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i.

Det mörknar allt mer.

Vi befinna oss i Rom. Tvenne män gingo, fördjupade 
i samtal, långsamt ut genom Porta Pia och togo vägen till 
kyrkan Santa Agnese.

Begge voro klädda i andelig drägt, den enes kraftiga 
drag och hållning röjde nordbon; att döma efter den andres 

* utseende skulle^ man trott, att endast Italiens sol kunnat fram
bringa något så formfulländadt. Likväl var Disiderius Erasmus 
född i Rotterdam ; sällan har manlig skönhet varit så genom
trängd af tankarnas rikedom och den fine iakttagarens lugna 
klarhet; den välbildade näsan, den slutna munnen och den 
breda hakan uttryckte begrundande och verksamhet, men 
icke ett enda drag talade om oförskräckthet och mod. En 
fip hy, ljust hår och blå ögon gaf något qvinligt åt hans 
väsen och bildade den starkaste kontrast till hans följe
slagares utseende.

Den mörka blicken ur de djupt liggande ögonen, de 
jernhårda anletsdragen, som icke mildrades af ett enda le
ende, voro de kännetecknande drag, som vid denne tid ut
märkte den knappt fyrtioårige, nyss utnämde svenske erke- 
biskopen Gustaf Trolle.

Doktor Erasmus var påfven Leos och nästan alla kardina- 
f lernas förtrogne och vän, han hade derför också blifvit herr

Gustafs. Han var en af sin tids lärdaste män och arbetade 
mycket för studiet af grekiska litteraturen, hade dessutom 
noga kännedom om alla de nya rörelser, som småningom 
vaknat till lif så utom som inom kyrkan, och var derför en 
bekantskap värd att odla.
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Men Erasmus skydde heller icke för att afslöja sin tids fei 
och lyten ; han gisslade skoningslöst munkarnes handel och van
del ; messoffret och aflaten hade i honom en skarp och skonings
lös fiende. Ännu hade han endast meddelat sig härom med 
enskilde vänner och beundrare, och det var just för ett sådant 
utlofvadt enskildt meddelande som han nu följde herr Gustaf 
till Santa Agnese, der denne i det lilla klostret hade sin 
boning.

»Det är otvifvelaktigt att eder grekiska öfversättning af 
Nya Testamentet skall göra edert namn odödligt!» yttrade 
herr Gustaf förbindligt.

Doktorn bugade, utan att svara; han stannade beun
drande framför den präktiga mosaik, som prydde kyrkporten. 
»Här i Rom,» sade han, »blir hvarje handtverkare konstnär; 
det är nästan som om det sköna och konstnärliga vore be- 
mängdt med den luft som romaren inandas.»

»Synnerligast romarinnorna!» tilläde herr Gustaf ironiskt 
och med en sidoblick.

»Det kan ingen neka att de äro sköna,» svarade den 
andre med en lätt suck.

Vandringen fortsattes öfver klostergården, men när de 
dervid passerade köket, kändes derifrån en svag lukt af rå 
fisk. Erasmus drog hastigt upp ett starkt parfymeradt hand
kläde och pressade det mot näsan, i det han skyndade 
vidare.

Inte förr än de kommit in i herr Gustafs kammare lade 
han bort den, yttrande : »Jag fördrar lika litet åsynen som 
lukten af någonting rått, det vare sig i andligt eller lekamligt 
afseende.»

»Derför att det ännu icke ? fått eller förlorat skönhets- 
pregeln; är det inte så?»

»Rätt gissadt!»
»Viljen I icke skölja ned minnet af den råa fisken med 

en flaska äkta falerno?»
»Jag dricker aldrig annat än de lätta frankiska vinerna, » 

svarade Erasmus afböjande och tog fram ett papper han bar 
på bröstet.

»Ah, der hafven I smädeskriften?»
»Så skall den endast komma att benämnas af dem som 

träffas deraf, för hela den öfriga verlden en sanningsspegel, 
som afslöjar uselheten.»

»I reten min nyfikenhet.»

NU GAR DOMEN ÖFTER LANDET.
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»Jag skall genast tillfredsställa den!» Doktorn öppnade 
papperet; strök med handen öfver det med ett visst välbehag 
och läste sedan derur:

»Det är tre saker som uppehålla Roms värdighet: påf- 
vens anseende, helgonens ben och aflatskrämeriet. »

»Och slikt vågar man säga?»
» Tre saker som äro oräkneliga i Rom : liderliga qvinnor, 

prester och skrifvare.»
»Sant!»
»Tre saker som äro bannlysta i Rom: enkelhet, mått

lighet och fromhet.»
»Hm!»
»Tre saker som hvar man önskar sig i Rom: korta 

messor, mycket pengar och ett vällustigt lif.»
»Ett oförskämdt påstående!»
» Tre saker som man ogerna der hör omtalas : ett allmänt 

kyrkomöte, en reformering af det andliga ståndet och att 
tyskarne börja komma till insigt härom.»

»Hvem är författaren?»
»Med tre saker drifva romarne handel : med Kristus, med 

andliga förläningar och med qvinnor.»
Herr Gustaf smålog.
»Af tre saker kan man i Rom aldrig få nog: af afgif- 

terna för pallierna och af de påfliga års- och månadspen- 
ningarne.»

Han nickade bifall.
»Tre saker aktar romaren ringa: ett godt samvete, an

dakten och eden.»
»Ett djerft påstående!»
»Tre saker pläga pilgrimerna föra med sig från Rom: 

orena samveten, dåliga magar och tomma pungar.»
»De hafva sig sjelfva att skylla.»
»Tre saker hafva tyskarne hittills icke blifvit kloka på: 

furstarnes tröghet, vetenskapernas förfall och folkets vid
skepelse. »

»Der känner man igen tysken.»
»Tre saker fruktar man i Rom: att furstarne bli eniga, 

att folket får sina ögon öppnade, och att de otaliga bedrä
gerierna en gång skola komma i dagen.»

»Hur skulle slikt vara möjligt?»
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»Också genom tre ting: genom allvar hos furstarne, 
genom otålighet hos folket och genom en turkisk här framför 
Roms portar!»

»Hvem är författaren?»
»Hör först vidare: Sedan århundraden tillbaka har på 

Petri stol icke suttit någon sann Petri efterföljare, men väl 
en Neros och Heliogabalis’ likar och efterföljare. Den påf- 
liga hofstaten är en pöl, uppfyld med all slags orenlighet. . . 
Der är jordkretsens stora magasin i hvars midt den omätt- 
lige kornmasken, som slukar frukt i oändliga qvantiteter, 
sitter omgifven af en skara hungriga kamrater, som först 
hafva sugit blodet ur oss, derefter afgnagit köttet, men nu 
hafva nått ända intill märgen och sönderbrutit sjelfva benen 
och allt annat som kan söndermalas.»

»Detta går för vida,» utbrast herr Gustaf, »det är att 
rifva ner det bestående.»

Erasmus nickade bifall och fortsatte: »Skulle då icke 
tyskarne gripa till vapen och storma till angrepp med eld 
och svärd? Det är ju vårt fäderneslands förtryckare, som 
fylla sin buk och nära sin lusta med vår möda. På vår 
bekostnad hålla de hästar, hundar, mulåsnor och (o, hvilken 
skam) glädjeflickor och . . . för tillfredsställandet af sina sin- 
liga begär. Med våra penningar underhålla de sina laster, 
göra sig goda dagar, kläda sig i purpur, guld smida sina 
hästar och bygga palatser af idel marmor. Ehuru de äro 
fromhetens vårdare, inte allenast försumma, hvilket i ock för 
sig är syndigt nog, utan de förakta, såra, befläcka, ja, skända 
henne till och med. Om de förut begagnat smickret såsom 
lockmat och genom lögner, påhitt och bedrägerier förstått 
att aflocka oss^ penningar, så gripa de nu till skräckmedel, 
hotelser och våld för att såsom hungriga vargar plundra 
oss. Och ändock töras vi icke hvarken sticka eller plocka 
dem, ja icke en gång komma dem nära. När skola vi en 
gång hämnas vår förnedring och våra gemensamma för
luster? Skall icke nöden slutligen tvinga oss dertill?»

Erasmus hade slutat. . . Med ett leende lade han sam
man papperet och gömde det på bröstet. Innehållet hade i 
så hög grad intresserat honom sjelf, att han glömt att han 
haft en åhörare. Det var nästan händelsevis han kastade 
blicken på herr Gustaf.

Denne satt tillbakalutad i stolen, så upptagen af sina 
tankar, att man kunde råka i tvifvelsmål om huruvida han

NU GAR DOMEN ÖFVER LANDET.
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liört det lästa eller ej. Nu lyfte han emellertid hufvudet och 
sporde häftigt:

»Hvem är författaren?»
»En ung man, benämnd Martin Luther.»
»Han blir bränd!»
»Ja, om han ger sig i deras klor!»
»Ar skriften tryckt?»
»Ännu icke, förmodligen icke fullbordad. Det är endast 

genom en lycklig tillfällighet jag lyckats erhålla detta utdrag, 
men det är lofvande, icke sant?»

»Det är förskräckligt!»
»Genom sin slående sanning.»
»Inte alla sanningar äro nyttiga att veta.»
»I föredragen mörkret?»
»Folken måste gå i ledband!»
»Åh, det är eder mening?»
»Hur skulle man annars kunna styra dem?»
»I ären ingen upplysningens vän!»
»För dem det vederbör, icke för gemene man.»
»Blind kunnen I dock icke vara för de nya rörelser som 

göra sig gällande i verlden.»
»De måste undertryckas!»
»Bah, det går inte!»
»Det måste gå, i Sverige åtminstone.»
»Jag skulle önska att en viss grad af vetande blef hela 

menskligheten förunnad, den skulle sprida behag öfver alla 
lifvets vedermödor och i någon mån försona oss med dem.»

»Den råa massan förstår ingen annan njutning än de 
tillfredsstälda naturbehofven ! »

»Illa om så är; jag är ingen svärmare som Martin 
Luther; filosofien har befriat mig från denna mystiska tro, 
som uppfattar religionen såsom ett öfverlemnande af det 
egna jaget och dess ledning åt Gud. För mig är sedlighet 
och estetik den rätta vägen till himmelen.»

»Men den är lika litet känd som farbar för det egent
liga folket; likasom kreaturen utan tukt genom sin fysiska 
styrka blifva våra herrar, så skulle ock slafvarne genom sin 
myckenhet blifva det, om vi icke förstå att binda de andliga 
krafter, som, ehuru sofvande, utan tvifvel finnas förborgade 
hos dem.»

»I talen med öfvertygelsens visshet!»
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»Och erfarenhetens! I mitt eget land äro jast de idéer 
fortplantade som I förorden. Riksföreståndarnes bemödanden 
ha gått ut på att bilda en folkmakt gent emot adeln; hur 
väl det lyckats dem bevisas deraf, att trots de svenske stor
männens kraftiga motstånd, var det folket som gjorde den 
nittonårige Sten Sture till landets styresman!»

»Det är stort!» sade Erasmus beundrande.
»Det leder till bondregemente, till förtryckande af herre- 

mannaklassen!»
»Och vore således döden åt bildningen?»
»Ja, naturligtvis!»
»Då säger det sig sjelf nej, men jag erkänner att alla 

dessa andliga sjukdomar, som taga utbrott i gisslaretåg och 
S:t Veitsdanser, synas mig bevisa en okunnighet och en 
själens råhet som väcker vämjelse.»

»De stå i opposition mot romerska stolen.»
»De draga i härnad mot dess laster.»
»Frodas icke de också hos folken?»
»När icke de högt stående i annat vilja sänka sig till 

massan, borde de heller icke göra det i sådant som ställer 
menniskan nedom djuren.»

»I ären sträng!»
»I slikt fordrar jag jemlikhet.»
»Har icke gräddan sugit mjölkens must och flyter dock 

ofvanpå densamma?»
»I menen att den derigenom har en giltig anledning att 

föda mera mask!» inföll Erasmus skrattande. »Måhända 
hafven I rätt, men jag betviflar att den unge landsman till 
eder, som jag träffat, skulle medgifva det samma. Knappt 
vet jag mig förr ha mött en så kraftfull opponent till all 
klass-skilnad.»

»Hvar träffaden I honom?»
»I Leipzig!»
»Hans yrke?»
»Klerk!»
»Namnet?»
»Jag skref upp det!» Erasmus öppnade en liten dagbok 

och läste derur; »Brodern Bengt från Sverige; mycket ung; 
ädla anletsdrag, munkhatare.»

»Veten I från hvilken del af landet han kommit?»
»Han var försigtig i sina yttranden; jag frestades tro 

han hade något att dölja.»
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»Hm! Hur gjorden I hans bekantskap?.
»Jag uppehöll mig som resande i staden och satt i gäst

salen vid matbordet, väl förnöjd att vara under tak, ty regnet 
strömmade ner. Då inträdde en helt ung man och begärde 
nattqvarter. Hans utseende öfverraskade mig, och jag bjöd 
honom att dela min måltid.»

»Det antog han?»
»Med en viss tvekan. Det var först efter måltiden han 

blef meddelsammare.»
»Nämnde han ingen viss plats?»
»Händelsevis en gång Vadstena.»
»Det är han!»
»Hvilken han?»
»En person som jag länge efterspanat; han har rymt 

från klostret.»
»Det gissade jag!»
»Veten I hvart han begaf sig?»
»Han visste det inte sjelf. Med hans kassa var illa be- 

stäldt, och rodnande, med större förlägenhet än gåfvan för- 
tjenade, emottog han en liten penninghjelp.»

»I borden icke gifvit honom någon.»
»Han tog den endast såsom lån.»
»Jag önskade jag visste hvar jag skulle finna honom.»
»Hos Luther eller Zwingli förmodligen, om begge talade 

han med ungdomlig entusiasm.»
»Det vore icke mer än rätt om han fick följa någondera 

af dem på bålet.»
»Ah! I ären hans fiende?»
»Hans tillvaro är en skam för min slägt.»
»Det var en annan sak.»
»Om I kunnen hjelpa mig att finna honom, skulle jag 

bli eder evigt förbunden.»
»Jag skall lemna hans signalement till en säker och 

skicklig spårhund.»
»Som jag rikligen vill belöna för sin möda. Mannen 

har rymt ur ett svenskt kloster. Priorn i detsamma, fader 
Laurentius, har tillskrifvit mig derom; jag vill icke att han 
skall sändas tillbaka, utan endast att han blir inspärrad på 
lifstid och förnekad all gemenskap med hvem som helst utom 
klostret.»

»Lemnen I det uppdraget till mig?»
»Jag vore mycket tacksam om I villen åtaga eder det.»
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»Må göra, för eder skull!» svarade Erasmus efter en 
paus.

»Så vill jag genast skrifva eder en fullmakt!»
Gustaf Trolle framtog ett pergament och skref derå med 

prydliga bokstäfver ett bemyndigande för doktor Desiderius 
Erasmus att gripa och fasttaga Vadstena-klosterbrodern Bengt, 
som olofligen afvikit, och honom inspärra i något lämpligt 
kloster, med strängt förbud att någonsin lemna det.»

Med synbart välbehag fäste han derunder, för första 
gången, sitt erkebiskopliga sigill.

När han lemnade dokumentet till Erasmus, tilläde han: 
»Mitt uppdrag är icke härmed slutadt; den fördömde munken 
har en moder i lifvet, och hon är här i landet för att söka 
honom.»

»Har han skrifvit till henne ?»
»Det tror jag inte.»
»Och hon inbillar sig ...»
»Ja, hon måste ha en fast tro på den moderliga instink

ten, men vi skola draga försorg om, att den fortfarande vi
sar henne vilse.»

»Hur färdas hon?»
»Såsom botgörerska; det är redan flera månader sedan 

hon begaf sig från Danmark.»
»För att söka sin son?»
»Sin oäkta son!»
»Modersbjertat gör ingen åtskilnad.»
»Men den kränkte maken?»
»Hans tillvaro gör hennes sjelfuppoffring ännu mera 

sublim, emedan den bevisar kärlekens allmakt.»
»Jag hoppas att icke denna åsigt. skall förminska edert 

nit för saken!»
»På intet sätt.»
»Här äro tvåhundra dukater; det är allt jag för när

varande kan undvara, men efter ankomsten till Sverige beder 
jag eder att reqvirera hvad I behöfven, och det skail skynd
samt tillsändas eder.»

