Erslev og W. Mollerup (cit. FIR), s. 77 f. - Jfr W. KRUSE,
Lubeck und der Streit um Gotland 1523-1526 (Hansische Geschichtsblatter 19131915)~2, S. 249 ff.
* HR III: g, S. 313, 3 2 1 ~342 f., 373 f., 382 f,; Ghristiern 11:s Arkiv I , s. 23 ff.;
3, S. g51 ff., 967 ff.; GR 3, 395. - Dateringen av Visborgs överlämnande enl.
H. N. STRELOW,
Chronica Guthilandorum (16331, s. 259 och GR 3, s. 353. - Jfr
ALLEN
5, S. 91 ff.
GR
s. 190.
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bättre det ar for eder, att en man dör för folket, an att hela
folket förgås. »'
Norby bade andra motståndare inom en grupp danska riksråd i Skåne,, med marsken Tyge Krabbe och arkeelectus Age
Jepsen [Sparre] som ledare. Gruppen var i utrikespolitiska
fragor oráeriterad mot Sverige. I Januari 1526 varnade man
Gustav Vasa för Norby, som, ovisst varför, drog till sig mer
krigsfolk i Blekinge an landskapet kunde tala.' Då kung Gustav
nigot senare beklagade sig över nigra yttrailden av Norby,
svarade herr Tyge: ))Skadas inte en danneman darav, att en
galen hund skaller på honom.
Kung Fredrik delade inte dessa åsikter om Norby. I! Kiel besvarade han undvikai~deWickedes attacker mot herr Sijren.''
Kort efteråt bad han sin lansman tillvarata en lybsk kdiprnans
intressen gentemot en av IaJorbys egna medarbetare.P1
Fredrik 1:s mstallildng förklaras av det politiska Isget P Danmark. Kristian Hl drevs i landsflykt våren 1523. Från TysTtAand
och Nederliinderna arbetade hail energiskt för sin Aterkornst,
viket väckte oro i Danmark och Sverige. I januari 1596 &ad@
farhagoriaa, sedan kejsare Karl V bade slutit fred med Frax&rike P Madrid. Kar1 såg gärna svågern Kristian aterinsatt P Norden. Inför hotet fr&n den katolske kejsaren Ekberedde kung
Fredrnlk en politisk nyorientering mot det evangeliska Tysklaild. Man fann medarbetare inom e11 protestaiztiskt sinnad
GR 3, 5 . 353.
HR 111: g, s. 386. Wickede citerade Joh. I I : 50.
q Age Jepsen (Sparre), Tyge Krabbe, Henrik Ageseii [Sparre), Albert Yepseïi
(Raveiisberg), Axel Brahe och Holger Gregersen (Ulfstand) till Gustav Vasa,
Landskrona 1411 1526, GR 3, s. 364 f.
GR 3, S. 369.
"R'
111: g, s. 379 ff.
Fredrik I till Sören Narby, Kiel 3011 1526, Privatarkiv Snren Norby, Dailska
Rigsarkivct (cit. DRA). Jfr Fredrik 1:s overslätande ord om Norby 2312 1526,
GR 3, S. 380 f.
B
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krets, d% kanslern Wolfgang von Uternbof, ~iksl~ovmastare~~
Mogens Gjöe och några holsteinare dominerade. Som ett %ed
i den nya politiken undertechades i febuari 1526 Zktenskapskontrakt mellan Fredriks dotter Dorotheck och den nybliv~ie
lutheranen, hertig Albrecht av Prebissen.''
Aktenskapshandeh vackte opposition. Utenlaof skrev till
hertig Albrecht: »På grund av denna handel betraktas jag med
mycket oblida ögon av mariga.» Hertigen borde diidör skriva
till det danska riBtsrådet.13 Naigon tid senare klagade Utenhof
åter inför hertigen: ))Några väldiga herrar i kiibeck)) hade bemiitt handeln med spott sch spe, och »nigra prelater och herrar
i Danmark)) hade visat vrede över förPnai~dlln~a~:na.~~
))Några valdiga herrar i Lubeck)) maste syfta på stadens Iutherfientliga radsherrar, främst den strang%katolske Wickede.
De ogillade naturligt nog Damarks forbi~adelsemed det proDe dansk-lybska mots&ningama kom
testantiska Pre~ssen.'~
till uttryck vid konferensen i Kiel sch bitj~mnadesinte dar. I
huvildfrkan, hur Iange Liibeck skulle f& inneha Bornholm,
nådde man Inget resultat.'"
Utenilof klagade over det danska riksridets instal%nlng.
))Någraprelater och hemar i Dan~mark))
utpekades sarskilt. Redan sommaren 1525 fanns en tydlig motsats mellan det danska
r&srådet och de ku11~1iga." 7 1 y f 11 vidgades vid Fredrik I :s
utrekespolitiska kursföran&hg. De danska riksraden knalls vin'' S. VOIGT,Herzog Albrechts von Preussen Vermahlung etc. (Neue Preussische Provinzialblatter XI, 18511, S. 10 ff.; P. LINDHARDT,
Den danske kirkes histarie III (19651, s. 276, 292ff.
l3 Wolfgang von Utenhof till hertig Albrecht av Preussen, Flensburg i812 1526,
cit. av Volgt, s. 13 f.
Dme till dme, Köpenhamn 1816 1526, HBA, F, Staatsarchiv, Königsberg (f.n.
i Göttingen). Delvis cit. av VOIGT,S. 27.
'' W. SANNASCH,
Reformationsgeschichte Lubeclzc . . . 1515-1530 (1g58), S.
12f., 112, 118, 15gf.; R. BERGSTROM,
Studier till den stora krisen etc. (19431,
s. 156.

HR III: g, s. 379 ff.
Pogwischs brev till kung Fredrik 3017 1525, HR III: g, s. 309 ff.

"'Se $.ex. Wolf
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terii 1525-1526 och varen 1526 genorngaeaide borta frin utrikespolitiken, som sköttes av Utenhof och holstei~iama.~
De
danska prelater och herrar, som motarbetat den preussiska politiken, var nied alf sannnl&het identiska med Tyge Krabbe och
hans skinslta partigiingare. kiksoin patricierna i Ziibeck höll
de fast vid den gamla 1aran.l"
Sören Norbys vedersakare i Ltibesk och i Dalimark stod i 'opposition till den styraizcle kretsen h i n g Fredrik I. De vann inget
gehör för sina förslag om åtgarder mot Norby.
I3err Sören var i stånd att ge niilitart sthjd i t dein, s o n arbetade för det preussiska aktenskapet. Han var militart valrustad sch hade haft vanskapliga förbinidelser med den preussiske hertigenP0Under sidana omstandigheter höll kung Fredrik fast vid sin Iailsman i Blekinge och Biedrade honom med en
kallelse att ledsaga fiökeii Dorothea till Pre~isseil.~~
En lybsk-dansk uppg0relse Itunde, Ilksorn en avspanining mellari
partierna i Danmark, iiventyra herr S ~ r e i ~sakerhet.
s
Vintern
X 525-1 526 måste Iiaii pil något satt befasta sin stallnliig. Ett
första utspel med sada~ltsyfte gjorde han mot Sverige.