»Det händer att jag fordrar en återtjenst.»
»Fordra allt hvad I viljen!»
»Den spanske kardinalen Jakobus Arborensis var en tid 

biskop i ett svenskt stift.»
»Linköpings! Han besökte det aldrig.»
»Men åtnjöt likväl inkomsterna!»
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»Nn viljen 1 .. .?»
»Hafva vägen öppen, ifall jag vill gå den.»
»Med den helige faderns samtycke och min kraftiga med

verkan können I no redan anse den saken såsom åtgjord; 
en stor heder skulle det vara för mitt fattiga land, om ni 
åtminstone en gång ville besöka det.»

»Var viss på att jag skall komma!»
»Men I måsten dröja.»
»Hur länge?»
»Tills jag hunnit rensa undan det myckna ogräset, som 

nu skjutit upp.»
»Jag skall vänta!»
Doktorn förnyade ännu en gång sina löften angående 

de utlofvade efterspaningarna, tog derefter afsked och begaf 
sig tillbaka in i staden.

Gustaf Trolle befann sig åter allena . . . Mot hans vilja 
vände tankarna tillbaka på de hotande rörelser, som för- 
nummos öfver allt ifrån. Visst var Petri klippa hård, men 
skulle den förmå att motstå de väldiga angrepp, som gjordes 
mot densamma? Många af Tysklands furstar skulle komma 
att taga parti för de nya reformatorerna, folken skulle ställa 
sig bakom dem.

Alltmera sammandrogos de mörka ögonbrynen, men der- 
under ljungade blixtar, och efter några minuters djup tank- 
fullhet utropade han:

»Hvad rör mig den öfriga verlden; till Sverige skola de 
icke komma dessa nyhetsmakare. . . Der styrer jag, och ve 
den som försöker göra mig mitt välde stridigt, han skall 
hårdt pligta derför.»

När tigerkattan föder ungar, ärfva dessa sin moders 
egenskaper; det är på samma sätt med menniskan, moderns 
anlag öfvergå på barnen, och Gustaf Trolle hade samma 
själsanlag som hans moder. Genom uppfostran och sjelf- 
arbete hade de kunnat motarbetas, ledas in i andra fåror, 
men omständigheterna voro icke gynnande, och det tyranni 
hvarmed fru Ingeborg styrde sin man och sitt hus, det ut
vecklades hos hennes son till ett blodtörstigt hat mot alla 
dem som på ett eller annat sätt stått i hans väg, och detta 
hat kunde icke släckas annorlunda än genom brand och 
mord och förödelse.

Han hatade Stureslägten ända till döds, den smälek som 
träffat hans fader hade tusende gånger djupare sårat honom
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och ropade i hans öron ständigt på hämnd. Men han ha
tade den också derför att hans styfmoder utgått från Gyl- 
lenstjernorna och således stod i frändskap till Sturarne. 
Redan som barn fattade han afsky till Kjerstin G yllen st j erna, 
de hade från början stått fiendtligt emot hvarandra dessa 
begge, och med sina halfsyskon lefde Gustaf i ett ständigt 
krig. Det kunde icke bli värre än det redan var, då han 
kom till insigt om fru Kjerstins äktenskapliga förhållanden. 
Han gjorde allt hvad han förmådde att öfvertala sin fäder 
till skilsmessa, men denne var obeveklig. Han påstod att 
ryktet bedrog och förklarade slutligen med en för honom 
ovanlig bestämdhet, att han icke kunde lefva utan sin husfru 
och sina döttrar.

Herr Gustaf måste ge vika, men han beslöt att hämnas, 
derför tyckte han illa vara, då han fick underrättelse om 
de tre systrarnas giftermål, de hade undgått hans hämnd.

Hans fader skref och berättade om fru Kjerstins till- 
ämnade botgörarefärd. Ett benbrott hade fördröjt densamma 
i flera månader, men med återkomna krafter hade hon, oak- 
tadt. sin herres böner, begifvit sig af. Herr Erik yttrade så 
mycken saknad och så stor beundran öfver slik en hj el te- 
modig handling, att sonens tvifvel eller ogillande skulle ledt 
till brytning emellan dem.

Redan förut hade fader Laurentius underrättat sin blif- 
vande erkebiskop om Bengts flykt, han skydde inte att bryta 
sin ed genom att yppa hemligheten, som under bikten blifvit 
honom anförtrodd, och herr Gustaf gissade genast att ända
målet med fru Kjerstins botgörarefärd var att söka den för
lorade sonen.

Nu hade han således sina fiender i sin hand, och han 
frossade vid tanken på den hämnd han skulle taga.

Bland de talrika gäster, som besökte Ekholmen, hade 
han ofta hört hvassa anspelningar mot hans fader, och han 
hade sjudit af ilska och galla der vid. Glömma kunde han 
icke, ännu mindre förlåta, hatet utsträcktes från den en
skilde till hela hans slägt, och hämnd, hämnd var och blef 
hans enda diktan och traktan.

När hatet sålunda bränner en menniskas skäl, bär hon 
redan här på jorden helvetet i sitt bröst.

Det var under hösten 1515 som herr Gustaf begaf sig 
på återvägen till Sverige.
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Han hade dessförinnan tillskrifvit sin fader att ordna allt 
,01 ^nsemottagande på Almare-Stäket, så snart den gamle 
Jakob ölfsson flyttat derifrån; förr än detta skett ville han 
icke komma.

Redan i augusti erhöll han en skrifvelse från konung 
Kristian i Danmark, som försäkrade honom om sin konungs
liga bevågenhet och såsom bevis derpå sände en vängåfva 
af fyrahundra mark silfver.

Allt högre svälde Gustafs sinne af högmod och till- 
iredsstäld fäfänga; konungens vän skulle han bevisa sig vara; 
danskarnes vän och Sveriges fiende.

Så begaf han sig på väg.
Till sin stora glädje och öfverraskning sammanträffade 

nan personligen med konung Kristian i Dybeck; nu fick man 
tillfälle att öfverlägga om framtida foretag, och när han med 
ansenligt följe gått om bord på det svenska fartyg, som var 
sändt att hemta honom, visst hägrade då för hans syn en 
erkebiskoplig riksföreståndare i likhet med sin föregångare, 
Jöns Bengtsson, men till åtskilnad från denne ville han redan 
från början visa riksföreståndaren en stolthet och högdra
genhet som gränsade till förakt.

Vid afresan erhöll herr Gustaf ett bref' från sin fader, 
byari denne mälde om att stora anstalter gjordes i Stockholm 
för erkebiskopens emottagande. »Käre son!» skref fadern, 
»herr Sten gör sig all möda att bereda eder ett värdigt 
emottagande, och torde det, att döma efter tillredelserna, 
blifva långt mera lysande än det han sjelf åtnjöt vid sin hit- 
komst; jag anser derför af många skäl, att Ï icke hören af- 
visa detsamma.»

»Likasom han förstod slikt!» mumlade den vredgade 
erkebiskopen.

Vid ankomsten till Stockholmsskären befalde han att en 
segelbåt skulle ställas till hans förfogande, med den ville han 
segla till erkebiskopsgå. Jen Tuna. Förgäfves sade man honom, 
att i Stockholm var ordnadt för hans festliga emottagande.

»Det har blifvit mig sagdt,» sade han, »att herr Sten 
lagt Stäkets län under kronan, men efter han låtit mig be
hålla slottet, skall jag derifrån bevisa honom med hvad rätt 
erkebiskopsstolens anspråk på länet bero ; vi skola nog göra 
honom villig att låta kyrkan komma i åtnjutande af det som 
henne tillhör.»
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Med sådana, allt annat än milda ord steg han ned i 
båten med så många som kunde medfölja och seglade med 
gynsam vind.

Från Tuna for han landvägen till Upsala.
Herr Erik hade beredt honom ett högtidligt emottagande, 

det ringde i alla klockor, och flera biskopar och prester voro 
honom till mötes.

Men mot alla iakttog han en stötande tillbakadragenhet, 
och icke ens hans egen fader kom i åtnjutande af något 
vänligt tillmötesgående.

Jakob Ulfsson hade högtidligt förpligtigat sig- att icke 
lemna det erkebiskopliga embetet till herr Gustaf, förr än 
denne svurit herr Sten och Sveriges krona trohet; men nu 
var den gamle redan flyttad till Mariefred, der han sades 
ligga sjuk, och herr Gustaf tillträdde genast embetet.

Men några dagar efter sin ankomst tillskref han herr 
Sten och fordrade straff på alla dem som på ett eller annat 
sätt hade kränkt erkebiskop Jakob, hans egen farfader Arvid 
Trolle och fader herr Erik Trolle, samt andra hans för
fäder.

Riksföreståndaren svarade, att han icke skulle lägga nå
gra hinder i vägen för lagens gilla gång, men skulle helst- 
se att hvarje öfverenskommelse, så i detta som allt annat, 
kunde uppgöras i godo och med all vänlighet.

Men för sådant tal var den nye erkebiskopen stendöf. 
»Han ville göra dem ondt,» skref han, »som hade varit hans 
vänner till skada, och sjelf stod han icke under riksföre
ståndarens utan under påfvens lydno.»

Kort derefter flyttade han till Staket, som han genast 
började befästa. Hans mod och sjelfförtröstan ökades i samma 
mån som han fann Sten Sture vara medgörlig och efter- 
gifvande. Desslikes iakttog han i sitt yttre uppträdande en 
ståt och en prakt, som vida öfverglänste riksföreståndaren, 
så väl i antalet af tjenare, pager och svenner som ock i 
deras prunkande utrustning.

På Stäket förde han ett furstligt lif och fordrade samma 
vördnad som visades en kunglig person.

En dag anmälde man att abbedissan i Vårfruberga 
kloster anhöll om företräde.

Herr Gustaf tyckte sig märka, att ett leende flög öfver 
de närvarande svennernas anleten, men för stolt att göra en

KU GA Li DOMEN ÖFTER LANDET.
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fiägä, betaide han endast med mörk blick — att hon pc-
1 ’ll • /"*»» V Çm. V/nast skulle inforas.

Men hans häpnad var obeskriflig vid åsynen af fm Bontis 
väl t ödda figur. Ofvanpå den allvarliga nunnedrägten hade 
hon hängt några dyrbara smycken och på begge händerna 
bar hon ringar. En hög färg brann på hennes kinder och 
sj el t belåten het blickade fram ur de små trinda ögonen.

När hon hunnit fram till erkebiskopen, föll hon till hans 
t ött ei med ett »nådigaste herre!» Men dervid såg hon upp 
till honom icke som den botfärdiga synderskan, utan såsom 
den der väntar att komma i åtnjutande af någon stor förmån.

Svennerna kunde med möda återhålla sitt löje.
Erkebiskopen såg det och med vredgad stämma utropade 

han: »Hvem ären I?»
»Hvem jag är?» Hon trodde icke hon hörde rätt.
»Svaral» ljöd stämman än mera hotande.
»Abbedissan i Vårfruberga!» svarade hon och försökte 

resa sig, men det gick inte.
»Hvem har gjort eder dertill?»
»Hans nåde erkebiskop Jakob!»
»Ären I redan invigd?»
»Nej, jag ville att min välsignade herr Gustaf skulle sj elf 

göra det!»
Nu var det erkebiskopen som skiftade färg. »Af gunst 

och nåd kunnen I blifva klostrets portvakt eller kokerska, 
men aldrig dess abbedissa!» utropade han med en röst, som 
darrade af ondska.

»Hvad skall det betyda?» Och fru Bonti gjorde fåfänga 
försök att komma på fötter.

Endast fruktan för den stränge herrn kunde återhålla 
svennernas högljudda löje.

»I hafven hört min vilja, rätten eder derefter,» tilläde 
hans nåde och vände henne ryggen.

Med en häftig ansträngning hade hon lyckats att komma 
upp; hastigt som en pil kom hon efter honom och fattade 
tag i prestrocken.

»Är det så I lönen mina välgerningar och glömmen 
edra löften och eder!» nästan skrek hon och höjde hotande 
handen emot honom.

»Den qvinnan är galen; kasta henne i fängelset!» befalde 
den uppretade prelaten.

Sten Sture den yngre. II. 2
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Befallningen bief åtlydd nästan i samma ögonblick som 
den afgafs. Den unga svenneskaran omringade den förbitt
rade qvinnan, och oaktadt hennes skrik och förtviflade mot
stånd blef hon förd ned i slottsfängelset. Svennerna hörde 
hennes rop och bultningar, långt efter sedan de lemnat henne, 
men de voro utan barmhertighet, hon hade i alla tider varit 
dem eller deras vänner en plågoande, en förargelseklippa, 
och de gladdes åt, att hon nu skulle få uppbära lönen för 
det onda hon vållat.

När fru Bonti upphört med sina rop, fattades hon af 
fruktan för mörkret; minnet ritade upp mången hemsk bild, 
som kom henne att skälfva. Den, som glömmer sina svnder 
i lifvets solskensdagar, tvingas till påminnelse om dem i 
nattens mörker, men fru Bonti var en stark qvinna, och hon 
dref hort de dyslra föreställningarna.

»Jag förgick mig,» sade hon till sig sjelf. »Han kunde 
för svennernas skull inte handla annorlunda, men han skall 
komma hit. .. St!. . . Hör jag inte steg.» Och hon lyssnade, 
ansträngde sig till det yttersta för att förnimma något ljud . . . 
»Nej, inte ännu, men det har ingen fara, han kommer nog.»

Så väntade hon timme efter timme, men ingen kom.
Ändtligen, ändtligen! Nu var det verkligen någon som 

närmade sig ... Det kunde icke vara någon annan än erke- 
biskopen. Vänta bara tills hon fick honom mellan fyra ögon, 
då skulle hon läsa lagen, det hade hon gjort förr för kyrkans 
primas.

Nu sattes nyckeln i låset och vreds långsamt omkring. 
»Det kostar på, tror jag! . . .Han skäms och det unnar jag 
honom, den otacksamme . .. den ...»

Här afbröts hennes ordflöde, dörren gick upp och in 
trädde icke erkebiskopen, utan den gamîe fångvaktaren, 
honom som fru Bonti så många gånger förmått till orätt
färdig grymhet ja, till än värre ...

Vid hans åsyn uppgaf hon ett rop.
Han satte lyktan ifrån sig och såg på henne med sitt 

vanliga leende: »Så rar fogel trodde jag väl aldrig skulle 
komma i min bur.»

»Det är en himmelsskriande orättvisa, gamle Edil. Du 
kommer att föra mig härifrån?»

»Nej, Gud hjelpe, endast med fångkosten.»
»Fångkost! Till mig?»
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Dtn tii sadan 1 sjelf föreskrit vit den . . . Sämre för 
hvart år. . Men 1 villen aldrig höra på min klagan; sa bara:
Det ar god t nog åt dem’ ... Pröfva nu sjelf påf»

Då påminde hon sig, hur hon flera gånger, när en fånge 
hotade att bli besvärlig, gifvit Edil ett litet hvitt. pulver, som 
blott obetydligt grumlade vattnet, och hur det för alltid tystat 
klagomålen . . . Om icke herr Gustaf ville tala med henne, så 
var det hans afsigt att befria sig ifrån sin fånge, och det 
var just af honom hon erhållit giftet.

Dessa tankar slog henne nästan med panisk förskräckelse, 
men hon ville inte visa det, utan sade så lugnt hon för
mådde. »Drick sjelf, gamle Edil.»

Han såg skrattande på henne. »Än om jag inte vill?»
Hastigt slog hon ut innehållet.
»Nu blifven I utan tills i morgon!»
»Hjelp mig ut härifrån, Edil!»
»Hur skulle det då gå med mig?»
»Jag ger dig det här smycket!»
»I hafven flera ... Ett för hvar dag, så länge kunnen I 

vara säker...»
»Kan du icke skaffa mig att få tala vid hans nåde?»
»Jag skall försöka!» svarade han leende.
Det hade hon också lärt honom. »Uppehåll de uslingarna 

med falskt hopp,» hade hon sagt . . . Naturligtvis gjorde han 
det nu också, och hon kände att hon var i hans våld och 
dermed förlorad.

När han gått, kastade hon sig ned på marken i vild 
förtviflan. . . Hennes fruktan för döden var så stor, att hon 
hellre ville lefva i ett ständigt fängelse än dö!. . . Antingen 
nu döden var förintelse eller vedergällning, syntes den henne 
lika fruktansvärd, och uppskof dermed ville hon vinna så länge 
som möjligt.

Men hungern gjorde sig känbar, och hon gnagde i sig 
smulor af det hårda, svarta fångbröd som hon sjelf låtit baka, 
och när hon kände bristen på salt i detsamma, då fördömde 
hon för första gången sin egen girighet.

Törsten var ännu plågsammare, hon försökte att sofva, 
men det prasslade och rörde sig omkring henne på jordgolfvet 
i det fuktiga fängelset, och rädslan, fasan höll henne vaken 
hela natten igenom.