))Viäro med SBren NoFbys naboskap icke alideles val belitlian,
skrev Gustav Vasa vid budskapet om att Blekinge fatt en ny
Förliandliiigarna i Kiel i jaa. 1526, HR III: 9, s. 379 ff.; Forhandlii~gaiilai
Segeberg i maj s.%., ibid., s. 421 ff.; Förhandlingarna med Preusseiz 1525-1526,
VOIGT,passim.
"' For de katolska skånska herrarna, se G. JOHANNESSON,
Dc11 skånska kyrlian
och reformationeri (1947)~ s. 34 ff., 78 f., 84; DBL 3, s. 363 [Axel Brahe); 8,
s. 196 (S'yge Krabbe); 24, s. 494 (Trued Gregersen).
O'
G. CARLSSON~
Pretissischer Einfltiss auf die Reforinatioii Schwedens (Festschrift f. Otto Scheel rg52), s. 37 ff.
GR 3, S. 395.
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länsherre.' Kui~ge~z
förde hösten 1525 en vidlyftig korrespondens med herr Sören. Den senare återkrävde sin dotter och sin
fodermarsk Severin B m , som bada råkat i svensk f&ngenskap.
Gustav svarade med motkrav rörande en stor »kartowe>)och
annat artilleri, som Norbys folk lagt beslag på. Brev utvaxlades
flitigt, men utan resultat.'
Nyaret 1526 skarpte Gustav tonen mot grannen i Blekinge.
Han beordrade befälhavaren p5 Kalmar slott och andra för~ . ~ amnade
troendeman att vara på sin vakt mot N ~ r b Kungen
bege sig till Småland för nagra märkliga sakers s1<:~11.~
Något
hade riktat hans qpmarksamhet mot gransbygderna.
Julen 1525 hol1 Gustav hov p; Vadstena slott. Blaiid gasterna
befann sig Sten Sture d.y:s anka, fru Kristina GylBenstierna.
Hennes ilamla hade tidigare sammanstallts med Sören Norbys.
Akteizskag &m emellan hade varit p&tak5
Ktang Gustav visade vid denna tid intresse fCar frti Kristinas
aktenskapliga
En rnarklig skrivelse från fru Kristina
hor hemma i detta sammanhang. Den 29/12 1525 skrev hon
från Vadstena till sin friinde i Danmark Knud Pedersen [Gyldenstierne) : Förliden sommar hade Sören Norby uppgivit henne som sin ))trolovade hustru)). Detta var inte sant. I ett brev
GR 2, s. 190. - Jfr E. HLDEBRAND
i HT 1901, S. 269 ff. och G. CARLSSON
i
Nord. Tidskr. f . Bok- och Bibl.vasen 1918, s. ~ g f f .
"R
2, S. 175, 208 f , 210 ff., 240 ff., 280 ff.; 3, S. 353 f,, 397; HR 111: Q, S.
385 f. 25; Christiern 11:s Arkiv I, s. 37 f.
" GR 3, s. 2 E. - Jfr L.-O. LARSSON,
Det medeltida Varend (1964)~s. 225.
' GR 2, s. 250 f.
1524 berättades det, att Norby skulle övergå till svenskarna, sam erbjudit
honom fru Kristina, HR III: 8, s. 772. I februari 1525 citerade jydska riksråd
rykten on1 att Gustav Vasa tänkte förstärka Norby, som skulle akta fru Kristina,
5, S. 12 ff.f 146 ff., 176 f,; O. ALIN?
Nye Danske Magazin 5, s. 27. - Jfr ALLEN
Kristina Nilsdotter (1878), s. 15 ff.; G. CARLSSON,
H T 1925, s. 265 ff.; R. STENSSON? Peder Jakobssoil Sunnanvader [1947), s. 28off.; A. FRIIS, DEL XVII,
S. 237 f .
GR 2, s. 248; jfr GR 3, s. 337.
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hade l-ion tackat honom far hans anbud och lovat att om hon
skulk gifta sig, var Aaii väl den hon ville sätta sin tro och Boven
till. Hon sande honom en liten guldring och en guldtavla men
inte för giftermåls skull, utan för att han skulle mimas den
stora ara, han visade henne, d& hon satt fången i Daninark.
Knud Pedersexi borde be Hans Krafse och andra ta sig an hennes sak och ineddela herr Soren, att hoil aldRg ville ha B~onoan.~
Skrivelsen ar av central betydelse för problemen kring fras
Kristina, sturepartiet, Soren Norby och Gustav Vasa. Oscar
Aliii inenade om slcrivelsen, att ))f.ö. är allt hvad vi eljest kärna
om fru Kristina sadant, att hon kan begara att bli trodd på sitt
ord.
Gottfrid Carlsson karaktäriserade däremot brevet som
hennes ))under Gustav Vasas ögon iiedskrivna, ej så Bitet skruvade förklaring)).g
Fru Kristina animerades vid flera tillfallen till att ingripa i
politiken med mer eller mindre dikterade skrivelser.'' Vidare
mottog hoii kort efter det att brevet Pörfattats, i jaliuarl 1526,
bevis på kung Custavs välvilja. HOIIfick rätt att uppbara kungens andel av sakörena från sina Bai~dbor." Dessa omstandiglieter stöder professor Carlssons uppfattning
En aniian källa berör problemen kring fru Mristiilas brev.
Strax efter blodbadet p5 de skånska bönderna vid Bui~ketofta
ARILDHUITFELDT,
Dailmarckis Rigis Kranicke (16521, s. 1288 f . - For dateringen av brevet ALIN, S. 19 not I . - Hans Krafse innehade Malundborgs slott
1517-1523, MR. ERSLEV,
Daninarks Len og Lensmend (18793, s. 22. Fru Kristina
vistades på Kalundborg under siil danska fångeiiskap fram till nyåret 1524~
"LIN, s. 19.
q G. CARLSSON,
HT 1925, S. 265. Skrivelsen har dessu.tom behandlats av ALLEN
s. 280.
5, s. 176 f. och STENSSON,
'"Fru Kristina förniåddes till ingripanden mot Gustav Vasa 1521 (L. SJODIN,
Kalmarunioneiis slutskede I, 1943, s. 161 f.) och mot Daljunkern 1528 [G.
CARLSSON,
HT 1922, S. 311).
If GR J , S. 23. Denna ratt hade några dagar tidigare beviljats rådets medlemmar, meil ej övriga adeln, SRA I: I : r, s. 42 f . Jfr S. A. NILSSON,
Krona och frälse
(19473, s. 198 f. Liknande förläningar utornråds utdelades först i maj 1526, GR 3,
s. 165.
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den I 115 1525 tillfi?iigatogs Norbys n"maste maal Otte Stigsen
(Hvide]~Inför riggra danska riksråd uppgav Stigsen följande:
))Herr Sören sande fru Kristina en ring gjord P tre ringar med
Lasse Andersen och trolovade henne därmed sch hon s k d e
honom igen en gule2"cavla och en -ring med en 'karno"Ckame?)
med Niels Byring. U
'
'
Bi-evets uppgifter 6verensstammer med Stlgsei~sfakta, utom
på en punkt: Fru Kristha medgav anbudet f r h Norby; men
förteg att hon accepterat hans ring, tecknet p i en trol~vning.'~
Otte Stigsens konheta vi~nesbördhar f6reträde framfor fru
Krlstinas framprovocerade julepistel. Genomgången av det
knappa kallmaterialet har visat, att kontahen mellan Norby
och fru Kristina syftat till aktenskap.
Kristina Gyllenstieri~asbrev tillkom vid irsskiftet 152511526,
d i rykten var i omlopp om Norby och fru Kristiisa. Ryktena
nådde Gustav Vasa Eran Eubeck och Danmark.14 EEAersom
kungen ett år tidigare misstiinkt ett samband mellan herr Sörens
frieri och stureopposltionen, hade sannolkt h u Kristinas brev
Odat. meddelande från Otte Stigseii, Privatarkiv Anders Bentseri Bille, J,
DRA. Jfr E. J. EARSSON~
S. 220 not 3, 256. - Fru Kristina synes ha vistats i
Kalmar våren 1525, G. CARLSSON,
NTBB 1918, s. 22 not I. Vid samma tid var
en Lasse Andersen i Kalmar med fru Kristinas tjanare Henrik Jute. Han hade
Melens lejd, GR z, s. 39 f.
l3 De medgivanden fru Kristina faktiskt gjorde i brevet kan ha framtvingats
av Stigsens bekännelse. Knud Pederseii förde befäl vid Buiiketofta (L. 9. LARSSON]
s. 256 f.) och förhörde personligen Stigsen (PIR, s. 73). Han måste haft kännedom om beskyllningarna mot fru Kristina, och han bör ha vidarebefordrat dem
till sin släkting. Brevet av den zglnz var i så fall ett bemötande av Stigsens anklagelser.
l4 Senhösteii 1525 hade lybeckköpmannen Kord König sitt bud i Kalmartrakten, HR III: g, s. 341 f. Nyåret 1526 varnade Kord kung Gustav. Norby hade
planer på Kalmar slott. Kungen skulle inte lita på Sören och låsa in herr Stens
hustru, så att hon inte kom till Sören, HR III: g, s. 346 not I . - Några veckor
senare uppmanade Syge Krabbe kungen att läsa över de brev lybeckarna fann
hos Roloff Madsen, GR 3, s. 368. Breven handlade om Norby och fru Kristina,
Christiern 11:s Arkiv 3, s. 856 ff.; HR III: Q, s. 63, 65, 70 f.; Roloff Madsens bekännelse 814 1525, Strödda hist. handl. I a, RA.
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och kungens skärpta hållning mot Norby nyåret 1526 ett gemensamt ursprung.15 Ryktena om det planerade aktenskapet
hade gett ny näring åt kungens misstankar.
Hade akten~ka~sl-iandeln
mellan herr Sören och frta Kristina
samband med steareoppositionen, framst då Peder Sunnanvaders verksamhet? Källmaterialet ger inget entydigt besked.
Svaret beror av h r man skall tolka ett ovantat förslag från .herr
S"oren.
T januari 1526 beklagade sig Gustav Vasa hos lcu~igFredrik,
danska riksrådet och Tyge Krabbe. Norbys beteende äventyrade den dansk-svenska vanskapen, Sedan begav sig Gustav till
Srnålalid, dar de förut omnämnda varningarna från de skånska
herrarna nådde honom.16I Småland ingrep kungen mot variandsallmogens handel med Blekinge och Ronneby. Allbobönderna
fick uppmaningar att avsta frin handeln med ostar, smör och
oxar i Danmark.17
Under sm5landsvistelsen mottog Gustav en skrivelse fr&
Norby, daterad i Ronneby z / r 1526. Herr Sören föreslog ett
personligt sammantraffande, emedan han ville diskutera saker,
varom han inte kunde skriva. »Och vore jag betrodd därtill, då
ville jag så ytterligare våga liv och bals fö- Sveriges rikes bastas
skull som för Daimarks rike om någon tid behov gjordes. Och
vill jag bevisa med mången god man i Sverige, att jag har hjalpt
mången hovmans hals, både adel och icke adel.»''
Herr Sören ville diskutera sin övergång till Sverige! Ur bans
synvinkel var förslaget inte orimligt. Ar 1504, d i N N o y första
gången omtalas i kallorna, var han i svensk tjanst.lg Enligt Olaus
Petri var Norby efter Stockholms blodbad de förföljda hovHSH 14,s. 32.
GR 3, s. 13 ff., 30 ff ., 38 F.
" GR 3, S . 45, 56. - Jfr I,.-O. LARSSON,
S.
GR 3, S. 369 ff.
G. CARI,SSON,
HT 1939, S . 47 ff.

Is

222

f,? 228 f.
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mannens enda tillflykt.20I ett valtanderrattat avsnitt i sin h ö nika omtalar Peder Swart, att Norby år 15211 varnade svenska
hovman för Kristian 11:s planer och raddade deras liv. Detta
gjorde han, darfik att ))hanförmodade sig n-ot högt giftemal
i Sverige av den basta adeln)).21Han hade tidigare fatt anbud
både från Gustav Vasa och fran svenska riksradet am en övergång till Sverige. Senast vintern I524115~5hade han fört intensiva förhandlingar om detta.22
Förslaget den 212 1526 synes ha varit allvarligt menat. Slutorden syftade p$ någon handelse a stil med de ovan citerade.
Men om förslaget 212 och förhandlingarna ett ar tidigare var
allvarligt menade, då kan knappast frieriet till fru Kristina avsett samverkan med st~reoppositionen.Norbys anbud om en
övergång till Sverige skulle P sa fall varit meningsl8st.
Det finns inga sakra kEPPuppgifter om ett samarbete mellan
Norby och sturead~angama.Påstiienden i denna riktning, som
fälldes av Gustav Vasa och Kristian II hade giverdrivern misstanksamhet respektive överdrivna f6rhoppningar till
En annan förklaring till Norbys handlande kan vara, att han
sökte politisk trygghet lS~erige.'~
En avergång till Gustav Vasa
kombinerad med ett gifte med fm Kristina skulle ge honom
politiska och ekonomiska fördelar. Fru Kristina var rik gå gods
och gårdar och hörde till Sveriges fejrnamsta adel.
Sjah har Norby endast vid ett kant tillfalle berört sitt för-

'"OLAUSPETRI,En Sweiisk Crönika, utg. av J. Sahlgren

(19173, s. 297.
Gustaf 1:s krönika, utg. av G. E. Klernining ( 1 8 ~ 0 )s.~ 45. - Att avsnittet ar
ovanligt valtinderrattat har påpekats av L. SJODINP, S. 177 not I .
" GR I, s. 95 f., 281 f.; 2, s. 12; HR III: 9, s. 41; WSH 18, s. 221 f,; Christiern
11:s Arkiv g, s. 827.
' V o r Gustav Vasas misstankar: IISIH 14, s. 32; GR 2, s. 116 f. Om grundlösS. 288 ff., 3 0 7 ~313 ff., 338 samt
heten i kungens spekulationer, se STENSSON,
G. CARLSSON,
Peder Sunnanvader (194g], s. m03 not r . För Kristian 11:s förhoppningar: Christiern 11:s Arkiv 3, s. 856ff. Exlconuilgen hade ingen direkt kontakt
med Norby vid denna tid, jfr Christiern 11:s Arkiv 3, s. g11 f,, 935 f,; HR III: g,
s. 29 ff.
Jfr biskop Brasks reflexioner, IISII 13, s. 125.
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hållande till Kristina Gyllenstierna. I juni n525 begärde han,
att danskarna skulle intervenera bos krng Gustav, så att fru
Kristina skbille få njuta och behålla det arv och eget, som tillkom henne och hennes barn genom ärftlig ratt. »Sa jag icke
hadanefter skall leva föraktad eller som en Iögnare, eker den
tro och det äktenskap jag har lovat och tillsagt
Intresset för fru Kristinas %godelarvar ka%- påtagligt.
Gustav Vasas svar på herr Sörens anbud av den 212 1526 kom
omgående. Något personligt möte licunde det alls inte bli tal
om.26
Norbys anbud kom olämpligt, just då Gustav förs~kctereda
upp gransproblemen. Dessutom berörde det en karislag p m k t
i de svensk-danska relationerna. Våren 1523 hade Gustav Vasa
erövrat Blekinge, därtill inspirerad av biskop Brasks expansiva,
dailskfientliga politik. Efter Malmömötet 1524 hade Gustav avvecklat denna linje, och relationerna till Danmark hade blivit
vanskapligare.27Ett erbjudande från lansmannen i Blekinge oam
avergång till Sverige måste han därför avvisa.
Herr Sörens från början ambivalenta installnii~gtill Gustav
Vasa slog om i bitterhet och hat efter denna avspisning. Hans
kontakter med Sverige upphörde. Diplomatin riktades mot
Tyskland, dar Kristian II och hans anhangare börjat röra p&
sig.

Från Nederländerna fiarberedde Kristian 11 sin restitution i Norden. Han var gift med kejsare Karl V:s syster Elisabet och

" Sören Norbys memorial, odat. konc., D.K., B 46 c, DRA, cit. av ALLEN5,
s. 59 ff.
" G ~ ~ s t aVasa
v
till Sören Norby, Smålailds Rydaholin 612 1526, GR 3, s. 61 f.
ALLEN
4: 2 , s. 28 ff., 434; L. SJODWi SBL 6, s. 43 ff., 57; BERGSTROM,
S. 130,
137 f,; 13. YRWING,
Lybeck och den nordiska förbundstanken (Festskr. r. Gottfrid
Carlssoil iggz), passim.
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raknade med svsgerns sttid f6r sina planer. Hans förhoppningar
var överdrivna. Visserligen ville kejsaren g&na se sin familj
återinsatt på de nordiska tronerna, men de dynastiska önskemålen motverkades av handelspolitiska realiteter. Kejsarens
undersåtar i Nederlanderna kravde ost6rd Ostersjö%aan&l.Karl
V:s faster Margareta var ståtlaallarinna i Nederländem. Hon
motarbetade Kristlans planer, som kunde hindra skeppsfadera
genom Sainder.
I det kejserliga kansliet behandlade man de nordiska fragorna passivt och obestamt. Förhållandet till 1FradcrPke dominerade intresset, och Madridfreden a januari 1526 innebar endast eiz tillfällig avspannlng. Den 19 januari s.;. avied drottning
Elisabet, något som försvagade kejsarens sympatier f6r deda besvarlage sviigem.'
Exkoniungens forhoippnlngar mderblastes fran Tyskland. Senhtisten 1525 hade bans ombud Georg von M d w i t z träffat
Berend von Melen P Leipzig. Herr Berend hade hringats fly
från Sverige föregiende s
ar och ville nu ha h a m d p5
Gustav Vasa. Minkwitz föreslog, att Melen tiPBsammans med
Soren Norby skulle anfalla Sverige följande sommar. Melen
ansåg, att om Kristian II sande knektar till Blekinge, skulle planen f i böndernas stod."
I januari 1526 vsntade Melen dagligen underrättelser fr&n
Norby med sin egen utsande budbarare.' Han arktade under
ALLEN5, S. 269 ff., 305 Ff.; R. HAPKE,
Die Regiermg Karls V. und der europaische Norden Crgxq), s. Sgff., 121 ff.; K. BRANDI,Kaiser Karl V., I (19371,
s. 164 ff ; P.-E. HANSEN,
S. 85 ff.
Georg von Minkwitz till Kristian II, Leipzig u. dat., Christiern 11:s Arkiv 2,
s. 785 ff. Brevet kan dateras till oktoberlnovember 1525. Det är sennare $1 Minkwitz brev till Kristian II 6/10 1525 (ibid. g, s. 962ff.), och enligt innehållet
senast avsänt några veckor före jul s.å.
" Christierii 11:s Arkiv 3, s. 1033 ff. Jfr HR III: 9, s. $36 L; 25 och G. CARLSSON
P NTBB 1918, 9. 27 ff.
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våren på planerna mot Sverige.4 B1.a. uppmanade han Amsterdam att sända varor till Blekinge och Sölvesborg, där herr
Berend skulle vistas hos N ~ r b Den
~ . x~ maj 1526 förband han
sig högtidligen att erövra Sverige åt Kristian II och med all flit
Formuleringen antyder, att &got
förmå Norby till det~arnrna.~
bindande löfte från herr Sören ännu inte förelåg.
Dessa projekt stannade på papperet men oroade Gustav
Vasa, som lät trycka ett nu f~rloratmanifest mm Melen7
Dessutom påskyndade Melens intriger Kristian 11:s planer pii
en Tysklandsresa.
I mars 1526 rapporterade ståthållarinnan Margareta till kejsaren, att Kristian II ämnade resa till Tyskland f6r att kontakta
Sören Norby och andra, samt med deras hjälp återvinna en del
av sitt rike.8
Före den 17 mars lämnade Mristian sitt hov i Lier. Han begav
sig till Wittenberg. Tiden var lämplig att upps6ka de furstar,
som stödde hans återerövringsplaner.%ejsaren hade fred. Ett
mandat, som han utfärdat till Mristians förmån mot Eubeck
och Fredrik I, hade väckt uppmärksamhet i Tyskland.''
Kristian räknade med stöd frin kurfurste Joachim av Brandenburg, gift med bans syster Elisabet, samt från deras svärson
hertig Albrecht VII av Mecklenburg. Albrecht ville återuppRyktet förmalde, att Melen byggde två barkar i Stettin för att bege sig till
Norby, Wulf Gyler till Gustav Vasa, Möln 113 1526, Skrivelser till konungen
I 526-1530, RA. - Jfr Diplomataritim Norvegicum (cit. DN) I j, s. 325; 18, s. 369;
Christiern 11:s Arkiv J, s. 1057 f.
" Berend von Melen till Amsterdam, avskr., ~~Weyczack»
24/4 1526, Strödda
hist. handl. I , RA.
GR 3, S. 387f.
G. CARLSSON~
NTBB 1918, S. 8.
HR III: 9, s. 404.
e C. F. ALLEN,
Breve og Aktstylcker etc. (1854)~s. 406 ff.; Christiern 11:s Arkiv
3, s. 1048 ff.
HR III: g, s. 406 not 2, 408; ALLEN,Breve etc., s. 372, 427 not; ALLEN5,
s. 327 med not 36 (s. 370); DN I I , s. 451 ff.
3

- 338-7683. Scandia 1969: 1
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ratta Mecklenburgs maktstallning vid Ostersj6n. Han h ö t sina
förhoppningar till Kristian 11:s restitution och började ett intensivt, av forskningen föga beaktat samarbete med exkonungen. Först verkade han som kejserlig kommissarie för en försoning mellan Kristian och Fredrik I. Aret 1526 ingrep laan öppet
för den förre." I maj lovade han vid ett möte i Köln--am-Spree
Kristian pengar och knektar.12
Frånsett detta avtal nådde Kristian inga resultat. Hans försök att varva knektar i Geldern och Frisland misslyckades. Rykten om ett anfall mot Danmark spreds trots detta vida omkring.
Den 2815, några dagar efter avtalet med Albrecht VII, manade
Kristian Jyllands befolkning till samarbete under den f6restående invasionen! Utat syntes tysklandsresan ha gett goda resultat,
s i mycket mera som kejsarens representant, hertig Henrik d.y.
av Braunschweig, samtidigt drev en kraftig kampanj för sin
herres rakning i Tysklands'3
Det kan inte faststallas, om Melens beidbarare nadde fram till
Sören Norby. Kungens radgivare Hans MiEelsen hade ugpmanat Kristian att själv fors6ka få f"bindelse med herr Sören
genojm hertig Albrechts förmedllng.14 Ett sådant f"s& maste
skötas med största försiktighet, men lyckliga omstandigheter
visar att forsöket lyckades.
Den 26 juli 1526 rapporterade hertigen av Preusseri till sina
svarfader, kung Fredrik, om en ))person)),som föregående dag
passerat Königsberg. Hertigen lahofömarkt utfraga personen,
som avslöjade, att hail tre gånger kort efter varandra varit i
0 . VITENSE,Geschichte von h4ecklenburg (1920), S. x40 ff.; ALLEN4: 2,
s. 127, 131; HR III: 9, s. 153 ff.
'"Avtalet i Köln-am-Spree, två avskr. 2515 och 2615 1526, AwA 153, Landeshauptarchiv Schwerin, i ~ ui Göttingen; DN na, s. 429f - Jfr ALLEN5, S. 368
not 17.
" HR III: g, s. 408, 4"; ALLEN,Breve etc., s. 413 ff., 418, 429 f.; GR 3, s.
169 ff., 388 ff.; Christiern 11:s Arkiv 3, s. 1062 ff. - Jfr LINDHARDT~
S. 297;
JANNASCH,
S. 176.
DN 1 6 s.~ 578 f.
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Danmark i sin furstlige herres ärende. Kristian II hade sant sin
tjänare Kristofer till denne furste, s o n då klätt mannen i sina
egna färger. Sedan hade personen ledsagat Kristofer skeppsledes till Sören Norby. Kristofer hade inte med sig något brev
"c11 Norby utan kunde kung Kristians budskap utantill.'"
Den tidstypiska expeditionen bör ha agt m m senast i Juni
1526. ))Personens))furstlige herre var med all samolikhet hertig Albrecht av Mecklenburg. Hertigen kladde Kristofer i sina
färger for att vilseleda. Tydligen med£öljde Kristofer någon beskickning från hertigen till Blekinge. En sådan anlande dit i
april a526.1GMiSjligen medföljde Kristofer denna beskickning.
Mot slutet av april visste man i Eiibeck, att ett hemligt budskap
från Kristian nyligen natt herr Sören.17
I varje fall hade Kristian sitt bud i Bleking våren eller forsommaren 1526. I aprilimaj förs6kte han dessutom ordna med
understöd åt Noi-by från s'Hertogenbosch.18
Kristian II :s tysklandsresa och hans skenbara framgångar
våren 1526 gav herr Sören en tankeställare. Han var efter det
misslyckade anbudet till Gustav Vasa öppen för nya politiska
kombinationer.