Ändtligen kom morgonen och med den fångvaktaren med 
sin lykta.
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»Kom och följ mig!» voro hans första ord.
»Till erkebiskopen?» sporde hon ifrigt.
»Inte den gången!»
Han smålog som vanligt vinkade henne att följa och 

gick förut.
Och hon kände alla vägarna och undrade bara hvart det 

skulle bära af.
På löftet ofvanpå erkebiskopens sofkammare låg ett litet 

vindskyffe, beräknadt för bekänneisefängar; genom fina språkrör- 
fördes ljudet härifrån dit ned, och som det är faktiskt att den 
ensamme har behof af att höra sin egen röst och då uttalar 
det, hvaraf hjertat är fullt, erhöll man härigenom på det 
enklaste sätt kännedom om hans hemligaste tankar. Fru 
Bonti hade icke så liten del i uppfinningen, och erfarenheten 
bevisade dess förträfflighet.

Och nu skulle hon sjelf bebo detsamma!
Ljuset föll in ifrån taket, en usel säng med litet halm, 

ett gammalt bord och en stol utgjorde hela möbleringen; 
sjelf hade hon utvalt det sämsta som fans, och nu måste hon 
sjelf hålla till godo dermed! För ingen vågade hon klaga 
sm nöd, ty hon kunde icke veta om erkebiskopen hörde det.

Det var ett gräsligt lif som väntade henne; all den hjert- 
löshet, hon visat andra återföll på henne sjelf; hur troget 
den metod följdes som hon infört, fick hon nu sjelf erfara ; 
afsigten med hvarje föreskrift visste hon förut och fruktade 
endast de förebådande tecken, som tydde på att man för alltid 
tänkte befria sig ifrån henne.

Genom Edil kunde hon för sina smycken tlllhandla sig 
bättre kost, men när de en dag togo slut, hvad då?. .. Hon 
vågade icke tänka deråt.

Det fans godt om råttor deruppe, med dem delade hon 
sin kost, icke af medlidande, men för att öfvertyga sig om 
dess oskadlighet. Så lefde hon hädanefter djurets lif, men 
de voro mycket lyckligare än hon, ty de kände icke den 
tärande ångest som qvalde henne.

Gustaf Trolle log i sitt sinne; fru Bonti var en gång- 
verktyget för hans planer, dä smörj de han det med finaste 
olja för att det skulle gå lätt, nu behöfde han det icke längre, 
det stod honom till och med i vägen, och han var betänkt 
på dess undanrödjande. Då gick hon sjelfmant i fällan, der 
skulle hon få sitta ifall han möjligen kunde behöfva henne,
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b varom icke, visste han nog utväg att blifva henne qvitf 
trots all den försigtighet hon iakttog.

1 ill atskilnad från Jakob Ulfsson, som genom sitt yttre 
uppträdande gjorde allt att vinna hjertan, hvste Gustaf Trolle 
ett stolt förakt för hopens hyllning. Han visade sig aldrig annat 
än omgifven af en lysande skara och fordrade samma vörd- 
nadsbetygelser, man skulle visat hans helighet påfven.

Äfven öfver julen fortfor han att bo qvar på Stäket och 
for endast emellanåt in till Upsala.

Prester och biskopar inbjödos till gästning, och prakt
fullare gick icke till på Köpenhamns slott, men erkebiskopen 
ordade mest om all den orätt, som blifvit begången emot 
honom, som ock att han var kommen för att taga en ly
sande hämnd.

En dag visade han skrattande ett bref, han erhållit från 
riksföreståndaren, hvari denne genom vänliga yttranden vi
sade sin benägenhet till försoning. Han kallade erkebiskopen 
fäder och inbjöd honom till fadder åt sin dotter.

»Illa känner han mig, om han tror jag kan vinnas med 
siikt,» utropade han och kastade brefvet föraktligt ifrån sig.

»Tänken I afslå hans begäran, herre son,» dristade herr 
Erik att spörja. »Mig tyckes annars, att den är affattad i 
ödmjuka och vördnadsfulla ordalag.»

»Jag har icke för afsigt att besvara den.»
»Vore det icke ett bevis på missaktning som ...»
»Pierre fader,_ öfver _ mina åtgöranden såsom svenska 

kyrkans primas tillåter jag ingen att döma; det endast vill 
jag säga eder, att herr Sten Svantesson skall komma att 
bittert ångra den dag, han ställer sig i vägen för min vilja 
och mina åtgöranden.»

»Jag tänker han fogar sig nog efter hans nåde, när han 
ser intet annat hjelper, » inföll skarabispen.

Biskop Vincentius från Strengnäs hade rönt mycken väl
vilja af herr Sten och fru Kristina, och han mäkle derför 
af full öfvertygelse:

»Den unge riksföreståndaren har genom sin klokhet re
dan bevisat sig vara fullt värdig den höga plats han bekläder; 
genom sitt blida väsen vinner han folkets hjertan och för
troende.»

»Hvad medel han brukar, qvittar mig lika,» genmälde 
erkebiskopen stolt; »det höfves honom att löpa efter folkgunst,
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likasom mig att genom fraktan vinna den lydnad, jag fordrar 
så väl af herr Sten som af biskopar och prester.»

Så mörk och hotande var den blick, som åtföljde orden, 
att strengnäsbispen förstummades, men nog undrade han i 
sitt sinne, hurudant det nya regementet skulle bli. Början 
var icke lofvande.

Men hans nåde erkebiskopen skref upp den gamle Vin- 
centius i sitt minne, och som det syntes honom likasom Ma
thias hyst medlidande för sin medbroder, fick han följa med; 
den öfriga skaran af tysta åhörare blickade så vördnadsfullt 
och underdånigt upp till sitt öfverhufvud, att någon anled
ning till anmärkning emot dem icke förefanns.

När han sedermera blef allena med herr Erik sporde 
han honom strängt, om deras vägar skulle skiljas eller fort
farande gå jemnsides hvarandra.

»Käre son, käre son!» mumlade denne nästan gråtande. 
»Har icke hela mitt lif varit en sträfvan i edra intressen och 
efter edra önskningar.»

»Det lät icke så just nyss.»
»Om ni erkänner vår motståndares förtjenster, hafva vi 

derigenom större rätt att orda om hans fel.»
»Slik rättighet tar jag mig i alla fall och vill se den i 

synen, som förbjuder mig.»
»Jag skall icke göra det!»
»Derpå räknar jag, synnerligast nu, då tiden till hand

ling kommer allt närmare. Konung Kristian väntar på mitt 
bud för att göra ett infall.»

»Från Nyköping?»
»Ja, det är den gamla planen.»
»Har I, herr son, sjelf satt eder i gemenskap med den 

goda fru Pernilla?»
»Det har jag!»
»Hur likar hon eder?»
»Det är en klok qvinna, och hon är Danmarks vän.»
»Hennes herre är det icke.»
»Han vågar ingenting företaga utan henne.»
»Det är sant!»
»Hör nu min plan. I skolen återvända till Ekholmen 

och se lika många gäster som vanligt.»
»Men min husfru är borta och ...»
»I fån hjelpa eder henne förutan; fredsvännerna måste 

komma tillsammans och uppmanas att hålla sig beredda.
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\inet gör menniskorna medelsammare, I skolen icke spara 
dtipå, trån eder må de främmande sedan besöka mig; när 
törarbetet är undangjordt, skall jag undervisa dem om hvad 
som vidare bör göras. Jag hoppas att I förstått mig?»

»Det har jag! Och om det icke vore så långt iidit på 
dagen, skulle jag genast afresa.»

»Dröj tills i morgon, det är tids nog.»
Och den lydige fadern afreste att stämpla för sonen; 

han hyste en svag förhoppning att vid hemkomsten finna 
bref från den kära husfrun. Och han älskade henne så högt, 
hon missaktade honom icke liksom sonen i de främmandes 
närvaro, utan prisade hans lärdom och hans ädla, ridderliga 
sinnelag. Det. onda man sade om henne ville han icke tro; 
det, både sårade och smärtade honom, att hon gått ut som 
en ringa botgörerska, men många ädla fruar hade gjort det 
före henne, det gaf henne ett namn af helighet, som icke var 
att förakta, och hon skulle återkomma; i afskedsstunden hade 
hon säkert lofvat honom det.

Sin käre son, den fruktade herr Gustaf, skulle han tjena 
det bästa han förmådde, men när fru Kjerstin vändt åter, 
då ville han låta politiken fara, hon hade många gånger 
varnande sagt, att den skulle leda honom i olycka, och nu 
erfor han likasom en förnimmelse af att hennes spådom 
skulle slå in. Emellertid vågade han icke annat än kring
sända bref till sina partimän och inbjuda dem till Ekholmen ; 
den förrädiska planen att med list intränga i riket hade genom 
Abraham Lejonhufvud och Didrik Slagheck blifvit konung 
Kristian meddelad, de begge bröderna Alfsson brunno af 
hämndbegär, och från dansk sida hördes endast uppmaningar 
till skyndsamhet; det gälde nu att utröna, huruvida de svenske 
voro beredda att öppna fienden vägen och sjelfva bli för
rädare mot sitt fädernesland.
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2.

Förrädaren.

På Stockholms slott hade i början af november firats 
bröllop mellan slottshöfdingen på Kalmar herr Johan Månsson 
och den ädla jungfru Anna Eriksson Bjelke. Riksförestån
daren herr Sten Sture och hans husfru Kristina Gyllenstjerna 
hade dervid föreställt brudens föräldrar, då ingen af hennes 
egna närmaste fränder voro närvarande. Bland andra märk
liga personer drogs uppmärksamheten synnerligast till brud
gummens begge söner, som nu officierade såsom brudsvenner.

Det hviskades om att de begge varit förälskade i sin 
unga styfmoder, men att hon gifvit företrädet åt deras far. 
I deras väsende sköndes ett visst något, som gaf stöd åt 
denna gissning; hos den ene var det glöden i den blick han 
fäste på Anna, hos den andre de bleka kinderna och de 
sänkta ögonen.

Men den unga bruden tycktes besjälad af en annan kärlek 
än den jorden kunde bjuda; öppet och utan tvekan såg hon 
sin make och sina styfsöner i ögonen; den förstnämnde läste 
himmelens salighet i hennes ljufva blick, de glödande ögonen 
blefvo ödmjuka och undergifna, då de mötte hennes, och de 
bleka kinderna färgades af en matt rodnad, och den sänkta 
blicken höjdes, då hennes ljufva stämma yttrade till Åke: 
»Blif mig en broder!»

Han förde vördnadsfullt hennes hand till sina läppar, 
visst brände tåren som föll derpå, men hon visste att hon 
gifvit honom tröst, anvisat honom sin plats, och det var allt 
hvad hon ville.

Endast några få dagar efter bröllopet afreste de nygifta 
till Kalmar.

»Ångrar du dig icke?» frågade Kristina vid afskedet.
»Nej, jag känner jag är på rätta vägen.»
»Till hvad?»
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»Det vet Gud allena!»
»Da lofvar att skrifva?»
»Om allt!»
De begge unga qvinnorna slötos i hvarandras armar; 

ingendera hade den ringaste aning om den frändskap i öden’ 
som framtiden höll i beredskap åt dem, ingendera erfor 
heller någon fruktan; begge hade lagt sina händer i Guds, 
och all deras lefnadsvishet innefattades i de tre orden:

»Ske din vilje!»

Kort före jul hade Kristina skänkt sin herre en dotter, 
och som vi veta hade herr Gustaf Trolle blifvit bjuden att 
stå fadder. Han nekade att komma, och herr Sten hade så
ledes erhållit ännu ett bevis på hans afvoga sinnelag mot 
riksföreståndaren.

Rimkrönikan lägger följande ord i hans mun:
»Än bjöd jag ödmjukt till på nytt 
med bud och bref ofta och tidt, 
jag bad honom kärlig till mig fara, 
jag ville han skulle min fader vara 
och i mitt barnsöl göra sig glad,
Gud vet hur kärlig jag honom bad.»

Doktor Hemming hade kommit till Stockholm för hög
tiden, under senaste tiden omfattade han herr Sten och 
rikets angelägenheter med långt större intresse än han för
gjort. »Pass på!» sade han. »1 Gustaf Trolle hafven I en ut 
afsvuren fiende!»

»Jag har endast gjort honom tjenster.»
»Slikt kan vara anledning nog.»
»Alla försök att inleda en försoning hafva varit fåfänga.»
»Han vill strid och det borde han också få, ju förr ju 

hellre! Veten I icke att han befäster Stäket?»
»Jag har hört det.»
»Kå hvad göres eder mera vittne behof?
»Betanken eder, elektus, skulle jag, riksföreståndaren,, 

börja ett inbördes krig?»
»Måsten I det icke, när I släppt fienden in i landet.»
»Kunde jag förhindra det?»
»Det hade sig icke så lätt, den gamle räfven visste att 

göra motståndet fruktlöst.»
Erik Trolle lockade också mig att gifva min röst.»
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»Och de, som icke togos genom öfvertalande, de blefvo 
köpte; på så sätt bl ef kallelsen allmän.»

»Vid Distingen far jag till Upsala. I betrodda mäns när
varo vill jag affordra honom svaromål och begära förklaring 
-öfver hans visade afvoghet.»

»Jag hade lust att följa.»
»Gör det!»
»Men om jag icke kan hålla munnen.»
»Då gören I det onda värre.»
»Så afvaktar jag här i Stockholm eder återkomst.»
Och såsom herr Stens sed var, for han med ett ringa 

följe till Upsala, men erkebiskopen låtsade icke veta af att 
han enligt häfdvunnet bruk, borde herbergera riksförestån
daren, utan denne tog in i det vid stadens utkant befintliga 
klostret.

Men genast derefter kallade han stadens borgmästare 
och råd och sade dem, att han i deras närvaro ville sam
manträffa med erkebiskopen och skulle det ske redan samma 
dag i kyrkans sakristia. Bud derom afgick till prelaten, som 
iofvade att möta på den tid han sjelf bestämde.

Herr Sten fogade sig villigt derefter; endast åtföljd af 
den trofaste Jöns Jönsson, några svenner och tjenare, deribland 
Esbjörn, begaf han sig till den bestämda mötesplatsen. En 
god stund senare än bestämdt var, infann sig hans nåde 
erkebiskopen, åtföljd af en så stor skara riddare, svenner, 
väpnare och pager, att större delen deraf måste stanna ute 
i kyrkan, medan den korta öfverläggningen påstod.

Riksföreståndaren räckte sin fiende handen till välkomst, 
men denne vårdade knappt att vidröra den.

Han sade derefter att han gladt sig åt detta mötet, 
‘emedan om någonting stode dem emellan, trodde han att det 
nu, då de kommo till tals med hvarandra, skulle lättligen 
blifva bilagdt.»

Men då hof erkebiskopen upp sin stämma och sade att 
så lasteligt tal som blifvit fördt om honom, sådana kabaler 
.som blifvit smidda till hans undergång, hade byggt en mur 
mellan honom och herr Sten, som ingen makt i verlden 
kunde nedslå.

»I öfverrasken mig storligen,» svarade denne, »och jag 
beder eder enträget att säga mig när detta skett.»

Men det förklarade prelaten vara under hans värdighet; 
bur litet han aktade de förhållanden, som nu gjorde sig gäl-
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lande, skulle han en gång visa, och den hämnd han ville 
taga på sina vedersakare skulle gifva verlden insigt om 
hans verkliga tänkesätt! Med dessa ord lemnade han sa
kristian och återvände med hela sitt följe till biskopshuset.

Sten Sture kunde knappt tro att han var vid sina sin
nens fulla bruk.

»Så långt kan elakheten gå,» sade Hemming, då riks
föreståndaren vid hemkomsten berättade om detta.

»Käre herre, ännu uppgifven I väl icke all förhoppning 
på en försoning?» sporde Kristina.

»Som ingenting skulle tjena till?» genmälde Hemming.
»Den skall lugna våra samveten,» sade Sten och fattade 

Kristinas hand. »Stunder kunna komma, då det är godtatt 
veta att man ingenting försummat.»

Gamle Hemming var icke rätt belåten med att draga 
ut på tiden: »Det är lättare att stämma i bäcken än i ån,» 
sade han, »och en mäktig fiende bör man nedslå innan han 
hunnit skaffa sig anhängare.»

Krigarblodet manade ånyo till verksamhet, men när- 
han insåg att ännu ingenting skulle bli af, då tog han miss
nöjd afsked och återvände till Rönö.