Norbys interna korrespondens visar, att I-nan i april ännu var
lojal mot den danska centralmakten. Han ämnade lyda order
och sanda 30 ryttare till en herredag.'
Men samtidigt drev han ett spel utanför den officiella danska
'l
Hertig Albrecht av Preussen till Fredrik I, Königsberg 2617 1526, S.K.U.A.,
Preussen A I , DRA.
" Se nedan, s. 36.
HR III: Q, s. 4x1,
'' Christieril 11:s Arkiv 3, s. 1059. - För herto tog en bosch jfr S. LUNDKVIST
i
Scandia 1961, s. 17.
' Sören Norby till Niels Brahe, Solvesborg 1714 r526, Christiem 11:s Arkiv 3,
s. 1045 f. - Norby hade kallats till konungen med 30-40 man, GR 3, s. 395.

© Scandia 2008

36

www.scandia.hist.lu.se

Lars J. Larsson

politikens ram. En tidigare obeaktad brevväxling med hertig
Albrecht av Mecklenburg avlöjar detta.
Den 24 april 1526 var Norby i Lycka. Darjfrån skrev han
till hertigen och tackade för att denne nyligen mottagit Norbys
ombud Joachim Buchwald. Albrecht hade i sin tur sänt adelsmannen Konrad Reysdorff till Blekinge med brev och budskap,
s a n Norby nu ville besvara.
Herr Sören bad om en läst krut. Dessutom begarde han lejd
i Mecklenburg, eftersom det kunde tankas att han Igångsatte
något mot Gustav Vasa. Han ville gora slut på den svenske
kungens påfund och förfölja honom till lands och vatten. Han
hoppades på stad från hertigen vid sina försök att återxamta
de stora förluster han lidit genom Gustav Vasa. Norby medsände kopian till ett brev, i vilket kejsaren upptog honom i sin
tjänst; kejsaren hade dessutom nyligen skriftligt erbjudit honom och hans vänner sitt
Herr Sören omtalar har första gången ett forslag att anfalla
Sverige till egen fördel. Förslaget var inte bara lösa skriverier.
Den i brevet nämnde Joachim Buchwald anh6lls i maj i Lubeck. Han medgav då, att han värvat och sant 150 knektar till
Norby, och att han stod i begrepp att med hjälp från Mecklenburg avsända 60-70 ryttare.3
Några veckor senare bad herr Sören Claus Cjordtsen, Anders Glob och Mourids Sepsen (Sparre) framföra ett bud till
kung Fredrik. Kungen skulle se genom fingrarna, då Norby intog en ort någonstans i Sverige, eftersom »kung Korumpa))
behandlat hans tjänare illa och åsamkat honom förluster. Liknande synpunkter på »kon& Koeschwantz)) framförde han till
Danzig.4
Sören Norby till Albrecht VII av Mecklenburg, Lycka 2414 1526,AwA 153,
Schwerinarkivet.
HR III: Q, s. 410, 422 6 , 433 20; Christiern 11:s Arkiv I, s. 43. - Om
Buchwalds tidigare verksamhet se GR I , s. 59.
GR 3, S. 391 ff.; HR III: g, s. 414.
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Den 9/6 1526 vände sig herr Sören direkt till kung Fredrik.
Han bad om tillstånd att få söka sin upprättelse mot kung
Gustav och vräka sin skada pä en ort i Sverige. Erövringarna
skulle ske kungen och Danmarks rike till bästa.5
Redan Norbys egen samtid betvivlade, att lian verkligen ämnade anfalla Sverige. Lybeckarna betraktade hotelserna som en
fint, avsedd att dölja onda avsikter mot hansestäderna och kung
Fredrik. Fredrik själv menade, att syftet var att framkalla tvedräkt mellan Danmark och Sverige. Dagligen fick man höra av
herr Sören i drucket tillstånd, att han gjorde detta kung Kristian
till bästa.6
Herr S6rens planer var emellertid verkliga nog. Efter nederlaget 2418 1526 tillvaratog man på ett av hans skepp konceptet
till ett brev till Karl V. Norby bad kejsaren intervenera, så att
ordensmastaren i Livland och storfursten i Moskva satt neutrala, då Norby angrep S ~ e r i g e . ~
Anfallsplanerna tog fast form forst sedan Gustav bryskt
avböjt Norbys anbud om övergång till svensk t j ~ n s t .Hans
~
försök att f& angreppet mot Sverige godtaget av kung Fredrik
syftade möjligen till att bläsa liv i tidigare danska planer på
herravälde över hela Norden. Sommaren 1523 hade Fredrik I
och riksrådet genom upprop försökt återupprätta unionen.
Herr Sören riktade sin begäran till kung Fredrik och dennes
medarbetare utanför den svenskvänlige Tyge Krabbes krets.'

GR 3, s. 394ff.

HR III: 9, s. 410, 422 5 6, 433 5 20, 439; GR 3, S. 401.
GR 3, s. 314 f. - Norbys begäran antyder att anfallet planerades mot Finland,
jfr GR 3, s. 195 f,, 210.
q I litteraturen har Gustavs åtgärder mot Norbys tjanare och dotter ansetts
Sveriges
ligga bakom fiendskapen, jfr PALUDAN-MULLER,
S. 509; E. HILDEBRAND,
Historia 4 (19201, s. g9 f.; G. CARLSSON,
NTBB 1918, s. 27.
" Om de daiiska erövringsplanerna: ALLEN4: 2, S. 34; L. S J ~ D I NSBL
, 6, s. 55;
BERGSTROM,
S. 108 f. - Om Fredrik 1:s medarbetare Claus Gjordtsen och Anders
Glob se LINDHARDT
S. 276; DBL 8, s. 1 6 9
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Herr Sörens aggressiva utrikespolitik satte spår i hans Iänsförvaltning. Danskarna klandrade honom i april för att han kapat
ett kamburgerskepp oc1.i gett lejd åt den dodsddjmde Niels
I3rahe.I'
Några veckor senare avbojde Norby en uppmaning från kung
Fredrik aM ledsaga prinsessan Dorothea till Pretassen. Visserligen hade han befraktat två holkar, det ovan namnda l-iamburgskeppet och ett 150-lästers skepp från Holland. Men skeppen kostade 120 respektive 150 floriner i hyra per månad.
Dessutom skulle Norby utbetala solden för en fänika knektar
i Ronneby om qoo man iiman han lämnade sin förläning; det
hade krigsfolket kontrakt på. I Ronneby maste han losa två
gäldstiskor föl- I I O O floriner. Kungen skulle darför sanda silver
och pengar att lösa skulderna med, annars kmde Norby inte
åtlyda befallningen.''
Det holländska skeppet hade utrustats for örlog. Då det havererade mot slutet av juni, tog Norbys folk 1 stället en 30lästers bark från Dordrecht. I hans eskader Ingick dessutom
sju eller atta jakter.12 Rykten om denna sjömakt flög over Ostersjön. I Königsberg hette det att Norby låg 1 sjön med 1.1
välrustade skepp, beredd att ledsaga Dorothea till Preussen.I3
De ansträngda finanserna förbättrades tillfälligt med lån
från Mecklenburg. Hertig Albrecht satsade stora summor.p4
Föreståndaren för Heliga korsets jrngfrukloster i Rostock lanade ar 1526 ut 200 thaler tall herr Sdjren."
GR 3, s. 391 ff.
Sören Norby till Fredrik I, Sölvesborg 916 1526, GR 3, s. 394 ff.
'" GR 3, S. 403 f. - O m Norbys flotta visste man i Eubeck i januari 1526, att
fyra jakter nybyggdes i Blekinge, HR III: 9, s. 386 2 5 . Jfr ibid. s. 77; HUITFELDT,
s. 1282; GR 3, s. 387.
l3 Georg von Polentz m.fl. till hertig Albrecht av Preusseil, Fischhausen 1716
1526, VOIGT,S. 26. - Brevet refereras felaktigt av W. HUBATSCH,
Albrecht von
Brandenburg-Ansbach [1g6o), s. 150, som påstår, att Narby verkligen ledsagat
Dorothea.
Christiern 11:s Arkiv 3, s. 1108.
" Pengama återkrävdes 29 år senare från Norbys brorsöner Bent och Hans,
lo
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Norbys haildel under Blekingetiden ar föga kand. Hail hade
befraktat skutor från Blekinge och Trelleborg.lGAven andra
kallor antyder handelsförbindelser mellan Norby och Skånestaden."

1 b0rjan av Juiii 1526 koni kung Fredrik till Köpenhamn frin
GottoT.18 Oroande nyheter från Blekinge ilidde honom, vilket
framgår av två odaterade koncept från förra halften av juni.
Det första konceptet gällde ett missiv till Norby sjalv. Kungeil klandrade honom for att hail kapat i danska farvatten friii
Sverige, Lubeck, Stralsuiid, Hamburg sch Holland. Nyligen
hade kung Sigismund av Pokn iFrarnf6r.t klagomil, Danzig hade
fråntagits egendom. Worby hade sant Nieis Brahe, master
Kristian Pedersen och andra ear landet. Han hade låtit sli ett
fördärvligt kopparmynt under kung Kristlans ))stamp og waffe))
utan Fredrik 1:s samtycke. Kungens undersåtar hade besvarats
av detta mynt. Han hade orättmätigt beskattat kyrkor, kOpstader och kloster i Blekinge, särskilt kungens eget kloster i
Sölvesborg, samt Va och Whus. Norby hade slutligen ante atlytt kallelser till prinsessan Dorotheas bröllopsfärd.'9
I konceptet till ett oppet brev till b0nder och menig allmoge
i Blekinge och Lister, riktade kungen andra allvarliga apaklagelser mot herr Sören. Han Ilade tvingat kungens undersåtar att
som bodde nära. Svendborg och njöt sin farbrors kvarlåtenskap, arv, Ian och gods.
Hertig Johan Albrecht av Meclrlenburg till Kristian III, Wismar z7/2 1555,
T.K.U.A, Mecklenburg A I 2, DRA.
le GR 3> S. 393.
l7 Malm0 Rådstueprotoltol 1503-1548 utg. av E. Kronlan, s. 74. - ,Jfr FFIR, s.
IOS.
" FTR, s. g6 f f ~
'!' Fredrik I till Sören Norby, odat. koilc. till missiv, D.K., B 33, DRA. - Missivet är enligt innehållet senare an ett brev, som Norby den g16 1526 mottosg från
Fredrik 1 (GR 3, s. 394 f,), men tidigare an en skarp skrivelse från ki~ngen,
expedierad 1616 1526, GR 3, s. 401. - För Norbys kaperier, som inte var omfattande, se HR III: 9, s. 315, 405 f,, 410, 425 25; GR 3> S. 398. - Kungens »eget
kloster)) var Vårfruklostret, jfr C.-G. WEIBULL,
s. 45 ff.

s
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underhålla folk och hästar mot förläningsbrevets lydelse. Han
hade vidare tagit både kalk och patén från kyrkor och kloster
i Blekinge och Lister."
Den olagliga utmyntningen och olydnaden vid Dorotheas bröllopsfärd vägde tungt i anklagelsernas långa rad.
Herr Sören hade inte följt bestämmelserna i det praglingsmedgivande han erhållit i september 1525. Då fick han tillstånd
att utmynta 40 ooo mark under det kom och den stämpel, som
En mängd söslingar (sexkungen låtit mynta i
penningar) utmyntades i Ronneby. Av 25 varianter bar egendomligt nog ingen årtalet 1526, det år d&herr Sörens behov av
betalningsmedel var som störst. En teori ar, att myntning In på
1526 med 1525 års stampar f~rekornmit.~'
Men det f6refaller som om Norby präglat mynt, vilka inte
observerats av forskningen. I april 1526 bad lybeckarna brevledes kung Fredrik betänka, vad Norby menade med att i
Kristian 11:s namn slå de mynt, som ban hade kungens och
riksrådets tillåtelse att slå. Aven om inskriften lydde Malmö
[»wowe11 de uppschryfft tho Malmoe ludet))), så skulle dock
mynten helt nyligen ha utmyntats i Blekinge. Man sände kungen
ett av mynten ( neynen de pennyghe n) hneslutet i brevet.23
Fredrik 1:s klagomål, att Norby slagit ett fördärvligt, falskt
kopparmynt på kung Kristians »stamp og waffe)), byggde på
Lubecks skrivelse. Tydligen hade en pragling med Kristian 11:s
Fredrik I till invharna i Lister och Blekinge, odat. konc. till öppet brev,
D.K., B 33, DRA. Konceptet är samtidigt med det i föregående not nämnda konc.
till missiv.
FIR, s. 571 (Tilleg og Rettelser).
H. SCHOU,Beskrivelser af danske og norske M ~ n t e retc. (1926), s. 28 ff.;
Kring en myntmästare i Sören Norbys tjänst (Nord. Numism.
N. L. RASMUSSON,
Unions Medl.blad 19611,s. 93 f . - Dr Rasmusson har brevledes lämnat värdefulla
kompletterande upplysningar.
'JLubeck till Fredrik I, Lubeck 3014 1526, Perg. E, Hansestederne, DRA.
Regest i HR III: g, s. 410 f .
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typer ägt rum i Blekinge 1526. Malmö angavs som myntningsort.
Våren 1526 kvarstod spänningarna mellan rådet i kiibeck och
kung Fredrik. Rådsherrarna försökte gång på gång förmå kungen till ett ingripande mot Norby, men utan resultat.24 Mot
slutet av maj avhölls en ny dansk-lybsk konferens, denna g h g
i Segeberg. Lybeckarna varnade åter förgaves för Norby. Beträffande Bornholm var kung Fredriks förhandlare instruerade
att i nödfall avstå från on under 10-1 2 år, men LCbecks krav
löd p5 120 år. Konferensen måste avlysas utan resultat.25
Aveil de inrikespolitiska motsattniiigama i Danmark var
stora och nhdde en höjdpunkt i maj 1526.Utenhof skrev den
14/5 till hertigen av Preussen, att kungen och några av hans
rådgivare stödde Dorotheas gifte, men »ethliche feige Sacke))
försökte dag och natt hindra hennes avresa.z6
Just vid denna tid kallade kungen förgaves herr Sören till
bröllopsfarden. Den 916 mottog Norby en ny uppmaning, men
svarade med ~ndanflykter.~'Hans vägran bGr i det rådande
laget ha uppfattats som en vägran att förena sig med kungens
och Utenhofs politiska linje.
Under tiden jagades stamningen upp av rykten om att Mristian II hade tusentals knektar redo i Frisland." Svenskvannerna
i riksrådet, främst Tyge Krabbe och arkeelectus Age Jepsen
[Sparre], begärde hjälp från Sverige. Den senare sökte lejd
Herr Ages situation förvärrades
dar i händelse av en in~asion.~'
av att kung Fredriks kandidat till ärkebiskopsstolen, Jörgen
Lubeck till Fredrik I, 614, 3014, 515 1526, HR III: g, s. 408, 410 f,, 411 f . Fredrik I till Lubeck 415 1526, HR III: g, s. 421.
2Vörhandlingarna i Segeberg 27/5-3115 1526, HR III: Q, S. 421 ff.
" Wolfgang von Utenhof till hertig Albrecht av Preussen, Gottcrp 1415 1526,
VOIGT,S. 21.
HR III: 9, S. 4x4, 421; GR 3, S. 391, 395. - Jfr A. FRIIS,S. 239.
HR III: g, s. 433 20; GR 3, S. 388 f.
'"GR 3, s. 167 ff., 388 ff., 393 f .
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Skodborg, var på vag till Danmark." N k r a dagar efter sin ankomst till KOpenhamn, troligein den 8/63,utmanade krng Fredrik katolikerna genom att tillsammans med Mogens Gjöe %a
kött en fredag.'"
I denna krisartade situation tog kung Fredrik Gntligel~parti
mot Norby. Första eller andra veckan i juni stallde han sin lansman inför ett uit3aatw-n:
Kmgen hade ghng p$ gång kaliat herr Sören att följa kungens
dotter till Prekissen. Norby hade tagit till mdanllFPykter och inte
komrnit. ))Ochvi hade med gott hopp omdragits med Eder till
denna dag, nra kan och vi11 vi inte langre Iida och fördraga
detta. Krigsfolket P Blekinge skulle siindas till kon~~ngera.
Norby skulle shiftligt meddela sin vilja.
Saixtidig"EiFick allmogen l Lister och BPekii~geveta genom det
ovan niimnda öppna brevet, att om inte Norby tog riittelse,
skulle Tyge Krabbe och Axel Brahe se till att han blev straffad.
Allmogen skulle med det allra första sanda åtta av de mest
aktade mannen B landet %PI1herr Tyge och herr h e l med fullmakt att besluta 5 meniga landets vagnar. Fortsatte allmoge~i
att lyda Norby, skulle den straffas med mord olch
Sören Norbys möjligheter att behalla Fredrdc 1:s stöd hade församrats katastrofalt. Kampanjen mot Gustav Vasa ragade mattet. Mot mitten av juni höll krng Fredrik herredag i Köpenhamn f6r att reda ut de påtrzngande problemen.33 Under f ~ r handlingarna anlände den skrivelse till kungen, dar Norby begarde att få sitt angrepp mot Sverige godkant. Kravet vackte
bestörtning. Det nordiska samarbete6 som inför hotet f&
p

30

JOHANNESSON,
S. 39. - I början av juli 1526 agiterade inaii för Skodborg i

det av Norby dominerade A~LIS,
a.a., s. 39 med iiot 79 (s. 3643 Om Norby och
Ahus, GR 3, s. 397.
31 Skibykraniken, utg. av A. Iieise (1967)~s. 113 f .
Odaterade koncept till missiv och till öppet brev, se noterna 19 och 20 till
detta kap.
""INDHARDT,
S. 299 ff.
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Kristian II var be~delsefullarea11 på Iange, kunde råka 1 farozonen. Deii 16 juni beslöt koi~ungoch riksrad att siinda en
skarp skriftlig varning till Norby. Man förbjöd honom att anfalla Sverige. Sekreteraren Erik Brockenkius avreste till Gustav
Vasa med kopior av Norbys brev och forslag om enz svenskdansk aktion mot f r i d s t ~ ~ a r e n . ' ~
Herredagen ledde till en avspänning inellan partierna. Deil
18 juni kunde Utenhof rapportera, att de herrar P Danmark,
som motarbetat den preussiska planen, nu var helt tillfredsUppgörelsen synes dock ha blivit till fördel
de
kungliga. Den 2 I /6 f orbjöds de skånska herrarna och utlandska
köpman att exportera oxar fran
Förbudet gyiinade
borgerskapet och drabbade framst Tyge Krabbe ocli halis sympatisörer. Ivasta dag avseglade Dorotbea till Königsberg. Hennes br6llopsfölje bestod till största &len av protestanter, men
dessutom medföljde katoliker som Anders Bille och Albert
Jepsen [Ra~ensberg).~'Även 1 deima fraga hade de kungliga
tagit hem spelet gentemot de konservativa medlemmarna av
riksrådet.
Sören Norby kunde inte dra nytta av sina fienders nederlag.
Hans diplomatiska inanövrer hade förvandlat honom fra11 en
tankbar medlem av den styrande cirkeln till ett hot mot de nordiska kungadömena. Han maste falla.

5

Vid månadsskiftet juniljultnli 15.26 rnaste Sören Norby ha mottagit Fredrik 1:s skarpa skrivelse. Planenia mot Sverige kunde