»Stöt på mig när tid blir,» voro hans sista ord.
Med vaksam blick höllo de få, men trogna vännerna till 

riksföreståndaren sträng uppsigt öfver allt som skedde.
Den outtröttlige Esbjörn hade sagt sin herre att han 

ville begifva sig bort, men till Jöns Jönsson anförtrodde 
han sin mening vara att taga tjenst hos erkebiskopen på 
någon tid.

Denne gillade planen, och han begaf sig af.
Några lyckliga månader fingo åter Sten och Kristina 

tillbringa med hvarandra att hemta styrka för det kommande. 
Begge voro fullt medvetna om att så som det nu var kunde 
det icke alltid förblifva, och de kommo öfverens om att den 
nuvarande stundens lycka skulle blifva dem ett kärt och 
dyrbart minne i motgångens bittra stunder.

»Det är då vi skola visa, att vi icke varit vår lycka 
ovärdige,» utropade Sten.

»Jag erfar stundom en obeskriflig fruktan,» sade Kristina, 
»men jag hoppas och tror att kraft och mod skola komma i 
den stund de behöfvas.»

»Det är tanken på barnen. . .»
»Och på dig!»
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»Att jag icke skall stå vid din sida?»
»Att jag icke skall fullt värdigt uppehålla ditt namn och 

min egen värdighet.
»Framgången står i Guds hand »
»Det är heller icke derom jag beder. Att falla för öf- 

vermakten eller förräderiet är en ringa ting, emot att vika 
af feghet eller oförmåga.»

»Det gör du aldrig, Kristina.»
»Jag beder dagligen till madonnan, att hon skall bevara 

mig derifrån. Men det gifves ögonblick, då jag skymtar den 
frestelse som kunde förmå mig dertill, och då, Slen, då känner 
jag fruktan.»

»Nämn mig frestelsen?»
»Om det gälde att rädda ditt lif ! »
»Glöm aldrig, älskade, att fäderneslandet är mer.»
»Jag skall bjuda till att minnas det,»
»Min modiga, herrliga Kristina!» sade han och tryckte 

henne till sitt bröst.
»Vet du att jag haft bref från Anna Bjelke.»
»Hvad skrifver hon?»
»Att herr Johan i följd af det olyckliga benbrottet strax 

efter deras hemkomst fortfarande hålles vid sängen, men 
klagar dock icke öfver svåra plågor.»

»Det är sjuksköterskans förtjenst.»
»Han tillåter henne endast vara inne hos honom några 

timmar om dagen.»
»Och deremellan?»
»Måste hon sköta hans tjenst.»
»Hafva tillsyn på fästningen?»
»Hon skrifver, att när han först väckte förslag derom, 

upptog hon det såsom en skämt.»
»Det var det också.»
»Nej, det var riddarens fulla allvar. Hvarje dag afger 

hon rapport; inhemtar föreskrifter och befallningar och utför 
dem så pligttroget hon förmår.»

»Hvad säger hon derom.»
»Att hennes herres förtroende har tillvunnit henne akt

ning och lydnad så af befäl som manskap; också har hon 
ingen möda ospard att göra sig förtjent deraf och om möj
ligt vinna deras tillgifvenhet.»
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»Herr Johan har handlat klokt under sådana förhål
landen, till hveni kunde han lugnare anförtro sig än till sin 
kloka, omtänksamma husfru.

»Också skrifver Anna, att hon med lust och glädje söker 
att fullgöra sina åliggande.»

»Det skulle du också göra.»
»Jag?»
»Om jag tvingades gå ut i krig, skulle du icke vilja för

svara Stockholms slott?»
»Om jag kunde.»
»Beror på om du vill. »
»Visst vill jag, käre!»
>Då skall Kristina Gyllenstjerna lika väl som Anna 

Bjelke bidraga till sitt lands försvar, om fara hotar. Vet du, 
det är en stor och tröstande tanke, att qvinna som man 
gå att värna detsamma.»

»Är det icke besynnerligt att alltid i våra samtal komma 
vi till slika ämnen?»

»Hvaraf kommer det, du lilla sierska?»
- »Jag tror det lefver i våra tankar, men också att vi 

•erfara en hemlig aning derom.»
»Det ena i följd af det andra.»
»Ja, helt visst.»
Men tröstefullt är det att samtala med dig, Kristina; jag- 

kommer alltid derunder till visshet om hvil ket kraftigt stöd 
-du kan blifva mig i farans stunder.»

Mot slutet af maj, vid pingsttiden, drog riksförestån
daren nedåt Kalmar och Öland i rikets ärenden.

Kort tid derefter kom Esbjörn förklädd till Stockholm, 
han begärde och erhöll genast företräde hos slottshöfdinjfcn 
och fru Kristina.

»Nu är här ugglor i mossen,» sade han. »Riksföre
ståndaren hade knappt lemnat mellersta Sverige, förr än det 
blef lif och rörelse hos erkebispen.»

»Jag vet att många af fredsvännerna begifvit sig dit,» 
inföll Jöns Jönsson.

»Herr Sten Kristersson och Peder Thuresson tyckas 
knappt tänka på att resa derifrån.»

» Hvad vållar sådant?» frågade fru Kristina.
»De liksom hålla vakt på hvarandra, af hvad orsak vet 

jag inte,» återtog Esbjörn. »Det är dagliga sammankomster 
på Stäket, och jag kan intyga, att der föres ondt och
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förrädiskt tal mot riksföreståndaren nästan af dem alle
sammans.»

»Således icke af alla?»
»Herr Peder Thuresson tiger.»
»Men han är med!»
»Det är han!»
»Det låter, som I ock vore med, Esbjörn,» sporde slotts- 

höfdingen misstroget.
»Det är jag ock.»
»Hur går det till?»
»För pengar får man allt!»
»Der fins således en förrädare?»
»En fånge som jag kommer in till genom takets
»Hvarför går han icke ut den vägen?»
»För sin fetmas skull,» genmälde Esbjörn skrattande. 

»Jag har upptäckt en liten lucka i golfvet, genom den kan 
jag både se och höra allt som föregår i bispens sofkam- 
mare, och det är just der som öfverläggningarna hållas.»

»Hvad säger erkebiskopen?»
»Att man måste hämnas på rikets höfvidsman, han bryr 

sig inte det minsta om landets fördelar, utan ser endast sig 
sjelf till godo. Var viss på, han vet att lägga sina ord, och 
herrarne ge honom rätt.»

»Och herr Erik?»
»För alldeles samma låt; de hafva begge satt sig i sinnet 

på att vända herrarnes hjertan från deras rätta fädernerike, 
ära, ed och redlighet.»

»De eländige!»
»Deri hafven I rätt, ädla fru, ty nu hafva de kommit 

öfverens om att hafva konung Kristian in i riket, och det 
så snart sig göra låter.»

»Med svek och list?»
»Det är hvad som först skall försökas!»
»Och detta har du sjelf hört, Esbjörn?»
»Med egna öron! Jag har hört dem afsvärja min egen 

ädle herre och förbinda sig till att förderfva honom och alla 
hans anhängare platt i grunden! Om jag haft en laddad 
bössa, svarar jag icke för, om jag icke affyrat den mot den 
högste förrädaren, hade det också kostat min eviga salighet, 
så skulle jag dermed kanhända räddat min herres lif!»

Den redlige tjenaren knöt händerna i raseri, medan stora 
fårar rullade utför hans kinder.
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Fm Kristina lade lugnande handen på hans axel. »Den 
gode Guden kan nog skydda honom,» sade hon, »och han 
undervisar oss derom, då han gifvit herr Sten en så trogen 
tj en are.» *

»Jag förmår så litet!»
»Du har varnat! ... Det är redan mycket.»
Har du ingenting hört om hur man tänker skaffa konung 

Kristian in i landet?» sporde Jöns Jönsson.
»Det tycks vara den gamla planen, som Karin Eliasdotter 

hade reda på.»
»Jag skall tala med henne derom,» sade Kristina.
»Det hörde jag, att underhandlingar äro inledda med 

ryssarna, så att man väntar de skola anfalla på ena sidam 
och dansken på den andra.»

»Fortfar han att befästa Stäket?»
»Ja, af alla krafter.»
»Det väntade jag!»
»Stora toror med matvaror föras dit nattetid, ofta komma 

flera på en gång.»
»Han förutser en belägring.»
»Länge dröjer det icke, förr än han afkastar skenet,» 

återtog Esbjörn. »Det röjer sig en oro i hela hans väsen, 
alldeles som när satan lurar på rof.»

»Är det din afsigt att återvända dit?»
»Den gamla draken lofvade att underrätta mig om hvad: 

som tilldragit sig under min frånvaro, allenast jag ville komma 
tillbaka. Hon hatar honom nu lika mycket som jag och är 
dessutom så girig, att jag ännu aldrig sett maken.»'

Men fru Kristina och slottshöfdingen lyssnade icke här
till; de öfverlade om huruvida Esbjörn eller ett ilbud borde 
afsändas till herr Sten med underrättelse om hvad sonr 
händt.

Jöns Jönsson gjorde sig noga underrättad om hur långt 
man hunnit med befästningarna af Stäket, och de upplys
ningar Esbjörn lemnade, bevisade sådan insigt, att begge för
säkrade fru Kristina om att ingen fara vore för den stun
dande sommaren, och derunder skulle riksföreståndaren åter
komma.

Ett säkert bud afsändes till herr Sten med bref från fru 
Kristina och Jöns Jönsson.

Esbjörn begaf sig följande natt på väg till Stäket, men, 
när dager vardt, höll han sig gömd.
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De sammansvurne sjelfva kunde icke hålla tyst med 
de ingångna öfverenskommelserna. Så väl i Stockholm som 
i landsorten spred sig ryktet om erkebiskopens och herrarnes 
stämplingar, man talade till och med om att Stäket skulle 
belägras, och så litet hade Gustaf Trolle gjort sig omtyckt, att 
något deltagande för honom spordes icke af andra än de 
som tillhörde hans parti.

En allmän oro uppkom i sinnena, man föresåg ånyo 
krig och dertill ett inbördes; allas tankar vände sig nu med 
fruktan mot den tid som stundade.

Äfven från Nyköping kommo besynnerliga rykten. Det 
berättades i staden, att herr Sten Kristersson velat bryta 
någon ingången förbindelse, men att fru Pernilla och herr Peder 
Thuresson gemensamt tvingat honom att hålla den.

Denne senare hade följt efter till Stäket och vakat öf- 
ver att herr Sten skulle stå fast vid det ingångna.

Do reft er hade han också återvändt med honom till Ny
köping, men det berättades om ett rysligt uppträde, som då 
inträffat och haft till påföljd att slottshöfdingen häftigt och 
allvarsamt insjuknat.

Ingen betviflade att förräderi var på färde, Sten Kristersson 
hade i alla tider varit känd derför, men huruvida fru Per
nilla hade gjort gemensam sak eller stod honom emot, det 
var man icke på det klara med. Att han icke längre skulle 
få behålla sina län, derom var man ense.

i början af juli månad återvände riksföreståndaren från 
södra Sverige; han hade öfverallt rönt mycken välvilja och 
tillmötesgående, icke allenast bland allmoge och köpstadsmän, 
utan ock bland de adlige.

Det gick onda rykten om kung Kristians vilda sinnelag 
och dåliga seder. Nyligen hade han gift sig med den öster
rikiska prinsessan Isabella, hvars ungdomliga skönhet och 
blida väsen alla prisade, och dock fortsatte han sin förbin
delse med Dyveka.

De begge biskoparne Mathias och Vincentius, som åter
kom mo från mötet i Köpenhamn, der efter vanligheten in
genting blifvit uträttadt, sammanträffade under hemvägen med 
riksföreståndaren. De berättade om att kejsar Maximilian 
säridt en af sina förnämsta rådgifvare till Köpenhamn för 
att förmå konungen att skicka bort frilian, men han stod 
inte att öfvertala, utan svarade blott, att han nog skulle veta 
att handla som det höfdes en kung.
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Detta, likasom mycket annat af samma skrot och korn 
gick tran mun till mun; det trängde ända ned till folket och 
väckte ofyerallt ovilja. För slik konung borde man be Gud 
*e\aia sig, men dervid lyste den fläckfria Sturenamnet än 

klarare, och både gamla och unga sågo med glada förhopp
ningar upp till den unge, käcke riksföreståndaren, som så 
enkelt och flärd fritt kom dem till mötes och endast hade 
landets välgång för ögonen.

Hans lärd hade fastare tillknutit bandet mellan honom 
den unga adeln och folket.

Annorlunda med de gamle, nu mera anförda och un- 
derstödda af Gustaf Trolle. Under resan hade han erhållit 
skrifvelserna rörande mötet på Stäket, men mycket tal derom 
gick öfverallt i landet, och man insåg att det måste komma 
till ett afgoran.de, för att en gång få fred i landet.

Men herr Sten ville i det längsta försöka goda ord och 
lampor ; hans fridsamma och långmodiga sinnelag ville icke 
Hitta utgången på spjutstångsända, så länge han kunde hoppas 
på erhållandet af en fredlig lösning.

Ett herremöte var utlyst i Telje, dit begaf han sig genast 
e tei sin återkomst, och herrarne, förnämligast de yngre, in
tränade temligen mangrant, men gamle erkebiskop Jakob 
kom icke; inte heller herr Gustaf Trolle och hans fader. 
Slutligen uteblef också herr Sten Kristersson på Nyköping.

Då skref riksföreståndaren till dem och uppmanade dem 
att komma.

B ref vet till erkebiskop Trolle var af följande lydelse:
»Vördigste fader, käre, nådige herre, broder och synner- 

ilgen gode vän! Som jag tillförene skref eders nåde till, förrän 
jag drog till Borgholm, begärande eders nåde ville begifva 
sig hit till detta möte, etc., delandes eders nådes goda råd 
med de värduge fäder, ärlige herrar och gode män riksens 
råd om de märkliga och vårdande ärenden, riket, oss alla 
och menige man nu uppå hänger, besynnerligen med konung 
Kristian och de omilde ryssar, den helga kristna trons hätske 
fiender, så för Stäkets län och Upsala stad, etc. Beder jag 
eders nåde ännu som tillförene vilja oförtöfvadt begifva sig 
hit för de saker skull som förskrifvet står. Desse värduge 
fäder, ärlige herrar och gode män vilja ingalunda längre för 
bida här, för den plåga skuld som ibland folket kommen är 

Jag vill ock nu gerna stå eders nåde till rätta om Stäkets 
län och Upsala stad för dessa värduge fäder, ärlige herrar

Sten Sture den yngre. II. ( o
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och gode män, riksens råd som här nu församlade äro, så 
att hvad de oss emellan om förskrifna län med rätta sågan
des varde, dermed vill jag mig gerna åtnöja låta.

Eders nåde härmed allsmäktig Gud befallandes med lif 
och själ till evig tid.

Af Telje under mitt sigill den 25 Juli 1516.
Sten Sture, i Eksjö, riddare.»

Men den stolte erkebiskopen fann icke för godt att afge- 
något svar. Hans uteblifvande var svar nog.

Herr Sten Kristersson skref och undskylde sig dels- 
med sjukdom, men ock med det tal, som gick så väl bland 
riksföreståndarens svenner som vida omkring och som nu 
kommit till hans öron: »Att hvar några sutto till drycks, 
hade de inte annat att tala om än nyköpingshöfdingen och 
säga att riksföreståndaren villa taga hans förläning och der- 
till fara illa med honom.»

Så måste då mötet börja sina öfverläggningar utan dessa, 
herrar.

Det var redan förut bestämdt att frågan om Stäkets län 
och Upsala stad skulle på detta möte framläggas till be
handling för rådet. Dermed hängde så tillsammans. Riks
föreståndaren hade för kronans räkning gjort anspråk på 
länet, hvilket efter hans åsigt hade frångått kronan icke 
såsom en evärdelig tillhörighet till erkebiskopsstolen, utan 
endast såsom förmån för en bestämd erkebiskop, och ingen 
kunde dessutom få besitta ett län utan att svära rikets höf- 
vidsman trohet. Om nu rikets råd ville bevilja herr Gustaf 
Trolle denna förmån, kunde han icke träda i länsrätt förr 
än efter aflagd ed. Det var af konung Hans som erkebiskop 
Jakob erhållit Upsala stad i förläning redan 1497.

Det var nu tydligt att hvad som rörde erkebiskopen, 
blef mötets hufvudfråga.

Riksföreståndaren yttrade helt öppet, att han icke annor
lunda kunde förklara erkebiskopens uteblifvande och tystnad 
än såsom ett uttaladt förakt för honom och Sveriges rikes 
råd, men som sådant icke kunde och borde lidas, hänsköt 
han frågan till herrarne i gemen och rikets råd i synnerhet, 
om hvad som nu borde företagas.

Då reste sig domprosten i Upsala och uppläste en skrif- 
velse från Upsala domkapitel, som han tillika med doktor 
Erik Giting redan föregående år framfört och uppläst för 
riksföreståndaren, som då för tillfället vistades på Svartsjö.
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Den innehöll ett hänskjutande af saken till riksens förman 
men dertill var ock fogad domkapitlets hemställan och önskan’ 
itö den nuvarande erkebiskopen skulle komma i åtnjutande 
af samma förmåner som den torre.

Dust med anledning af detta edert besök och den upp
lästa skrifvelsen,» genmälde herr Sten, »skref jag till erke
biskopen och kapitlet att de skulle komma i sin rätt så snart 
laglig bevisning företeddes. Men då ingen sådan hörts af, 
skickade jag min fogde till länet en månad derefter för att 
uppbära kronoutskyllerna och härför vill jag gerna stå till 
rätta inför eder alla, om mig någon derför vill tilltala.»

Då uppträdde Johannes Laurentius och sade att en stor 
vanvördnad blifvit erkebiskopen bevisad genom slikt miss
troende; i stället att söka vinna hans förtroende genom till
mötesgående, hade riksföreståndaren genast kastat honom en 
handske i ansigtet, och sådan förolämpning kunde och borde 
han icke tåla.

Allt flera af erkebiskopens vänner och anhängare upp
trädde med antydningar om att riksföreståndaren aldrig varit 
van till herr Gustaf Trolle utan i allt han förmått sökt att 
motarbeta honom. Man visste icke, om det var af afund 
eder andra hemliga skäl. Fruktade måhända herr Sten 
att antalet af erkebiskopens vänner och anhängare var större 
än hans eget9 Den undran, som riksföreståndaren icke 
kunde dölja, då herr Gustaf Trolle erhöll enhällig kallelse 
till erkebiskopsembetet, förrådde hans hjertas innersta mening 
och hans hemliga ovilja; men den oväntade utgång som 
valet fick borde tillika ha bevisat honom, att det "inflytande 
han trodde sig ega icke var mäktigt nog att kunna för
hindra hvad som utgjorde hela folkets innersta önskan.

Herr Stens öppna, frimodiga blick gick från den ene till 
den andre af de uppträdande talarne; det kunde inte falla 
honom in, att afbryta deras svada, visst spårade man ibland 
ett uttryck af öfverraskning i det ärliga, vackra ansigtet, 
men icke det ringaste missnöje eller ovilja.

När anklagelserna tycktes vara slut, sporde han om 
ingen hade något att tillägga; det skulle vara honom kärt 
att få det alltsammans på en gång för att i ett anförande 
besvara det.

Alen när alla förblefvo tysta, då redogjorde han utför
ligt för hela sitt beteende med afseende på erkebiskopen, 
ifrån första stund då fråga väcktes om herr Jakobs afgång
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och Gustaf Trolles väljande till hans efterträdare, »Jag pä 
minner mig mycket väl,» sade hanv »att en dag under 
hösten 1514, då jag befann mig i Upsala, kom domprosten 
Kristoffer upp till mig med begäran från erkebiskop Jakob 
att jag måste besöka honom efter måltiden. Jag grek före 
densamma och samtalade med hans nåde i paulunen, efter 
hans egen begäran. Han sade mig då, att han för sin ålder
dom ville afgå från Upsala domkyrka och biskopsdöme och 
sporde mig hvem jag tyckte dertill bäst vara. Jag svarade 
genast, att jag visste ingen bättre dertill än hans nåde sjelf, 
så länge Gudi täcktes honom lifvet unna.

Några veckor derefter kom herr Erik Trolle till Stock
holm och begärde mitt förord för sin son, till erkebiskop 
Jakob och domkapitlet, om erkedjeknedömet. Jag samtyckte 
gerna härtill, ty jag visste, att hans nåde höll herr Gustaf 
kär och ville dessutom gerna uppfylla en önskan af herr 
Erik. Men några månader derefter kom den ädle herrn till
baka med en skrifvelse från erkebiskop Jakob, att han var 
öfverens med sitt kapitel om att välja herr Gustaf Trolle till 
erkebiskop.

Detta hade icke skett i samråd med mig, men jag fo
gade mig efter herrarnes önskan, och det förslag till bref, 
som erkebiskop Jakob satt upp till den helige fadern, det 
gillade och stadfäste jag på hans nådes begäran och för 
att derrned bereda herr Erik Trolle en glädje!»

Det gick ett bifallssorl genom församlingen, den öppna, 
ärliga förklaringen hade vunnit erkännande, hvar och en 
förstod att härunder låg intet svek.

Derefter redogjorde riksföreståndaren för Stäkets län: 
»Innan jag skref till Rom,» sade han, »hade erkebiskop Jakob 
lofvat mig, att han icke skulle antvarda herr Gustaf, Upsala 
domkyrka och erkebiskopsdöme eller något annat, förr än 
han svurit trohet till Sveriges krona och mig. Hur detta löfte 
folifvit hållet, det vet hans nåde bäst, och I kunnen ock alle
sammans intyga det.

Jag hade" förvisso väntat att erkebiskop Gustaf skulle 
efterkomma min skrifvelse och begifva sig hit för att till
säga oss alla på riksens vägnar huldskap och troskäp och 
göra sin rådsed efter beskrifven lag. Hvad rådgifvare hans 
nåde haft eller hvad mening derrned är, kan jag ej veta. 
Men detta vill jag allt gifva eder skriftligen, i akt och mening, 
att ingen skall förvända mitt tal, som nyss skett i allas eder
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nån aro. Oni någon vill föra mig' ovärdigt rykte uppå eller 
>äga, att jag annorlunda bevist mig mot hans nåde, skall 
mitt öppna bref bevisa att slikt skett med orätt.»

De enkla orden gjorde djupt intryck, man kunde märka 
det pà de yttranden som fäldes,

»Han anklagar och dömer ingen!»
Det är rikets herrar och män han sätter till domare 

öfver sig och erkebiskopen.»
>De kunna icke annat än göra hans sak till sin egen.»
»Om de neka skall hela folket göra det.»
»Så värdigt han talade.»
»Adelt och manligt som det höfves en riksföreståndare

att uppträda.»
»Bispen måste tuktas.»
»Bort med honom!»
»Till Danmark, dit höra Trollarne.»
»Derför är han också herr Stens fiende.»
»Tacka vet jag St u rar ne D
»De ha alltid stått på folkets sida!»
»Derför älskar folket dem också.»
Ett par unga ädlingar gingo arm i arm samtalande om 

dagens händelse.
»Herr Sten har i dag vunnit en lysande seger,» sade 

den ene.
»Man skall vara till fullo förvissad om sanningen af sin 

goda sak för att uppträda såsom han,» genmälde den andre 
med ett uttryck af beundran.

»Om man icke förut är fosterlandsvän, blir man det 
genom att höra på honom.»

»Se dit bort på de erkebiskoplige hur de skockat sig 
tillsammans.»

»De hafva nu fått munlås.»
»Se der står riksföreståndaren midt ibland dem.»
» Latom oss gå närmare och lyssna.»
»Omöjligt att komma fram . . . Nu vänder han sig hit, 

de draga sig svarslösa undan.»
De måste förstummas inför denne man med den öppna 

pannan och den fästa blicken.»
»Nu går han ifrån dem till några andra.»
Se den bugande, smilande presten.»

»Der tränger sig fram en hel skock med bönder. Se, 
hur de skaka hans hand; hör, hör!»
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»Gud signe!»
»I ären vår man!»
»Skola vi taga till pliten?»
»Sänd budkafle!»
»Vi komma strax.»
»Trollarne äro danske!»
»Derför lida vi dem ej.»
»Rif ner Stäket!»
»Vi vilja gern a lijelpa tili.»
»Tack, käre, trogne vänner!» genmälde den unge riks

föreståndaren; »jag vet nog att I icke skolen svika mig och 
fäderneslandet, när det gäller?»

Det förtroendefulla i herr Stens uppträdande hade väckt 
ett motsvarande förtroende, derför mötte han heller icke 
något motstånd. Erkebiskopens anhängare drogo sig skygga 
tillbaka, och när mötet i Telje var slutadt och herrarne 
drogo hem hvar till sig, hade riksföreståndaren de flesta af 
dem på sin sida.

Herr Sten återvände till Stockholm, han tackade Gud 
för den vunna framgången och önskade att sålunda utan 
svärdsslag kunna besegra alla sina motståndare; hvad fien
derna angick, visste han nog att strid och örlig stundade.

Esbjörns uppgifter voro likasom inseglet på de rykten 
som öfverallt voro gängse; den trogne tjenaren var ännu 
icke hemkommen, och det var att förmoda han var ute på 
ny spaning.

Med rikets råd öfverlades om hvad som borde företagas 
mot erkehiskopen, men deribland hade denne flera vänner, 
och de kommo samtliga öfverens om, att med stränga åt- 
gärder borde dröjas så länge som möjligt, och herr Sten 
fogade sig tillsvidare derefter.

Tidigt en morgon väcktes han af en sluskig figur, som 
oanmäld inträdde.

»Esbjörn!» utropade riksföreståndaren glad.
»Tillgif den dammiga rocken, herre, jag har gjort en 

hastig resa.»
»H varifrån?»
»Nyköping!»
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»Då äro ugglor i mossen!»
' ! 'ulven 1 låtit Karin upprepa.innehållet af de der brefven 

Kon hade ?»
»Det har jag!»
»Der hatven I hela historien.»
»Hur vet du det?»
»Jag har vistats på slottet nu snart fjorton dagar.»
»Okänd?»
»Okänd och osedd; det har blifvit mitt yrke.»
»Och du har upptäckt . . .?»
»Medan mötet stod i Telje, hade herr Sten Kristersson 

konung Kristians skrifvare hos sig, han gjorde upp hela
planen och fru Pernilla hörde på och lade emellanåt sitt 
ord till.»

»Der var ingen mer.»
»Jo, herr Peder Thuresson.»
»Deltog inte han i öfverläggningarna?»
»Han besvarade endast fru Pernillas frågor, endera med 

nn skakning på hufvudet eller en bifallande blick. Många 
ord yttrade han icke.»

»Vet du när planen skall sättas i verket?»
»Så snart konungen hinner hit. Erkebiskopens sven, 

Peder Jute, har följt tillbaka med skrifvaren till Köpenhamn, 
men de återvända med flottan.»

Sten Sture sprang upp och klädde sig skyndsamt: »Vi 
skola förekomma dem!» sade han.

Jöns Jönsson efterskickades, öfverläggningen blef icke 
lång; skyndsamma åtgärder vidtogos; allt tjenstbart folk be
väpnades, och redan samma dag begaf sig riksföreståndaren 
på väg i spetsen för ryttarskaran. Det bief en skarp ridt, 
men påföljande dag voro de redan i Nyköping.

Riksföreståndaren sade sina män, att efter striden skulle 
de få hvila, nu måste slottet genast stormas. De svarade 
med uthållande bifallsrop.

Och så skedde första anfallet; det hade sådan framgång 
att slottsherrn icke vågade afbida ännu en stormning, utan 
lät uppsätta en hatt på muren, till tecken att han ville dag- 
tinga.

Herr Sten lät säga, att han icke ingick i underhand
lingar med förrädare och fordrade att slottsportarne genast 
skulle öppnas.
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Detta skedde, men vid riksföreståndarens inträde syntes 
hvarken herr Sten eller fru Pernilla till.

På hans fråga svarade den förlägne tj en aren, att herr 
Sten genom en lönport tagit sin tillflykt tili rådhuset. Fru 
Pernilla var bortrest.

»Och hvem öfverlemnar slottet till mig?» sporde riks
föreståndaren med höghet.

»Jag har åtagit mig att göra det,» svarade Peder Thu- 
resson, som ändtligen framträdde.

»I, herr Peder?»
Det låg en förebråelse i rösten, som jagade skammens 

rodnad öfver riddarens kinder.
»Jag vet icke af att herr Sten Kristersson blifvit för

vunnen till förräderi, » genmälde han.
»Tänken I göra eder till hans målsman?»
»Han afvaktar eders herredöme på rådhuset.»
»I, herr Peder, reser genast till Stockholm att der stånda 

till ansvar!»
Riksföreståndaren vinkade Esbjörn: »Du följer riddaren !» 

befalde han.
»Är icke mitt ord nog?» utbrast denne.
»En förrädares?»
»Hvem vågar säga det?»
»Edert utseende!»
Det var ett förtvifladt hjertas ångestrop som banade sig- 

väg öfver riddarens läppar, då han störtade ut ur rummet 
för att några minuter derefter i sporrstreck begifva sig på 
vägen till Stockholm. Esbjörn följde efter på afstånd.

Borgmästare och råd kommo skyndsamt för att fram
bära till riksföreståndaren sina försäkringar om lydnad och 
undergifvenhet.

De sade, att slottshöfdingen i stor ängslan afbidade hans 
ankomst till rådhuset och bådo, att riksföreståndaren för hans 
stora sjuklighets skull ville hafva misskund med honom.

»Slikt missbrukar han!»
»Det är hans husfru,» dristade en af rådmännen säga, 

»som bär största skulden.»-
»Hvar finnes hon?»
»Borta, ingen vet hvar. »
Herr Sten gick till rådhuset; vid hans inträde störtade 

den olycklige slottshöfdingen på knä och utbrast i tårar och 
snyftningar.
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»Stig upp, herr riddare,» befalde riksföreståndaren, »och 
gör reda för edert fögderi.»

»Det är hvad jag icke förmår,» svarade denne och reste 
sig med möda; men så svag och stapplande syntes han, att 
det var med verkligt deltagande, Sten Sture förmådde honom 
sitta ner.

»Viljen I utan alla omsvep besvara mina frågor?»
»Ja, ja!»
» 1 Ivar för infann I eder icke på mötet i Telje ? »
»Erkebiskopen förbjöd mig det.»
»Hvilkendera?»
»Herr Gustaf Trolle.»
»I haden förbundit eder att upplåta slottet till danska 

konungen?»
»Ja !»
»Dertill nödd och tvungen?»
»Herr Erik Trolle och hans son jemte den falske Nils 

Bosson ha icke lemnat mig någon ro; de hafva ömsom bett, 
ömsom hotat.»

»Och herr Peder Thuresson.»
»Han har ingenting sagt.»
»Och likväl. . .?»
»Likväl har jag fruktat honom mest af alla.»
»Orsaken?»
»Förskona mig från att säga den,» bad riddaren ångest- 

fullt, »den angår ingen annan än mig.»
»När väntas konungen?»
»Han kommer icke!»
»Erhåller således återbud?»
»Ja !»
»Genom hvem?»
»Min husfru!»
»Hon har rest till Köpenhamn?»
»För att stanna qvar der.»
»Och lem nar eder i sticket att uppbära följderna af 

hennes stärnplingar?»
»Jag är nöjd dermed, nu får jag handla som mig god t 

synes, utan fruktan...» Här brast han ånyo ut i gråt. »Inte 
min värsta fiende önskar jag allt hvad jag fått lida,» snyf
tade han.

»Skall icke mannen ega kraft att göra sin vilja gällande?» 
sporde riksföreståndaren nästan föraktligt.
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»Ack, herre, qvinnorna kunna vara antingen englar eller 
djeflar, I hafvén fått af det förra slaget, jag af det senare ! ... 
Hur kunnen Î döma.»

»I måsten bereda eder på att afresa till Stockholm, herr- 
riddare.»

»Dertill är jag genast färdig. Jag skall bli frisk, så snart 
jag kommer dit. I närvaro af eder och rikets råd skall 
jag yppa de förrädiska stämplingar som bedrifvas på Stäket 
och Ekholmen.»

»Så kalia edra tjenare och gör eder i ordning.»
Riksföreståndaren skref till Jöns Jönsson, att den öm

maste vård skulle egnas den sjuke riddaren, och sin husfru 
bad han att hon stundom skulle besöka honom. »Han har 
sett mycket ondt,» skref han, »men nu längtar han efter det 
goda, och derför tror jag din åsyn skall blifva honom till 
lisa.»

När han sett slottshöfdingen afresa, lemnades slotts- 
lofven till riddaren Erik Sparre, och 'riksföreståndaren begaf 
sig derefter genast till Vesterås.

Genom ett ilbud hade han redan förut stämt allmogen 
sig till mötes och för dessa redogjorde han nu i kraftiga or
dalag hur allt tillgått.

Dalamännen skakade sina hufvuden, de tyckte att deras 
käre herr Sten hade allt väl bestäldt och sporde hvad han 
så ville de skulle göra.

»Hålla eder redo!» svarade han. »Fienden kan stå för 
dörren, när vi minst vänta honom. »

Det lofvade de med hand och mun, och så skildes han 
från dem.