'' GR

3, s 398 Ff.
Wolfgang von Utenliof till hertig Albrecht av Pretissril, Kopetihamri 1816
1526, HBA F Königsbergsarkivet Dclvis cit. av V o r c ~ s.
, 27.
?G FIR, 5. 99 f. - Tyge Krabbe fick den 1716 ailsvarsfrihet för sin föwaltiling
av Hälsingborgs lan och Axel Brahe fick z116 överta Nicls Brahes Vittskovle,
FIR, s. 99, 100. Men i stort sett fick deil katolska kretsen ge vika för Fredrik 1.s
önskemål.
31 ALLEN S . 244 f,; LINDIIARDT,
s. 299 F.; DEL 3, s. 4.
"*
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han nu fullfölja endast med stod av Kristian II och kans vanner i Nordtyskland.
Ett nytt brev till hertig Albrecht av Mecklenburg, daterat
Ronneby 1o/7 1526, upplyser om Norbys tankesatt efter brytningen med Danmark. Brevet var svar på bud och skrivelse från
hertigen, som förklarat sig villig att sanda krut och krigsfolk
till Blekinge att användas mot konungen av Sverige. Norbys
budbärare Ebel Ubelacker hade överbringat hertigens svar.
Herr Sören framhöll, hur han tidigare redogjort för sina
mellanhavanden med kung Gustav, så att Albrecht inte skulle
tro, att Norby satte igång ett krig mot Gustav av egensinne och
personlig motvilja. Det han kom att erövra skulle inte bara vara
till hans eget bästa ))utan till ära och basta för min nådige
herre kejsare Karl och hans kejserliga majestäts systerbarn
och andra hans goda vänner)).Norby sände ännu en gång Ebel
Ubelacker till Mecklenburg. Hertigen borde enligt Ebels anvisningar skaffa ryttare och knektar, ))ju fler, ju bättre)). Herr
Sören skulle med det allra snaraste sanda några skepp och skutor för att hämta detta krigsfolk. Han lovade att ligga i farleden med sina örlogsskepp och jakter sa stark, att krigsfolket
kunde landsättas oskatt på lämpligaste platsen. Herr Sören
slutade med orden: ))Eders Nåd må aven veta, att jag har alla
mina skepp redo och färdiga och att inget annat felar an
krut. ))l
Enligt aprilbrevet till hertig Albrecht skulle erövringarna göras till Norbys eget basta. Nu skulle de aven komma kejsaren
och hans systerbarn till godo. Systerbarnen var Kristian JI:s
två döttrar och sonen, hertig Hans. Förslaget uppvisar likheter
med den kejserliga politiken föregående sommar. Då krävde
Albrecht som ombud för kejsaren, att Fredrik I skulle nedlägga
regeringen till förmån för hertig Hans och att kejsaren skulle
Sören Norby till Albrecht VII av Mecklenburg, Ronneby 10/7 1526, AwA
153, Schwerinarkivet. - Om Ebel Ubelacker jfr ALLEN,Brwe etc., s. 429 not I.
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utse en förmyndare.' Tänkte sig Norby ett Sverige under kejserlig ibverhöghet, med Kristian II som förmyndare för den
minderårige hertig Hans? I brist på annat källmaterial kan innebörden av Norbys löfte inte prövas närmare.
Så mycket kan fastslås, att i juli 1526 Norbys anfallsplaner
mot Sverige byggde på samverkan med Kristian II närstående
kretsar i Mecklenburg. Dar blev emellertid utvecklingen en annan an den Sören Norby räknat med.
Bortsett från avtalet med hertig Albrecht i Köln-am-Spree hade
Kristian 11:s tysklandsresa gett dålig utdelning. De ledande
knekthövitsmännen avslog i början av juli vidare förhandlingar,
. ~ Kölneftersom exkonungen bara hade löften att e r b j ~ d aEfter
mötet irrade Kristian omkring i Brandenburg och letade f+gäves efter uppslag.4 Något stöd av kejsaren fick han inte,
denne hade annat att tanka på. Hans fiender, till vilka påven
sallat sig, ingick 2215 1526 den Heliga ligan. Ii maj och juni
bildade de evangeliska furstarna i Nord- och Mellantyskland
ett förbui~d.~
Men den 8 juli 1526 mottog exkonungen nyheter från hertig
Albrecht av Mecklenburg. Rådsherrarna i Lubeck hade genom
budet Gabriel Isenhower framfört, att staden ville ge sig i hemligt fördrag med Kristian och eventuellt ge understod vid ett
genomtåg av kungens folk till Danmark! Det lybska rådet sade
sig därigenom vilja återvinna kejsarens nad. Hertig Albrecht
"R
III: 9, s. 153 ff. Jfr P.-E. HANSEN,s. 76. - Kejsaren utfärdade 1719 1524
ett skyddsbrev far sin trogne ijanare Sören Norby, Christiern 11:s Arkiv 2, s.
761 f., jfr 3, s. 863 och 930. Troligen syftade Norby på detta brev, då han
2414 1526 omtalade sig som kejsarens tjänare, se ovan s. 36 med not 2. Herr
Sörens samarbete med kejsaren kan därför ha varit allvarligt menat, aven om
skrivelsen till hertig Albrecht formulerades med tanke på att denne var kejserlig
kommissarie.
ALLEN,Breve etc., s. qzgf.
Kristian II till Albrecht VII av Mecklenburg, Tangermund 816 1526, AwA
153, Schwerinarkivet; DN 18, s. 372ff.; ALLEN,Breve etc., s. 423.
PALUDAN-MULLER,
S. 51 I f.

© Scandia 2008

46

www.scandia.hist.lu.se

Lars J. Larsson

anfraffande i Gadebusch. Lysvarade med att föreslå ett sa
beckarna avböjde; p5 grund av sjukdom kunde de ej s k d a
några rådsherrar till ett sådant m 6 k 6
Kristian II ställde sig avvaktande till den Gverraskande Inviten. Han ville ha lybeckarnas I0fte om framtida hjälp noggrannare preciserat, innan f"hand1ingarna fardes vidare. Han
kravde bli.a., a t f l i i b e c k skulle återinsatta honom 1 hans tre
riken.'
Hertig Albrecht ställde sig daremot positiv till förslaget och
arbetade ivrigt för ett avtal. Han invigde kurfurstinnan Elisabet
i planera, för att hon skulle påverka sin försktige broder. Hertigens kansler, dr Ketwig, förs6kte övertala Kristian, men resultatet uteblev.'
Gottfrid Carlsson har framhållit, att förhandlingarna »strandade på Kristians intransigenta hålliiing och obilliga fGrdragsvll1kor))
Ett omdöme om Kristians handlingssatt Mir emellertid beroende av hur man bedömes avsikten med det lybska förslaget.
Liibecks råd hitfardade den 8 augusti en ny instruktio~~
för
Gabriel Isenhower. Denne skulle meddela hertig Albrecht, att
rådet inte ville skilja sig fran Fredrik B eller f6rhandla utan
dennes vetskap!" ForP-iandlingarna hade ni.a.0. avbrutits.
" Albrecht VII av Mecklenburg till Kristian II, Giistrow 2916 1526, DN 18,
s. 376 ff.; Krist(ai1 II till Albrecht VII, Berlin 817 1526, AwA 153, Scl~wennarkivet
[Regesten, PIR III: g, s. 439, nr 296, efter ett odat. konc., hänför sig till detta
brev); HR III: 9, s. 437 ff., 439 ff.
Kristian II till Albreclit VIT 817 1526 [se föreg. not); Dme till dme, Berlin
1517 1526, AwA 1 5 3 ~Schwerinarkivet. (Det odaterade konceptet till detta brev
dateras i HR III: g, s. 452 f., nr 3x1 b felaktigt till efter 818 1526); Kristian 11:s
villkor, odat. konc., HR III: g, s. 453 not I . Villkoren bor ha bifogats brevet 817
eller 1517.
s IHR III: g, s. 441 f., 452; DN 18, s. 380 f. - Det brev i HR III: g, s. 452, nr
311 a, som daterats till tiden efter 8/8 r526 skall dateras till o. 1017 s å.
" G. CARLSSON,
HT 1922, S. 296.
l" HR III: g, s. 451 ff.
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Tvarvandningen verkar misstarakct liiksom rådets tidigare mdanflykter inför anbudet om direkta förhandlingar. Synbarligen
var kontakten inte allvarligt menad.
Vad förmådde rådet till detta dubbelspel? De allvarligt menade förhandlingarna var enligt Gottfrid Carlsson ett påtryckningsmedel för att tvinga Sverige till snabbare avbetalnialgar
på skulden till Lubeck." Hugo Yrwing delar askten, att rådet
menade allvar, och framhzver, att förha~~dlingarna
inföll tinder
en tid, då man i Liibeck var ytterligt orolig för Sören Norbys
planer.''
En annan förklaring b&- prövas med Lubecks ~~trikespolitik
som bakgrund. Travestaden ville vid denna tid förvikva sttidjepeiidcter P OstersJOn, främst Gotland eller Bornholm. Utenhof
menade i januari 1526, att lybeckarna ville ha Bornholm »för
att de skulle ha ett laiad belaget i havet))." Enligt Wilhelm
Kruse låg krav från imeniga borgerskapet bakom expansionssträvandena. Spanningen borgare-rid förmådde radet till att
först stalla krav p5 Gotland och sedan p5 Bornholm.'4
Oavsett vem som lag bakom, var under våren och soanmarela
n526 bornholmsfrågans lösning av avgörande betydelse för $6beck. Det gällde för stadens styresman att förvarva 6n under
en så lång tidsperiod som möjligt. Vid segebergsf6rharzd1ingarila i maj misslyckades man. Danaxark ville inte straeka sig
längre an till 10-12 &.l5 Den 5 augusti gav nya förhandlingar i
Segeberg resultat. LiBbeck fick Bornholm under 50 år.I6
Tre dagar senare avbröt det lybska rådet de förhaildlinsigar
med Kristian II, som pibörjats strax efter den reseiltatl&a majkonferensen. SkenförhaildPingarna med Mristian kan dadar del'' G. CARLSSON,
HT
'"H.

1922, s. 295 f. - Jfr S. LUNDKVIST
i Scaiidia 1961, s. 20 f .
YRTVING,
Gustav Vasa, kröningsfr5gail och Västeras riksdag I527 ( 1 9 ~ 6 ) ~

s. 55f., Gr.

HR III: g, S. 382. - YRWING1952, s. 117 f f . meilar, att Liibeck inte hade
direkta territoriella krav.
Ii KRUSE
2, S. 232 ff., 249 ff.
'"HR
III:9, s. 430.
l"
HR III: 9, s. 446 ff.
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vis ha förts för att öva tryck på danskarna ifråga om BomhoIm.l7 Den 5 augusti gav påtryckningarna god utdelning.
Med denna tolkning framstår rådet snarare an borgerskapet
som tillskyndare av expansionspolitiken. Rådets kraftiga diplomati blir annars svir att motivera.18
Kristian 11:s försiktiga hållning var under sådana omständigheter realistisk. Albrecht av Mecklenburg vilseleddes däremot
av lybeckarnas dubbelspel, vilket blev ödesdigert för Sören
Norby. Hertigen var den ende av Kristian 11:s bundsförvanter,
som hade både vilja och resurser till effektiv hjalp åt Norby.
Så länge han hyste hopp om att föra förhandlingarna med Lifbeck till ett lyckligt slut, höll han. inne med hjalpsiindningarna
till Blekinge för att inte irritera de eventuella bundsförvanterna.
Omkring den 10 juli hade Norby sant Ebel Ubelacker till
hertig Albrecht med anhållan om hjalp. Före den 2617 var Ebel
hos hertigen, som sände honoin vidare till Kristian II i Berlin.19 Den 218 kom han till Berlin. Hertigens förändrade installning hade gjort Ebels uppgift ogenomförbar. Ebel klagade hos
kungen över att Albrecht bara gett honom fyra tunnor krut.
Kristian bad då hertigen leverera de åtta tunnor, som nyligen
avtalats. Han skulle återsända Ebel till Norby ))genom dag och
natt )).'O
Sören Norby fäste sommaren 1526 sina förhoppningar vid en
kraftig hjalp från Tyskland. Genom det lybska rådets utspel

" Danskarna

erhöll avskrifter av förhandlingsdokumenten, HR III:

Q,

s. 437,

441.
Thomas von Wickede hänvisade till meniga borgerskapets påstådda intresse
för erövingar vid tillfallen, då det var liimpligt att urskulda rådets handlande,
se t.ex. HR III: Q, s. 134 5 71, 380 f. Dessutom kan rådets handlande åtminstone
skenbart ha syftat till att ge stöd åt den kejserliga kampanjen i Tyskland försoms. 1172ff.
maren 1526, jfr ovan s. 34 och JANNASCH,
l e DN 18,s. 381 f. - Den jakt, varpå Ebel anlant, återsändes från ön Poel till
Blekinge, ibid.
Kristian II till Albrecht VII av Mecklenburg, Berlin al8 1526, AwA 153,
Schwesinarkivet.
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hade han emellertid satts på mellanhand. Motståndarna runt
Ostersjön fick tid att planera slutangreppet mot Lister och
Blekinge.