Endast några få timmar stannade han i Vesterås. Fru 
Märta hade flyttat derifrån till sina styfsöner i Köpenhamn, 
der var ingenting som qvarhöll honom.

Nu bar det af i sporrstreck till Svartsjö, det låg endast 
en mil aflägsnadt från Stäket och egnade sig förträffligt till ett 
»Styrbiskop», såsom man plägade kalla de slott, hvilka tje- 
nade att hålla ett säkert öga på den som genom sitt upp
förande kräfde sträng tillsyn.

Nödiga åtgärder vidtogos genast för att innesluta Stäket, 
men riksföreståndaren skref desslikes till domkapitlet i 
ITpsala och uppmanade det att söka förmå erkebiskopen 
att genast afstå ifrån sina förrädiska stämplingar.
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Men domkapitlet var ingalunda benäget att efterkomma 
riksföreståndarens önskan. Det gjorde undanflykter, ursäk
tade sig med att det ingenting förmådde, och sökte under 
tiden att vårfva anhängare åt erkebiskopen.

Men nu var tålamodet slut. Sten Sture tiliskref det 
ett strängt och hotande bref.

• v »Slikt kan jag icke längre fördraga, och vill jag nu 
allvarligen låta eder veta, att hvilken af eder, som hädan
efter varder befunnen förehafva slika stämplingar, han skall 
näpsas såsom den der står efter fäderneslandets argesta.»

Men domkapitlet gaf ändå icke vika, det höll fortfa
rande med erkebiskopen, och det hjelpte icke ens att herr 
Sten sände det afskrift af ett påfvebref han erhållit och 
hvari hans helighet tillstyrkte foglighet och ett uppgörande 
i godo.

Värdigare uppförde sig de öfriga domkapitlen. Biskop 
Vineentius i Skara, Mathias i Strengnäs, Otto i Vesterås och 
Arvid i Åbo, de bådo skriftligen »att hans nåde erkebiskopen 
skulle öfvergifva det obestånd, som han företagit mot riket 
och riksföreståndaren, och ej sätta kyrkan, sig sjelf och sitt 
presterskap i våda för konung Kristians skull och hans in
tagande här i riket».

Men ingenting inverkade på den oböjlige Gustaf Trolle, 
han blef ursinnig af ilska, derför att man vågat ogilla hans 
företaganden och svor i sitt sinne att hämnas.

Herr Erik Trolle vistades vid denna tid hos gamle herr 
Jakob på Biskops-Arnö. På hans ifriga föreställningar skref 
denneJill riksföreståndaren och bad honom i bevekande ordalag 
att afstå från belägringen och låta tvisten uppgöras i godo. 
Det var tydligt att han åter kommit på den tanken, att riket 
säkrast skulle få fred genom att underkasta sig Danmarks 
konung. Herr Erik talade om de stora fördelar landet skulle 
erhålla deraf, och vid den gamle erkebiskopens sida stod 
icke numera fader Johannes.

Men på brefvet han erhöll, blef icke riksföreståndaren 
svaret skyldig; han påminde om forna tider, då erkebiskop 
Jöns Bengtsson stämplade mot konung Karl och slutligen 
också lyckades draga Danmarks konung in i riket. Blef väl 
det till folkets lycka, och hvad blod kostade det icke innan 
han blef fördrifven igen? Icke ville herr Jakob räcka handen 
till landets fördert.
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Under tiden fortsattes belägringsarbetet, men med flit- 
så långsamt, att herr Gustaf skulle få tillräcklig betänketid. 
Det stod honom öppet att fara och färdas som honom godt 
syntes, men den öfvermodige prelaten stängde in sig på 
slottet som om han varit en fånge, hånade belägringsarbetet 
och försummade alldeles Upsala domkyrka, som dervid råkade 
i stor våda, stiftet var Jemnadt utan styresman, allt gick 
vind för våg; med sina underlydande ville han icke meddela 
sig och dessa vågade ingenting företaga utan honom.

Afsigten var ögonskenligen att åstadkomma split och 
uppror; fredsvännerna öfverhopade Sten Sture med före
ställningar om nödvändigheten af att gifva efter, men han 
var obeveklig: »Så länge icke hög som låg väljer honom 
till rikets föreståndare,» sade han, »är det min pligt att 
värna det så mot in- som utländska fiender, och jag skall 
icke se genom fmgrarne med någon förrädare, är han ock 
erkebiskop.»

Den kraft och verksamhet han utvecklade öfverraskade 
motpartiet och tillvann honom dess aktning.

På Svartsjö förlädes en liten styrka under skickligt 
befäl, den skulle hålla sträng uppsigt på Stäket och dess 
omgifning, och i synnerhet se till att inga danska båtar 
landade.

1 Stockholm skulle Sten liristerssons sak förekomma; och 
som fru Kristina skref till sin herre, att hon hade vigtiga 
ting att meddela rörande erkebiskopen, beslöt Sten Sture att 
dit. återvända. Om något af vigt inträffade vid Stäket, skulle 
man derom genast underrätta honom.

Esbjörn, hvars uppmärksamhet aldrig mattades, under
rättade riksföreståndaren om att herr Erik Trolle befann sig 
i staden för viktiga underhandlingar med sina partimän, men 
han höll sig försigtigtvis dold, emottog besök, men gjorde 
sjelf inga.

Herr Peder Thuresson förde ett alldeles afsöndradt lif 
och gick sällan ut, ehuru han hade sin frihet.

Herr Nils Bosson var deremot i ständig rörelse. »Han 
liknar en råtta i fällan,» sade Esbjörn, »han söker en utgång, 
men vet förut att ingen fins.»

Sådana voro den trogne tjenarens rapporter, och Sten 
Sture vidtog derefter sina mått och steg.

NU GAR DOMEN ÖFTER LANDET.
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ktI stort möte sammankallades på Stockholms rådhus, 
inte allenast borgmästare och råd utan ock riksens råd 
kallades att närvara.

Samma dag mötet skulle hållas, sändes bud till herr 
Erik Trolle, Peder Thuresson och Nils Bosson att. oförtöf- 
vadt infinna sig.

På den först- och sistnämnde hölls sträng tillsyn att de 
icke skulle afvika; endast för skenets skull hade de fått be
hålla sin frihet.

Den stora rådhussalen var fy Id med menniskor, då herr 
Erik Trolle inträdde. Han beklagade sig öfver, att man så 
sent underrättat honom om mötet, han hade kunnat vara 
borta och urståndsatt att närvara. . . Men under det tomma 
talet röjde sig den oro som beherskade honom.

Under tiden hade Nils Bosson hakat sig fast vid några 
herrar af rikets råd och berättade hviskande för dem, att 
han alltid varit föremål för Sturarnes ovilja, och likväl var 
han lika god fosterlandsvän som någon af dem, o. s. v.

Riksföreståndarens ankomst gjorde slut på alla enskilda 
samtal; herrarne intogo sina platser, och Sten Kristersson 
infördes.

Ett qväfdt rop af förfäran gick genom församlingen; 
denne torre, hopfallne gubbe med de utskjutna kindbenen 
och de djupt insjunkna ögonen kunde det väl vara den hög
reste, liffulle och stolte ädlingen Sten Kristersson?

Han stödde sig vid en käpp, men benen darrade under 
honom och han förmådde med möda hålla sig uppe. Riks
föreståndaren befalde genast att en stol skulle ställas fram, 
men han emoftog den endast såsom stöd.

»I bevisen mig godhet till det sista,» sade han och såg 
upp till Sten Sture. »Gud skall välsigna eder derför, och de 
brännande kol, I samlat öfver mitt hufvud, smärta mig icke 
längre, ty jag vet, att på min uppriktiga bekännelse skall 
följa förlåtelse och glömska . . . Derför fruktar jag icke döden, 
jag längtar efter den ...» Här stockades rösten .. . Inte ett 
ljud förnams i salen . .. Alla voro intagna af djupaste med
lidande och bidade nästan med fruktan hvad som skulle 
följa.

Då lyfte Sten Kristersson hufvudet, och blickarne gledo 
öfver de samlade . ..

Ack, han kände dem alla ; han hade sällskapat med dem 
i många glada lag, druckit och skämtat, konspirerat och
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hädat... Nu slogo de ner ögonen eller sågo bort. . . Men det 
var obehöfligt, han såg knappt åt dem, så själlös var blicken. 
Men den kunde ännu få lif. Se hur de skjuta blixtar, de 
nyss så matta ögonen! Herr Erik Trolle våndas dervid, 
ty det är på honom de äro fästa.

»Tvi eder, för eder falskhet, edert svek och förräderi!» 
sade han och höjde hotande handen.

»För hvad anklagen I mig?» sporde herr ErikTrolle trotsigt»
»För att ha lockat och tubbat mis från min rätte herre 

och höfvidsman . . . Jag hade återkommit från mina förvil
lelser och var inne på en bättre väg, då hopsattes och upp
gjordes den förrädiska planen.»

»Utgick den från mig?» utropade herr Erik oförsigtigt, 
det var ett erkännande af hans delaktighet, och när så alla 
sågo på honom, bleknade han af fruktan.

»Delvis gjorde den det! Minnens I icke senast, då I 
och jag gästade erkebiskopen på Stäket, hur svekfullt han 
och Î med eder falska list rådden mig att gifva mig platt 
ifrån min rätte höfvidsman, herr Sten Sture, och in till eder 
och edra medhjelpare, att vara på hans skada och förderf.. . 
Jag menar I kun nen icke neka?»

»Bevis!» ropade Erik Trolle.
»Här, edra skrifvelser ! » Med darrande hand tog han 

fram några bref han bar på bröstet.
Herr Erik gaf till ett rop och ville gripa dem, men det 

förhindrades.
»Jag säger eder, ädle herrar och riddare,» fortsatte Sten 

Kristersson. »Slik förrädare som herr Gustaf Trolle fins icke 
i landet, han andas endast hat och hämnd, och stäcken I 
icke hans välde, lärer väl onda tider vara stundande.

»Broder Sten talar i yrsel,» genmälde herr Erik Trolle 
med blid stämma, »och af en liten låga gör han upp 
en stor och fruktansvärd vådeld.»

»Jag står på grafvens yttersta brädd,» återtog den andre, 
»då ljuger man icke! Här säger jag upp det broderskap och 
förbund, jag en gång lofvade och tillsade eder, och skulle 
hädanefter stå på edert argesta, om jag så visst någonting 
förmådde! . . . Ve eder, herr Erik Trolle, i eder sista stund, då 
skolen I nog minnas på edra stämplingar ända från herr 
Svantes första tid intill nu; men det vill jag säga eder, att 
sådana hågkomster lägga hvassa törnen på dödsbädden.»
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f ^t‘ni!)1|iu',:i var niatt oc^ slocknande, men orden kommo 
Irani, tydligt och skarpt såsom svärdskfngor, och mången 
kmd bleknade dervid, och herr Erik Trolle böjde hufvudet 
djupt for att dölja sin rörelse.

Derefter blef herr Sten Kristersson tillfrågad om han 
deltagit i de möten som egt rum i doktor Rvnings hus vid 
A orreport?

»Jag var endast medveten om dem,» svarade han, »genom 
herr Xils Bosson.»

»Också en förrädare!» inföll herr Sten Sture.
»Jag är det icke!» utropade herr Nils Bosson och trängde 

sig fram till Sten Kristersson. »Man kan vara god fosterlands
vän och ändå i samqväm med goda vänner önska det när
varande utbytt mot något bättre. Jag tänker många instämma 
med mig.»

Nils Bosson hade lärt in den skrufvade frasen och vän
tade ett ljudeligt bifall, men intet öga mötte hans; var det 
än en räkenskapsdag för många, ville dock ingen ställa sig 
vid sidan om den förvunne... Jo, en gjorde det!

Det gick en rörelse genom församlingen när Peder Thu- 
resson stälde sig vid sidan af herr Nils.

Men Sten Kristersson vände sig till denne sistnämnde: 
»Hurudant det regemente skall blifva, der flera viljor göra 
sig gällande, det han I och jag och många andra visat genom 
den oro vi dragit in i landet! Men litet vann I genom mötet 
vid Norreport, den döde stälde sig i eder väg!» *"

Nils Bosson skiftade färg och det blef tyst i salen ; ryktet 
om den besynnerliga händelsen hade hunnit till allas öron.

Då begärde Peder Thuresson ordet. Han erkände att 
han deltagit i stämplingarna, att han icke ansåg herr Sten 
Sture vuxen sitt stora och maktpåligande värf, att efter 
hans mening kungamakten var Sveriges enda räddning, och 
slutligen att som man icke hade några att välja emellan, 
borde unionen återupprättas och Kristian den andre antagas 
till Sveriges konung.

Hans manliga tal gjorde något intryck. Då reste sig 
Sten Sture och yttrade:

»Skola vi kalla folket tillsamman för att ännu en gång 
höra dess mening, eller veta vi den redan? Ännu lefva de 
som minnas danskt regemente och de önska det icke tillbaka. » 

Är det så att riksföreståndareskapet är stadfästadt genom 
flertalets vilja och de andras medgifvande, så måste det ock
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<röra sis? aktadt och åtlydt, det har fått rättvisans svärd i 
sin hand att straffa förräderiet och får icke visa misskund 
för brottslingen, stode han ock på samhällets högsta tiapp 
steg. På grund häraf fordrar jag att herr Erik Trolle genast 
tages i fängsligt förvar; rikets råd må sedan tilldöma honom
det straff han förtjenar!» .. , ,

Den gamle riddaren satte händerna for ogonen, han giet
och hadeicke ett ord till sitt försvar.

Efter någon öfverläggning biföll rikets rad riksförestån
darens begäran. , ...

Herr Sten Kristersson skulle föras tillbaka till sitt tan-
o’else>>jag är sannerligen lyckligare der än annorstädes,» ut
ropade den djupt förkrossade mannen; »en himmelens engel 
besöker mig stundom och unnar mig en inblick i de saligas
boningar.»

Riksföreståndaren tog ånyo till ordet.
»Herr Peder Thuresson har sjelf erkänt sig vara med

veten om sammansvärjningen, han har yttrat åsigter som in
galunda anstå en trogen undersåte, och mm pligt likmatigt 
måste jag förklara honom ovärdig det maktpåliggande betat 
han innehar och affordra honom nycklarna till Stäkeholm. 
Jag kan icke annat, hur mycket det än smärtar mig!»

Ö Rikets herrar tyckte att detta var väl strängt, och herr 
Peder tillfrågades om han icke ville yttra något till sitt
försvsr

»Jag förmår det inte,» sade han. »I riksföreståndarens 
ställe skulle jag handlat som han.»

Domen blef sålunda stadfästad.
Nu återstod allenast herr Nils Rosson, men denne syn

tes riksföreståndaren alltför obetydlig, och som han icke in
nehade någon förläning, lönade det heller icke att adöma 
honom något straff.

Men Nils Bosson tvekade icke att taga till ordet; riks
föreståndaren hade kallat honom förrädare och detta smärtade 
honom bittert: all glädje i lifvet var för honom förlorad om 
icke så ädel en herre ville återgifva honom sin välvilja; han
skulle aldrig göra sig den ovärdig.

»Då skall det skedda vara glömdt.,» svarade riksföre
ståndaren och räckte honom handen.

Så var denna sak afgjord. Herr Erik 1 rolle erhöll ett 
lindrigt fängelse på Stockholms slott och begärde som den
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,a,tt °.ln naS'ot .bref kom frän hans kära husfru, 
1 " , bl,tva bonom h lstäldt När Sten Sture lofvade 

u d ',„Synt<;S han nkt‘gt lycklig, menande att det lugn 
\Wllfn fR * 11Cf-’ lvar,i ban fick lefva, nog blefve honom nyttig 
crkebiskopen.' fbreS,ållnm^ar vllle ban försöka att inverka pä

Herr Peder Thuresson hade fått behålla sin frihet men
tian var likasom försvunnen; antagligen hade han rest’ingen 
visste hvart. ’ ë

^Den ende som frågade härom var Sten Kristersson, med 
en angslan och oro, som om det legat honom mycket om 
hjertat; men sporde någon om orsaken, svarade han endast- 
»bporj mig icke derom.»

Från Upsala anlände bref som mälde om, att inom dom
kapitlet hade haftiga partistrider uppstått. Icke alla höllo 
med erkebiskopen, några hade affallit från honom, och detta 
ledde till. ytterligare meningsskiljaktighet rörande de prester- 
iga atgarder som borde vidtagas. Det hade gått så långt, 

att gud stj en st erna försummades och messorna indrogos, allt 
till stor törargelse för menige man.

Sten Sture var tvehågsen hvad han borde göra. Om 
olket gick miste om andeiig tröst och uppbyggelse, var detta 

nog att egga till uppror.
»Skrit till herr Jakob!» bad fru Kristina.
»Har jag icke gjort det flera gånger?»
»Men utan att erhålla svar.»
»Det skulle nu gå på samma sätt!»
Begge sutto tankfulla några minuter.
Mag vet en utväg!» utropade Kristina.
»Och den är?»
»Du talade en gång om en ring.»
»En ring?»
»Som du erhållit af hans nåde.»
»Ja, det är sant.»
»Du har den väl qvar?»
»Jag förmodar det.»
»Se efter den, käraste vännen!»
»För hvad. ändamål?»

^»Har du glömt, att han lofvade uppfylla hvad helst du 
begärde, när den blef honom tillsänd?» sporde hon med en 
lon af förebråelse.

Sten Sture den yngre. II. 4
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»Hvad behöfver jag minnas, när du gör det!» sporde 
han kärleksfullt.

»Nu skall den öppna dig vagen till honom.»
»En qvinna är mycket klokare och uppfinningsrikare an

mannen.»
»Hennes minne bor i hjertat.» ,
»Derför skall jag följa ditt råd. Jag sänder Esbjörn mei

ringen- få se livad svar han bringar på mm begaran om ett

J »Det måste bli ett bifall.» W .
Herr Sten skref brefvet och lade ringen den. Esbjörn 

sadlade sin raske gångare, och i ilande fart skyndade han 
derefter till Biskops-Arnö.

Herr Sten afvaktade otåligt hans återkomst. ,
Nästan dagligen besökte fru Kristina den sjuke Sten Kri- 

stersson Han "sade henne, att dessa besök voro hans ljufvaste 
stunder ty derunder glömde han hela den ofnga verldem 

Men en dag, då hon återkom från honom, syntes hon
mycket upprörd.

» Hvad har händt?» sporde herr Sten.
»Han talade om fru Pernilla.»
»Henne håller han ännu kär!»
»Så säger han.»
»Derför att han är skild ifrån henne.»
»Så trodde jag och sporde, om han önskade hon skulle

komma hit.»
»Det ville han inte?» .
»Han flammade upp och betraktade mig med nastan

vilda blickar: 'Fresta mig icke att önska det — då vore
jag evigt förlorad’.»

»Bad du icke om en förklaring?»
»Det behöfde jag inte . . . Jag tror nästan han var omed

veten om min närvaro, när han talade om hur han var en 
stympare i det onda, innan han blef gift. Mm första husfru 
hade kunnat fått mig till hvad hon velat,’ sade han, icke 
derför att jag älskade henne, men hon tog hand om mig, 
visade vägen jag hade att gå, och gaf mig ett visst an
seende. När jag sedan gifte mig med Pernilla, trodde jag 
allt skulle gå som förut; det gjorde så i början tills hon blef 
riktigt sadel fast, sedan blef jag den häst hon korde’. Karaste 
herre, jag rvser för att upprepa hans ord!»

»Sade han sig ändå älska henne?»
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- Högre, ju mera hon plågade honom.»
»Och orsaken?»
»Den kraft hon innehade; han tyckte det var som om 

hon missbrukat, hans egendom, när icke han fick vara språk
röret for hennes tankar... då erfor han en svartsjuka, som 
endast kunde jemforas med helvetets qval.»

»Sådan kärlek måste härstamma derifrån »
»Tillsammans med Pernilla, sade han, ' att alla onda 

ankai och böjelser, råkade i vildaste uppror inom honour
frt -f ! fsvaj’a<te: att jag tyckte han borde vara glad att ha 
bhfvit befriad ifran henne, då brast han ut i grå och sporde 
. . . sporde om jag visste hvad ett rus var?»

»Icke af egen erfarenhet!» genmälde herr Sten leende.
»När jag sade honom det, svarade han: ’Likasom 

drinkaren älskar ruset, så älskar jag Pernilla, han vet hvart 
c et leder, jag vet det också, men ändå är skilsmessan från 
henne mitt _ bittraste qval ... Om jag visste, om jag endast 
visste . .. Nar jag fragade, om det var något jag kunde skaffa 
JjPP ysmng om, bad han mig aldrig mera tala om henne, men 
c eremot besöka honom så ofta jag kunde; vid mitt tal blygdes 
de onda andarna och drogo sig undan.»

»Der ser du, Kristina, hvad qvinnan förmår!»
»Tror. dn icke han talade i yrsel0»
»Af bitter erfarenhet, gissar jag!»
Näraste herre, om jag kunde blifva dig en riktigt bra 

husfru!»

a *De} t dy redan ! Du är mitt lifs sol, Kristina, och 
&7as(?™ den . dYrbaraste gåfva Gud gifvit mig, räknar jag att 
du bhfvit mm husfru!» J 6

Esbjörn dröjde borta i fyra dagar; hans nåde hade haft 
svart tor . att bestämma sig. Ändtligen utsatte han den på
följande söndagen och Grans prestgård till mötesplats. Herr 
Jakob ville taga några andlige med sig, och riksförestån
daren uppmanades att låta några af rikets råd medfölja.

»Gud gifve dig framgång!» sade Kristina vid afskedet.
»Om icke på denna väg, så genom något annat medel,» 

svarade hennes herre. »Det måste nu komma till ett af- 
görande.»

Den gamle erkebiskopen emottog herr Sten med alla 
tecken af vänlighet; han kallade honom sin käre son och
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försäkrade, att lian längtat efter hans åsvn. endast hans 
svao-a helsa hade förhindrat att han längesedan bedt honom
korama. . . .. u1-_

Om ringen nämnde ban intet, och nar man andthgen
kom på tal om det som föranled t sammankomsten, da röjde 
han stor förlägenhet och sade, att det smärtade honom icke 
kunna som han önskade uppfylla allas önskningar.

Den uno-e riksföreståndaren bad honom hofviskt att en
dast fästa afseende vid hvad som för kyrkans och religio-
oens skull var af yttersta vigt. ...

»i veten, vördige fader,» sade han, »att gudstjensterna
äro instälda, kyrkan hålles stängd och for bikt och kom- 
munion måste folket begifva sig till klostren eller lands 
kvrkorna. De sjuka och döende lemnas utan alseende.... 
Hvad vållar allt’ detta,» tilläde han med stigande rörelse, 
»om icke att I mot tro och lofven lemnat kyrkans ange
lägenheter i händerna på en man, som livarken är bunden 
af ed, pligt eller samvete och derför saklöst försummar de 
heliga' pligter och det dyrbara förtroende, som I gifvit honom. » 

»Illa kännen I mig, om I tron att jag handlat annat an 
i bästa afsigt,» genmälde den gamle. »Det är möjligt att jag 
kunnat misstaga mig, men det är ändå troligare att I sen
faror och försåt der inga finn*.»

Derom böra vi genast kunna fa visshet. Domprosten
Kristoffer torde upplysa om, huruvida mina uppgifter äro
sanna eller öfverdrifna.» ,

Den tilltalade svntes häpen öfver fragan; han stammade, 
hostade och yttrade "slutligen, »att berättelser och rykten inte
alltid äro att lita på.» ... A

»Vilien I dermed säga, att kyrkan icke halles stängd.»
»Det beklagliga missförstånd som vållat hans nåde erke- 

biskopens frånvaro är orsaken dertill.»
»Hållas messor och förböner?»
»Olyckligtvis inte!»

, »Der hör eders nåde! Hvad I hittills undei många 
årtionden arbetat på att bygga upp, det viljen I nu vara 
med om. att rifva ner. . . Dock nej, clet är omöjligt, I kunnen
icke dräpa eder egen lifsgerning.»

»Jag förmår nu mera ingenting.»
»Eders nåde förmår allt! Herr Gustaf Trolle har an nu 

icke svurit kronan och mig sin tro, han kan således icke 
insättas i embetet. 1 ären fortfarande Sveriges erkebiskop,
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och jag beder, jag besvär eders nåde, vid de heliga löften 
\ atgitvit att vaka ötver och beskydda svenska kyrkan, för 
täderneslandets lycka och bestand, vid edra egna ärorika 
minnen: stå icke rådvill och tvekande i sä ödesdiger stund; 
res till Upsala, återtåg den plats I aldrig bort lemna, upp
träd i Herrans tempel och predika hans ord! Aldrig hafven 
1 blifvit helsad med ett jubel, liknande det som då väntar 
eder.»

Det var malm i stämman, det var ungdomlig hänfö
relse i hans tal, och den gamle Jakob Ulfsson stirrade på 
honom öfverraskad och förtjust.

»Jag reser icke nu genast,» sade han, »men jag lofvar 
eder att göra det i yttersta stunden.»

»Den dröjer icke länge. Ännu en gång vill jag tillskrifva 
herr Gustaf Trolle och säga honom, att. vill han återvända 
till sin domkyrka nu genast och för öfrigt bete sig som en 
rätt erkebiskop egnar och anstår, då vill jag hålla honom 
för en värdig fader och kristlig herre, men om så ej sker, 
såsom en uppenbar fiende, den jag, för kyrkans och fäder
neslandets skull, måste bekämpa.»

Så skildes han från erkebiskopen, stark i medvetandet 
at sin uppriktiga vilja, att genom en förlikning med Gustaf 
Trolle bibehålla freden.

Men måste den brytas, så visste han ock att Sveriges 
allmoge med kärlek och förtroende skulle stå honom bi äfven 
när o fejden gälde den nye erkebiskopen.

Den gamle hade svårt att fatta, att det icke var den 
förste Sten Sture han sett framför sig i Grans pjjestgård, 
så käckt brukade också han uppträda; men att af barnet, 
gossen han sett uppväxa, kunnat bli en sådan man, det hade 
han icke väntat, och om han icke sjelf sett och hört, skulle 
han alldeles icke trott det.

Sitt löfte hade han — måhända obetänkt — gifvit, men 
han skulle hålla det. Äfven fäder Johannes hade erhållit ett 
sådant och denne kunde hvar dag inträffa och spörja hur 
han stått fast dervid'.. . Hvar kunde han nu hålla hus, den 
envise, egensinnige vännen, som föredrog att dela fattig
domens magra kost med nödens barn framför att lefva goda 
dagar med hans nåde erkebiskopen.

Stundom ertappade den höge herrn sig sjelf med att 
undra, om icke fäder Johannes i sjelfva verket lefde ett lyck
ligare, sorgfriare iif än han sjelf. Då längtade han dubbelt
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efter honom, likasom han derigenom skulle bli satt i till
fälle att dela hans lycka.

Vid denna tid slutade Sten Kristersson sitt sorgliga lif. 
Fru Kristina underrättade sin herre skriftligen derom; »han 
hade,» sade hon, »funnit tröst i hennes närvaro, men varit 
glad att skiljas hädan; innerligt hade han bedt, att herr Sten 
icke skulle tillräkna honom hvad han felat, och sjelf hade 
han af allt hjerta förlåtit alla sina ovänner. Jag har till- 
skrifvit fru Pernilla om hennes herres död,» tilläde fru Kri
stina, »det kan möjligen bli henne till en väckelse, och just 
derför hoppas jag, att min käre herre icke skall ogilla min 
handling.»

Till svar på det sista bref, riksföreståndaren skref till 
herr Gustaf Trolle, svarade denne att han ville sätta dag 
med herr Sten.

Ett möte beramades i Arboga, dit han sade sig vilja 
komma. Äfven Jakob Ulfsson ämnade sig dit, sade man, så 
vida icke kylan slog till. Det var strax i början af 1517 
som mötet skulle stå, men många undrade hvad erkebiskopen 
menade med att han ville sätta dag med herr Sten.

När mötet samlats, och hvarken den ene eller andre 
erkebiskopen hördes af, blef ock tal härom.

Många frågade Sten Sture hvad han trodde.
»Det har blifvit mig i hemlighet sagdt,» svarade han, »det 

herr Gustaf tänkte komma hit med så mycket folk, att om 
I och jag icke samtycka att taga kungen in i riket emot 
menige riksens inbyggares vilja, så skall han med sina med- 
hjelpare taga mig vid halsen och föra mig till Danmark på 
herremötet i Halmstad, som skall stånda om Kyndel sm essan, 
och der skall herr Gustaf antvarda både riket, mig och eder 
alla konung Kristian i händer, men detta, käre vänner, hafver 
jag förhindrat genom att låta honom veta att anslaget var 
uppenbaradt, och jag vill ock framdeles med allsmäktig Gud 
och alla riksens heliga patroner eder alla och menige man 
öfver hela Sveriges rike så hjelpa och bistå, att han ej skall 
få framgång i detta ärende, hvarken nli eller framdeles.»

»I borden låtit honom komma!»
»Vi skulle gifvit honom en dust!»
»Med lifvet hade han icke kommit härifrån.»
»Hvarken han eller hans anhängare!»
»Det hade blifvit en blodig lek.»
»Som gifvit oss Stäket i händer.»
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»Mötet hade blifvit början till ett inbördes krig,» utro
pade herr Sten. »Oss hade man gifvit skulden derför, och 
de som nu stå ovissa åt hvad håll de skola vända sig, hade 
blifvit våra motståndare. Käre vänner, vi måste gå varsamt 
till väga för att alltid vara visse om segern, aldrig sätta 
vapen i händerna på våra ovänner, aldrig gifva hugg på oss! 
Den dag vi med riksens råds samtycke gå landets fiender 
till mötes skola vi bevisa, att på tålmodigheten kan följa en 
kraft att slå ner på fienden, som skall bringa oss seger, 
utan att väcka ogillande.»

De flesta gåfvo herr Sten rätt, men man beslöt att be
lägringen af Stäket skulle fortsättas, och för att försöka det 
yttersta, bad man riksföreståndaren ännu en gång söka 
erhålla ett personligt samtal med erkebiskopen, naturligtvis 
i afsigt att förmå honom i godo uppgifva Stäkets slott och 
återgå till Upsala och kyrkan såsom hans pligt var.

Herr Sten lofvade att fullgöra mötets beslut.
Flera af de närvarande biskoparne talade för erke

biskopen, slutligen tog också herr Hans Brask, Linköpings- 
bispen till orda; han menade, att man icke för strängt fick 
döma slik en herre, innan man hade hört livad han kunde 
förebringa. För sin del önskade han endast att man kunde 
förmå erkebiskopen att öfverlemna tvistefrågan åt skilje
domare, på det icke ställningen skulle ytterligare invecklas 
genom en bannlysning, som man med all anledning hade att 
vänta från Rom i följd af striden med en så högt uppsatt 
andlio1 herre

Herr Sten genmälde, att han redan förut gjort erke
biskopen samma förslag, men han hade icke lyssnat dertill; 
gerna skulle han ännu en gång förnya det.

Medan mötet ännu pågick, kom underrättelsen om att 
konung Kristian på senhösten i Lybecks hamn tillegnat sig 
ett svenskt skepp, lastadt med varor, det hade blifvit fördt 
till Köpenhamn och besättningen gjord till fångar.

Nyheten väckte ett oerhördt uppseende; nu kunde det 
icke mera bli fråga om det förut bestämda mötet i Halm
stad. Då konung Kristian icke hade hållit det formligt af- 
slutade stilleståndet, kunde man heller icke sätta tro till hans 
försäkringar, och det sades ljudeligt, att de svenske aldrig 
skulle taga honom till herre och konung.

Många ombud från olika landsändar framburo till herr 
Sten försäkringar från deras hembygder »att man ville lefva
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och dö för sitt rätta fädernerike och riksföreståndaren. Med 
honom natt och dag afvärja rikets skada och förderf såsom 
fäder och förfäder hade gjort. Alla visste, att belägringen af 
Stäket skulle leda till krig med Danmark, der för skulle man 
allestädes göra sig redo till försvar.»

Bland de i mötet deltagande var också Hemming Gadd„ 
bönderna skockade sig omkring honom, och man kunde vara 
viss på att der han fans, der slog fosterlandskärleken ut i 
lågor. Ännu en gång hade den gamle hjelten blifvit sig sjelf; 
det var som hans sista manliga idrotter för svensk frihet 
skull bli svanesången öfver hans forna bragd rika lif ; derför 
manade han sin kära, välbekanta allmoge att göra gemen
sam sak.

Vid herr Stens sida såg man under hela mötet en yng
ling med fina, nästan späda drag. Det var hans husfrus 
systerson, herr Gustaf Eriksson (Vasa). Hans unga hjerta 
klappade varmt för fosterlandet, och han brann af begär att 
få strida för dess frihet och sjelfständighet ; man förutsåg 
att strid väntade utanför Stäket, och han skulle nu göra sin 
första lärospån under riksföreståndarens ledning.