Kung Fredsk avfärdade den 16/6 Er& Brockenhus till Gustav
Vasa med förslag om åtgarder mot Norby. Oberoende av detta
hade den svenske kungen sänt sekreteraren Wulf Gyler till
Danmark, sedan de skånska herrarna begärt hjälp från Sverige.
Gyler framlade sitt ärende i Köpenhamn före den 2916, men
några detaljer ar inte Kanda.'
Den 1 1 juli träffade Brockenhus Gustav Vasa i Västerås.
Han rapporterade Norbys planer på Sverige och hans förbindelser med Kristian II. Den svenske kungen utlovade militärt
understöd. Man skulle omedelbart påbörja föl-handlingar om
formerna för detta.'
Aven denna gång skötte Wulf Gyier förhandlingarna i Köpenhamn. Den CJ augusti var beslut fattat3 Samma dag skrev
kung Fredrik till sin son, att »i morgon eller övermorgon våra
ryttare och vårt fotfolk skall till Skåne framför Sölvesborg och
in i Blekinge för att straffa och övernlanna Sören Norby, som
ställt sig olydig till oss>)."
F6rst den 2718 nådde de danska styrkorna A h u ~ Dröjs.~
målet berodde på överläggningar med den skånska rådskretsen.
Den 19/8 fBrsonade sig Fredrik I med ärkeelectus Age Jepsen
[Sparre]. Den senare överlämnade 3000 gulden till sold åt
knektstyrkoma i S k b e . Tyge Krabbe och Axel Brahe biträdde
GR 3, s. 167 ff., 403; G, CARLSSON,
HT 1922, s. 289.
GR 3, S. 188 f., 195 f,, 398 f.
GR g, s. 40%
' Fredrik I till hertig Kristian, Köpenhamn 9/8 1526, S~nderjydskefyrstearkiver, H e r t ~ ~Christian,
g
Papir A 2, DRA. - 6/8 fick Henrik Krummedige order
att &a i falt mot Norby, DN g, s. 530 f.
GR 3, S. 411 f.
4 - 338-7683 Sratidia I S 9 l
J
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uppgörelsen.' Fredrik I hade dikmed uppnått samforstånd med
sav51 världsliga som andliga motståndare.
Wulf Gyier kom till Stockholm efter %ta dagars snabbritt.
Den ag18 beordrade Gustav Vasa, attskeppen Ugglan och den
nya barken samt 6-8 jakter skulle föreila sig med danskarna.
Fogdarna vid Skanegransen skulle vara beredda att mdesst6dja
det danska anfallet mot Biekinge.'
De svenska styrkorna hann inte fram i tid för slutstY-iden,
i vilken däremot lybska skepp tog deL8 Mallorna omtalar ante,
nar denna samverkan kom till stand, den var sannolikt en f6ljd
av avtalet om Bornholm i Segebe~-g.~
De tre starkaste östersjömakterna var nu redo f i k en samfiilld attack mot Sören Norby.
Händelserna i Blekinge och Tyskland i augusti kan endast fragmentariskt belysas. Kristian 11 Iami~adeBerlin tidigast den
1o/8.'"Efter
avresan udärdade han senast a b6rjan av september instruktioner för ett bud till kurfursten av Brandenburg.
Budet skulle efterhka om Melens handel gick för sig och om
Norbys bud, som faitt order i Berlin, kommit tillbaka till staden. Norby hade fatt befallning att före den 29/9 siinda skepp
till Tyskland för att herskeppa knektar. Knektarna hade inte
hunnit fram, sa om skepgen inte redan anliint, borde herr Sören
bege sig till Tyskland eller till skeppar KPernent i Norges1'
FIR,

109 f.
Gyler till Wolfgang von Utenhof, Stockholm 1918 1526, T.K.I.A.,
A 93 a, DRA; GR 3, s. 258 ff., 256 ff.
Se nedail not 21.
" Enligt Norby skulle danskarna hemligen kontaktat Lubeck innan anfallet,
Norbys mindre klagoskrift, Chsistiern 11:s Arkiv I , s. 13%
O'
1018 1526 var han i Berlin, ALLEN,Breve etc., s. 437. Den 2218 utställde
Kristian ett kredensbrev, daterat i Speyer, DN 18,s 353 Riksdagen i Speyer avslutades 2718 1526, BRANDI,S. 212f.
" Odat. instruktion, DN 14, s. 507ff. Instruktionen känner ej till Norbys
nederlag 2418 1526, men har utfardats sedan Kristiail efter 1015 lamilat Berlin.

' Wulf

S.
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Aven andra kallor omtalar nya ansträngningar av Kristian II
under sensommaren, för att f & ig&ng invasionen: försök till
knektvarvningar, konspirationer med Melen och förhandlingar
med hertig Albrecht.'' Denna gång hade Norby en nyclcelrioll.
Norbys bud, som fått order i Berlin, var troligen Ebel Ubelacker,
som ju träffade Kristian II i Berlin 2/8.13 Det är inte känt om
Ebel återvände till Norby, som i varje fall inte hann vidtaga
åtgarder, innian anfallet var bjver Blekinge.14
H sista ögonblicket fick hertig Albrecl~tiviig ett skepp med
förnödenheter till Norby. Skeppet beslagtogs av danskarna under slutstriden. Befalhavaren Konrad Weysdorff togs tillfangay
meil det krut man medfört nådde sin adressat.15 Alla Kristians
ansträngningar resulterade däremot endast i t o r n a ord.16
Norbys sista veckor i Norden är fbjga kända. Två av hans
jakter kapade i finska farvatten. Men enligt hans egna uppgifter började krigsfolket i Blekinge att desertera." Hans sista
kända bre~rföre nederlaget, daterat den 1618, ger tyvarr inga
politiska
En kunlbinerad sjö- och landoperation sattes in mot Norby.

'l
DN 12, s. 433 if., 438 ff., 441 ff.; Christieril 11:s Arkiv 2, S. 787 f,; 3 , 1085 f,;
Kristian II till Albrecht VII av Mecklenburg, Berlin 118 1526, AwA 153! Schwerillarkivet
" Se oval1 s. 48.
'
l Ebel Ubelacker förde senare Kristian 11,s bud till Sören Norby i Ryssland,
Christiern 11:s Arkiv r, s. 62.
RH"'
III: g, s. 486 32; Christiern 11:s hrlziv 3, s. x108 ff.; ALLEN,Breve etc,
s. 557 f.; Kristian II till Albrecht VII av Mecklenburg, Lier 23/12 1526, AwA
153, Schweriilarkivet.
Kristian 11:s instruktion (i två utkast och en färdig utskrift) för ett bud till
Norby, sedail nederlaget blivit känt i Tyskland, urskuldar kungens bristande
handlingskraft, Christiern 11:s Arkiv 3, s. g92 ff.
l7 GR 3, s. 250; Christiern 11:s Arliiv r , s. 44 f.
I S Sören Norby till Danzig, 1618 1526, joo, 531746 Wojewódzkie Archiwuin
Pinstwowe, Danzig. - Norby ingrep till förinån för e11 fattig inka, vars make avrattats i Danzig i Norbys ärende.

© Scandia 2008

52

www.scandia.hist.lu.se

Lars J. Larssoiz

Flottornas mantivrar har sarskilt intresse, eftersom sjöstRder
var ovanliga vid denna tid."
Ett förut outnyttjat samtida brev från kung Fredrik till sonen
hertig Kristian, daterat 119 1.526~samt Norbys ofta refererade
beriittelse från år 1528 skilcatar striden.
Kung Fredriks brev av den 119 byggde på de skånska riksrådens rapport, som anlänt dagen f0rhata2'Kéingen skrev: ))Våra
skepp träffade St Bartolomei dag (a4/8] p& herr Severin och
hans folk och u t k b p a d e en strid. Med den allsmaktiges hjälp
frånvanns Severin tre stora skepp och fyra jakter, på vilka fanns
stort artilleri, bestående av kartower, slangor och andra mindre
pjäser. På skeppen lar också ha tagits 200 fångar. Herr Severin
begav sig då på flykten med ett 'szeytenschiff' osh två små jakter. Vårt ståtligaste skepp Leon ilade efter honom, men stötte
på en klippa, så att de andra skeppen fick stanna hos Leon,
tills de åter fått skeppet flott. På grund av detta gick Severin
dem ur handerna. Man förföljes iikval annu dagligen av vårt
skepp 'der Leszert' samt två lybska barkar och mdra av våra
jakter och 'szeytenschiff' i hopp om att övermanna honom.
Och vårt ståtligaste skepp keon och ett av de lybska skeppen
och andra av våra bojertar har åter avseglat till Kiiipenhamn
för att dar dela upp allt erövrat gods.))2B
Sören Norby berättade två år senare om striden P en klagoskrift till kejsaren: Han hade gett sig ut på ett litet skepp, bemannat med 40 man, för att rekognoscera fiendens styrka.
Michael Zuhn kvarstannade bakom Norby p5 huvudskeppet,
med 200 man ombord. Huvudskeppet Iåg jämte de andra fari
en trång passage ['bey ayner engen
tygen ))vid en liten "vd
gassen9] till vår f~rdel,då fienden från havet sktille In till oss n.
Fienden förföljde Norbys skepp, men satte då sitt basta skepp
HAPKE,
s. 78 ff.; H. BORJESSON,
Svenska flottans historia I (xg42), s. 60.
Jfr GR 3, s. 413.
"l Fredrik I till hertig Kristiail, Roskilde xlg 1526, S~nderjydskefyrstearkiv,
Hertug Christian, Papir A 2, DRA.
le
'O
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Leon p i grund mindre an ett bågskott från den lilla on. Under
tiden tog Michael Zukn till flykten, trots att fienden ännu var
en halv mil från Iionom, och andra skepp följde exemplet. Nar
Norby tankte fullfölja sin plan att hindra fienden vid sundet,
var Zuhn med huvudskepp och huvudbangr e11 mil borta. Nederlaget var ett faktum."
Berättelsen överensstamer till stor del med den samtida
rapportens fakta. Klagoskriften ar emellertid fylld av berattelser om förradiska handlingar mot Norby, varför Micl-iael
Zuhils andel i nederlaget inte kan tagas för given.24
Sammandrabbningen kan inte exakt lokaiiseras. Den omtalade trånga passagen, som skulle försvaras mot inseglande fiender, synes ha åsyftat en inseglingsränna. Passagen bör ha legat
i anslutning till eller relativt nära Norbys flottbas. Den 10/7
låg Iians flotta i farleden vid Ronneby.24En månad senare fick
svenska spejare order att undersoka, om flottan var till sjöss
eller ))på redden)), dvs. Ronneby red$.25 Norbys flottbas var
Ronneby. Sjgstriden bor därför ha agt ruin nara farleden in till
staden elPer vid infarten till en hamnplats i stadens närhet.

Kung Fredriks landstridskrafter mötte foga motstånd. Den 27/8
nådde Tyge Krabbe, Axel Brake och Hellrik K r m e d i g e
Abus med 700 ryttare och 800 knektar. Styrkorna drog därefter
iii i Sölvesborg, Ronneby och Eyckå utan att stridshandlingar
omtalas.26Denna g5ng slöt allmoge och borgerskap inte upp på
herr Sörens sida.24
'2 Sören Norbys större klagoskrift till kejsaren, Christier~i 11:s Arkiv I, s.
45 ff. - Skriften har daterats till sommaren 1528, EMILIEANDERSLN,
Munchen-

arkivet, s. 78 f. (Korrekt~irupylaga.)
" För Michael Zuhn: Christierii 11:s Arkiv 3, s. 1045 S., 1291; DN 15, s. 407.
" Söreil Norby till Albrecht VII av Mecklenburg, Ronileby 1017 1526, AwA
153, Schwerinarkive'c.
" GR 3, s. 219.
'' GR 3, S. 411 f,, 413 f.
" Däremot hade Norby kontakt med eil borgare i KÖpei7haini1, Hans Mijling
Mijliilg greps, men blev benådad, Cllristiern 11:s Arkiv 3, s. 994; FIR, s. 131.
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Herr Sören försvann med en liten eskader ut på Ostersjön.
Förutom det skepp och de två jakter på vilka han ki~~dkom,
hade hail fyra jakter på olika hålil. Norby dök upp påden ryska
sidan av Narvafloden, dar han fick lejd av Ivangorods kommendant.28
Efter Norbys nederlag itervande Kristian 11 till Eier; restiteitionsplanerna hade
hade motgångar; Kristian 11:s missDen kejserliga
lyckande överskuggades av turkarnas seger vid Mohacz fem
dagar efter Norbys flykt. FOr en tid framåt stod så disparata
element som Liibecks katolska råd och den evangeliska kretsen
kring Fredrik I som segerherrar i Ostersjöområdet.
Sören Norbys politaska roll var eitspelad, aven om hans fortsatta intriger kriiag b h . Moskva, Grönland och Italien blev
f argstarka nog.
Sedan Norby i november 1525 tvingats uppge Visborg, kulade han inte påverka utvecklingen i nigon större utstrackning.
Caspar Paludan-Muller verbeto ona de Sejren Norbys betydelse
för den danska politiken. Hans nederlag var inte en vandpukt
i kung Fredriks historia. Vandpu~Atenvar daremot herredagen
i Köpenhamn i juni 1526. Dar måste den oppositionella katolska
delen av riksrådet acceptera prinsessan Dorotheas giftermil
med hertig Albrecht av Preusseri. Kbmg Fredrik och laans medarbe.tare hade darmed genomdrivit sin politiska linje, Danmarks
omorientering mot det evangeliska Tyskland. Efter uppgörelsen
behövde kélnge~iinte Iangre S6ren Norby, han fick falla.
HR III: 9, S. 459, 467 f.; Cl-iristiern 11:s Arkiv 4, s. 1667; GR 3, s. 411. Rykten om en förening mellan Norby och skipper Klement i Norge synes ha varit
överdrivna, GR 3, s. 411; MR III: Q, s. 459; Christierii 11:s Arkiv 3, s. 1083 ff.
" Enligt ALLEN,Breve etc., s. 450 återvände Kristian till Eier sista dagarna i
augusti I 526. Men den 2519 var hail i Berliii enligt brev till Albrecht VII i AwA
153, Schwerinarkivet. Den 8/11 var han i Ler, Breve etc., s. 447.
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Sören NouOys Fall
Nach dem sclioniscl~en Aufstand iin Fruhjahr 1525 erhielt SOren
Norby Lister und Blekinge zu Lehen, dafiir sollte er im November
d.J. Visborg und Gotland an Dailemark iibergeben. Die Lubecker
hatteii Visborg belagert und bekamen als Komperzsatioii Bornliiolm,
fiir welcheil Zeitraum sollte spater eiatscl~iedenwerden.
Nachdein Norby Visborg verloren hatte, war er seiilen Feiliden
stärker als zuvor ausgeliefert, vor allem dem katholischen Rat in
kubeck und katholisclnen Herren in Schonen uin Tyge Krabbe. Hiilgegen hielt Fredrik I. zu seinern Lehensmann. Die Tolera~~z
des
Königs erkliirt sich daraus, dass er im Winter 1525-1526 Danemark
in Richtung auf das evailgelische Deutschland ~tmzuorientieren
suclxte. Diese Politik wuude von einem lutherischeii Mreis gestiitzt,
während Norbys Widersacher iin katholiscl-ieri Lager sich ihr eez-itgegenstelhen.
Eine politische Entspani-iung inusste sich zu Norbys Nachteil aus~virken;er war daller gezvrungen, seiile Position zu festigen. Ym
Februar r526 bot er Gustav Vasa seine Dienste an. Dessen Antwort
war völlig ablehnei~d.
Das Angebot kam i~analichzu einem Leitpunkt, zu dem Chstav
ernstes Missfrauen gegen FIerrn Sören hegte. Er veranlasste die
Witwe von Sten Sture d.J.? Frau Kristina Gyllenstierna, dazu, von
eiiier abgesprochenen Ehe mit Norby zuruckzutreteii. Der König
vesmutete, dass die eheliche Verbindung eiile Zusainnnenarbeit der
Stureoppositioi~init Norby vorsah. Dessen Werbung dëirfte indessen
eher eineii finanzielleia als einen politischeil Hintergrt~nd geliabt
haben. Herr Sören wurde nach der bruskeii Ablehnmg Chstavs
geschworener Feind.
König Fredrik sah sich zu seiner Hinweilduilg zu dem protestaiatischen DeutschPand durcb die etrropaisc2ie Situation gezwungeia. Im
Januar r526 erhielt Kaiser Karl V., der Schwager des landfliichtigen
Christians II., Frieden, und damit besserten sich die Aussicbten fur
den Exköiiig, Sltaildii~avien mit Itaiserlich-katl~olischer Stutze zuriickzugewinnen.
Von Wererid voii Melen beeiilflusst, scl-ilug Christian II. ini Marz
r526 sein Hauptquartier in Norddeutschland auf. Dort versprach
ihin Albrecht VII. von Meckleilburg Hilfe, der Meckle~lburgsOstceeherrschaft wiedererrishten wollte. Ein Bote Christians gelangte init
Hilfe des Pderzogs zu Norby.
Herrn Söreils Korrespondenz mit Albrecht Iasst erkenneil, dass er
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im April Plane hatte, Gustav Vasa zu sturzen. Seine Rustungen belasteten Blekinges Mittel. Klagen uber Kapereien, Kirchenraub, ungesetzliche Besteuerung und betrugerische Ausmunzuiag drangen
zu König Fredrik.
Seit etwa dem 1.6.1526 befand sich der König i11 Kopenhagen, uin
die verwirrten politischen Probleme zu lösen. Die Bedrohung durch
Christian II. schien gefäklich. Cleichzeitig versuchte die katholische
Partei, die Hochzeit der Konigstochter Dorothea und des lutlierischen Herzogs von Preussen zu verhindern.
Norby gebrauchte Ausfluchte, als er die Prinzessin auf der Reise
zu ihrer Hochzeit beglleiten sollte. Er stutzte init anderen Worten die
königliche Politik nicht, und Fredrik begann, eine Abkehr von
seinem schwierigen Lehensmaim zu erwagen.
Auf einem Herrentag in Kopenhagen Mitte Juni stiess der katholische Kreis um Tyge Krabbe auf Widerstand. Dorothea reiste am
22.6. ab und hatte Katholiken in ihren~Gefolge. Herr Sören konilte
aus der Niederlage der Feinde keinen Nutzen ziehen. Er schrieb am
9.6. einen Brief an Fredrik I., in dem er verlangte, dass man seinen
Angriff auf Schweden sanktionieren solle. Der Brief traf wahrend
der Verhandleingen des Herrentages ein. Die danisch-schwedische
Zusammenarbeit, die durch die Bedrohung durch Christian 14. wichtig geworden war, geriet nun in Gefahr. Man musste Norby fallena
lassen. In einer Botschaft an Gustav Vasa wurde ein gemeinsames
Vorgehen gegen den Störenfried vorgeschlagen.
Drei Wochen spater schrieb Herr Sören an Albrecht VII., dass er
mit Ullterstutzung von Mecklenburg nach wie vor beabsichtige,
Schweden anzufallen. Dies Mal sollte der Angriff zugunsten des
Kaisers und der Kinder seiner Schwester, also der Kinder Christians
II., gefuhrt werden. Der Vorschlag Iag auf der Ebeiie der kaiserlichen Politik.
Die Untersttitzung voi~seiten Mecklenburgs blieb aus. Uni den
1.7. bot der Liibecker Rat Christian II. einen heimlichen Vertrag an,
den Herzog Albrecht vermitteln sollte. Der Herzog war dafur eingenommen, aber Christian II. verhielt sicla mit Recht ablehiiend.
Der Vorschlag erscheint als ein triigerisches Spiel, vermutlich mit
dem Zweck, von den Danen Zugestandnisse in bezug auf Bornholm
zu erpresseil. Am 5.8. erhielt Lubeck die Insel auf 50 Jahre, nachdem die Danen sich im Mai geweigert hatten, sie länger als fur
10-12 Jahre herzugeben. Am 8.8. brachen die Lubecker die Verhandlungen mit Christian ab. Die Expansionspolitik des Rates hatte
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Erfolg gehabt. Seine Initiative wurde Norby zuin Verhanglais, da
Albrecht die Liibecker ilicht cltirch Hilfssenduiagen nach Blekinge
irritierten wollte, solange die Verhandlungen i111 Gange waren.
Am 9.8. verabredeteil Schweden und Danemark, Norby geineinsam anzugreifeil. Liibeck stiitzte das Uilternehmen.
Aln 24.8.1526 wurde Sören Norbys Flotte besiegt, wahrscheinlicl~
in den Gewasseril uni Ronneby. Zwei danische und mindestens drei
grössere liibische Schiffe sowie mehrere kleinere danische jagten
Norby i11 die Flucht. Die schwedische Flotte war nicht rechtzeitig
zur Stelle.
Herr Sören1 floh nach Russland. Christian II. gab seine Restit~~tionsplane auf ulid das Iiiteresse des Kaisers an der nordischen Politik
erlosch auf Jahre hinaus. Der Lubecker Rat und König Fredrik u i ~ d
seine Anl-ianger verbliebei-i im Ostseegebiet siegreich.
Caspar Paltidan-Muller meinte, Sören Norbys Fall bilde einen
Wendepuiikt in der Geschichte Fredriks I. Der Wendepunkt durfte
vielmehr der Herrentag ii? Kopenhagen iin Juni 1526 gewesen seii-i.
Dort musste der katholische Kreis um Tyge Krabbe die Orientierung
ii1 Richtuilg auf das evailgelische Deutschland gutheissen, und diese
Politik fuhrte unter andere.m zu Sören Norbys Fall.