Om allt som föregick på mötet fick erkebiskopen un
derrättelse genom sina spejare. Han sjöd af ilska; hvad 
herr Erik Trolle måste lida för hans skull rörde honom föga, 
det var den smälek som genom hans fängslande blifvit honam 
erkebiskopen vederfaren, som gjorde honom ursinnig af hämnd
lust. Hat och vanvett ligga hvarandra mycket nära och det 
är troligt att en menniska, som låter beherska sig af det 
förra, icke är vid sina sinnens fulla bruk.

Hat och hämnd hade såsom ormar bitit sig fast i Gustaf 
Trolles själ, han hade närt och omhuldat dem under sitt 
mångåriga vistande i utlandet; de voro nästan de enda 
känslor som förenade honom med fäderneslandet. För den 
orätt, som han ansåg sin slägt hafva lidit, borde land och 
folk plikta med lif och blod.

Konung Kristian, som i detta fäll delade hans åsigter* 
fann i honom det yppersta verktyg för sina planer; hvad 
gjorde det Gustaf Trolle, om Sverige bief ett danskt lvdrike; 
fick han allena hämnd på sina fiender, qvittade det honom 
lika, och till sina fiender räknade han hvar och en som han



FÖRRÄDAREN.

visste eller trodde i någon mån ha stått honom emot, främst 
af allt Sturen och hans närmaste frändor.

Hans själ tycktes vara ond allt igenom; ingen enda af 
hans handlingar tyda på en bättre känsla. När han efter- 
sträfvade riksföreståndarskapet för sin fader och kyrkans 
högsta embete för sig sjelf, var hvarken maktbegär eller äre
lystnad innersta grunden härför, endast det allt beherskande 
hämndbegäret. Sveriges folk afskydde det danska oket, der- 
för skulle det blifva danska trälar; det yttrade sig ofta smäd
ligt om de dansksinnade Trollarne, nu ville dessa kräfva en 
hämnd, som skulle komma att minnas af barn och barna- 
barn.

Herr Gustaf frågade litet efter kyrka och församling; 
om folket knotäde, så mycket bättre! Domkapitlet hade gång 
på gång vändt sig till honom med sina förfrågningar, men 
han vårdade sig icke att svara, och så stor var den fruktan 
han ingaf, att det utan hans samtycke ingenting vågade före
taga. Det var så han ville hafva det!

Tyst, gåtfull såsom sfinxen, stängde han in sig på Stäket, 
der gick han med sitt bleka anlete och sina svarta planer, 
väntande hvarje dag att erhålla säkra bud från Danmark 
och konung Kristian om att den blodiga leken skulle börja.

Mötet i Arboga var slutadt, och han undrade hvad man 
nu tänkte företaga.

Då anmäldes att flera svenska herrar på grund af mötets 
beslut, begärde ett samtal med honom.

Han lät dem vänta temligen länge, innan han nedlät 
sig att lemna dem företräde.

Det var Hemming Gadd, Nils Eskilsson och Magnus 
Gren jemte några af rikets råd.

Herr Nils tog först till ordet och bad hans nåde besinna 
hvad ofrid han drog in i landet. Genom belägringen af 
Stakets slott skulle konung Kristian få en välkommen anled
ning att börja kriget och intränga i landet, likasom fordom 
skedde, då erkebiskop Jöns öppnade vägen för gamle kung 
Kristian och erkebiskop Jakob för konung Hans.

Den stolte prelaten rätade upp sig i hela sin längd. 
»Jag tar icke emot några råd,» sade han, »och för mina åt
göranden svarar jag och ingen annan.»

»Om eders nåde häri är i sin rätt,» yttrade Hemming 
spetsigt, »så torde vi ock vara det i vår genom att behandla

57
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eder så som skedde med eder store företrädare erkebiskop 
Jöns.»

»Det skall snart visa sig, b vilkens arm hinner längst!» 
återtog den vredgade bispen.

»I neken alltså att foga eder efter rikets råd och herre- 
mötets beslut?»

»Jag uppgifver icke Stäkets slott så länge hjertat är helt 
i mitt bröst!»

Med dessa stolta ord vände erkebiskopen herrarne ryggen 
och lemnade rummet.

Men knappt hade dessa lemnat slottet, förr än han be- 
falde att kanonerna skulle aflossas efter dem. Om någon 
träffats, skulle han gern a sett det.

Innan veckan gick om, sporde han från Stockholm att 
hans handlingssätt väckt mycket ogillande. En man af erke- 
biskopens egna anhängare hade blifvit tagen till fånga, derför 
att han sökt uppvigla allmogen, och han hade helt öppet 
bekänt att det skett på erkebiskopens befallning.

Men när så ytterligare underrättelse kom, att riksföre
ståndaren drog ihop folk från köpstäderna i mellersta Sverige 
i afsigt att rycka emot Stäket, då drog hans nåde öronen 
till sig och sände bud för att erhålla ett samtal med herr 
Sten.

Detta skulle ega rum strax utanför slottet. Men, ehuru 
erkebiskopen hade en talrik skara till följe, begärde han gisslan. 
Sex unga ädlingar begåfvo sig derför in i slottet, bland dem 
var den unge Gustaf Eriksson, och erkebiskopen befalde, att 
om den ringaste fara hotade honom, skulle de unga ädlinga me 
genast upphängas utanför slottsmurarne till straff för bruten 
lejd.

På goda skäl trodde riksföreståndaren att prelaten ändrat 
sinne när han såg det skulle bli allvar af, det var derför 
i förtröstan på en god utgång han begaf sig till mötesplatsen 
och, i närvaro af de herrar som medföljde honom, förnyade 
sina förut gjorda anbud.

Var det Sten Stures enkla hållning, den liflighet hvar
med han gjorde sina förslag nästan till ett önsknings- 
mål för hela landet som retade motsägelselusten hos erke
biskopen eller var det åsynen af den lilla belägringshären 
som ingaf honom föreställning om att denna ingenting för
mådde, nog af, när herr Sten slutat att orda, mätte han
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honom, efter sin vana, från hufvudet från fotabjellet och 
yttrade föraktligt.

»Jag har nyligen erhållit bref från konung Kristian, som 
strängeligen förbjudit mig att uppgifva slottet till eder, herr 
^ten, utan hålla det danska kronan tillhanda. Vid sin konungs
liga ed har hans majestät lofvat att undsätta mig före Val- 
borgsm essan.»

»Är detta edert svar?» utropade den förbittrade riks
föreståndaren, häpen öfver slik djerfhet.

»Jag kan ock svara med andra tungor,» genmälde den 
öfvermodige prelaten och blickade med stolthet upp på slottets 
kanoner.

»Bot än ken eder att det gäller landsmäns blod!» .
»Om de ställa sig emot mig, få de skylla sig sjelfva, det 

hafven I ock sjelf att rätta eder efter, herr Sten . .. Och nu 
Gudi befalladt ! »

Och så vände han tillbaka in i slottet och gnuggade 
händerna af förnöjelse att den enfaldige riksföreståndaren 
återigen blifvit hållen för narr.

Men när han derefter sporde efter gisslan och det 
sades honom att de unga männen blifvit lössläppta i samma 
stund han återkom till slottet, då vredgades han öfver- 
m åttan.

»Voro de ännu här, skulle de aldrig fått komma härifrån !» 
utropade han.

Att Sten Stures hjerta svälde af harm, det säger sig 
sjelf. Hemming Gadd menade, att hade icke nu tåla
modet nått sin gräns, borde det få namn af fruktan. Den 
unga krigarskaran brann af längtan att börja belägringen, och 
det sammankallade krigsrådet beslöt att det skulle ske redan 
samma natt.

Utanför slottet voro uppförda en hel hop utanverk, som 
kallades »kifvenäbbar»; dessa utgjorde ett förträffligt skydd 
för de innevarande.

Erkebiskopen blef varskodd, och besättningen befann sig 
på sin post.

Förmodligen . var det i följd deraf som anfallet miss
lyckades; bönderna nedhöggos utan barmhejtighet, och de 
fallne, som under natten icke kunde undanskaffas, plun
drades om morgonen af slottsfolket och fingo ligga nakna 
på marken »för hundar, korpar och svin som andra osjäliga 
kreatur». Först under den påföljande nattens mörker fick
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herr Stens folk hernta liken och föra dem till kyrkogården 
att begrafvas.

Denna grymhet ökade om möjligt ännu mer förbitt
ringen mot erkebiskopen.

Hvad som höll modet uppe hos denne och hans folk 
var hoppet om den väntade undsättningen från konung 
Kristian, också upphörde hans nåde aldrig att tala derom.

»Till påsken,» sade han tidt och ofta, »skola vi fä und
sättning af mina vänner och fränder i Danmark, det tviflen 
intet uppå, I dannesvenner alle.»

Påsken kom, men undsättningen hördes icke af; då. 
väntade bispen på sunnanvind, med den skulle kung Kristian 
komma, han hade lofvat att bålla hvar man skaclelös för 
hvad han, i fejden för honom, förlorat.

Under tiden fortgick belägringen, men utanverken voro 
starka och man hade ännu icke lyckats eröfra ett enda 
af dem.

En dag, då ånyo en stormning företogs och flera af 
slottets folk hade stupat, blef Esbjörn bland de fallne varse 
den gamle Edil.

»Nu slipper hon deruppe sin plågoande,» tänkte han, 
»så vida hon icke råkat ut för en annan ännu värre.»

Men han fick annat att tänka på; en båt. hade landat 
från södra sidan och man borde försöka att bemäktiga sig 
hvad den medförde.

Men båtkarlen hade flinka ben och han kom undan till 
slottet.

Vigtiga bref medförde han till erkebiskopen, och vi finna 
strax derefter denne instängd i sin lönkammare sysselsatt 
att läsa dem.

Det var en lång skrifvelse från biskop Gunnarsson i Lund. 
Han skref, att då herr Gustaf väl icke på länge torde erhålla 
några underrättelser från Köpenhamn, ville han nu mäla 
honom hvad orsaken dertill var.

Konungen hade träffats af en så förfärlig sorg att man 
knappt trott han skulle gå den igenom med lifvet, också var 
hela hans sinnelag förändradt, och hvad deraf skulle utgå, 
visste ingen. »I hafven väl hört,» skref bispen, »om den 
nästan vanvettiga kärlek han hyst till den sköna Dyveka. 
Norske erkebiskopen Erik Walkendorf, som gjorde honom 
bekant med henne, har efter konungens giftermål pröfvat
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all sin vältalighet att förmå honom afstå ifrån henne, men 
det har varit att tala för döfva öron.

Det hviskas om att den fagra synderskan, som af sin 
moder tvingats att bli kungens frilla, vändt sig till erke* 
biskopen och bedt honom befria sig från en förbindelse, som 
ådrog henne folkets hat och som hon sjelf afskydde. Bispen 
skulle då ha rådt henne att gifta sig, såsom enda utvägen. 
Men icke många män funnos som ville utsätta sig för den 
hämnd, som skulle drabba den som vågade sträcka handen 
efter konungens egendom; det hade han också oförtäckt 
sagt henne.

Hon hade gifvit honom rätt, men tillagt att hon dock 
trodde en sådan funnes.

Under strida tårar hade hon yppat, att hennes moder 
måste förblifva i okunnighet om planen, hon skulle aldrig 
samtycka till den. ’Inte heller vet jag hvilken prest som 
skulle väga trotsa konungens vrede genom att viga mig vid 
en annan,’ hade hon sagt.

’Var jag obetänkt nog att visa honom på eder,’ hade 
Walkendorf svarat, 'skall jag godtgöra så mycket jag förmår, 
genom att efterkomma er önskan.’

Höfvidsmannen på Köpenhamns hus herr Torben Oxe, 
en ung, ståtlig herre och konungens närmaste man, hade 
jemte många andra förälskat sig i den sköna flickan och 
bjudit henne sin hand och sin förmögenhet.

Huruvida det var fullt allvar härmed är ovisst, eftersom 
han tvekade, när hon meddelade honom sitt förslag. Detta 
lärer ha sårat henne djupt, ty hon hade verkligen fattat 
böjelse för den unge riddaren; emellertid ville han icke afstå 
ifrån henne, talade om sina slägtförbindelser och drog ut på 
tiden. Han sade henne, att så snart konungen rest bort, 
skulle de låta viga sig.

Om hon dårades af hans löften, vet jag icke, men det 
är troligt att han på grund deraf tillåtit sig friheter som 
djupt sårat henne, ty vid ett förnyadt besök hos erkebiskopen 
hade hon sagt, att den tillgifvenhet hon hyst till Torben Oxe, 
hade öfvergätt till afsky, och nu mera visste hon ingen 
utvä0-.

Den vördige fadern hade uppmanat henne till tålamod 
och sagt, att döden löser alla bojor.

Några dagar derefter gick det som en löpeld genom 
hela Köpenhamn att Dyveka var död. Man hade sett henne
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ute föregående dag, intet tvifvel om att hon fått förgift. Bi
skopen allena trodde att hon sjelf tagit det. Han gick till 
modern och berättade henne om dotterns besök hos honom 
samt de sista ord han tillsagt henne.

’Då ären I vållande till hennes död’, hade den förtviflade 
qvinnan utropat, men likvisst hade hon bedt honom förtiga 
för konungen, hvad han anförtrott henne. Han insåg ingen 
fara förbunden dermed och samtyckte alltså.

Konungens sorg var de första dagarne nästan vansinnig, 
sedan vaknade hämndbegäret, och han talade härom med 
Sigbrit.

Hon visade honom på Torben Oxe.
Svårigheten var att locka honom till en bekännelse, men 

konungen gjorde det sjelf.
Under vänlighetens mask lockade han Torben att förtro 

honom sin kärlek till den sköna flickan, denna berättade 
icke om det ifrågasatta giftermålsförslaget, men han sade 
deremot, att Dyvekas köld gjort honom förtviflad.

Slutsatserna vora lätta att draga, och Torben Oxe an
klagades inför riksrådet att ha velat öfva våld emot Dvveka. 
Herrarne frikände slottshöfdingen efter ett enda förhör. Då 
blef konungen ursinnig.

’Hade jag haft så många vänner i rådet som Torben/ 
sade han, ’skulle domen utfallit annorlunda, men hade han 
också hals tjock som en tjurs, skall han ändå mista den.’ 
Derefter nedsatte han en rätt af tolf bönder, som skriftligen 
förklarade att icke de dömde Torben Oxe, men att hans 
egna gerningar fördömde honom.

De förnäma slägtingarna gjorde knäfall, drottningen med 
alla sina fruar och jungfrur bönföllo om nåd, konungen var 
och förblef oförsonlig, och domen gick i fullbordan.

Fru Sigbrit sade oaflåtligt, att biskop Erik Walkendorf 
var egentliga orsaken till hennes dotters död.

Konungen mörknade vid hans åsyn, men företaga något 
emot honom vågade han icke.

»Sådan är ställningen,» skref biskop Gunnar, »ingen kan 
veta hvad som kan följa på detta; nästan hela dagarna till
bringar hans nåde hos fru Sigbrit. Att icke hon är svenskt 
sinnad, det veta vi, och troligt är derför, när den första häf
tiga sorgen gått öfver, att konungen med än större kraft 
griper sig an med kriget.»
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»üppskof för en qvinnas skull,., mumlade herr Gustaf 
1 rolle och smålog föraktligt.

Han Jade betänksamt brefvet tillsammans och gömde 
det sorgfälligt. Hans egen ställning började synas honom 
a äcklande, men gifva etter vdle han icke; belägringsarbetet 
fortgick ytterst långsamt; hjelp kunde dagligen komma nei 
gitva efter skulle han icke. “

Men dag efter dag gick och ingen undsättning kom. 
Hedan var midsommaren inne, belägringen blef allt strängare. 
Brinnande luntor hade ett par gånger varit nära att antända 
slottet. Herr Gustaf var ingen hjelte, och nu sände han 
bud till lägret och begärde att få tala vid riksföreståndaren.

Denne befann sig för närvarande i Stockholm, men man 
lofvade att sända honom bud.

Samtidigt kom bref från Köpenhamn med underrättelse 
om, att nu skulle danska flottan löpa ut för att afså till 
Stockholm.

Bnder tiden skyndade herr Sten åtföljd af några råds- 
herrar till lägret framför Staket. Han lät genast uppsätta 
hatten på skärmen och väntade erkebiskopen från slottet. 
Det var den dagen ett herrans väder med blåst och regn, 
men icke förty stod herr Sten och de öfriga herrarne och 
väntade i två hela timmar, men ingen erkebiskop hördes af. 
Herrarne hade icke en torr tråd på kroppen, när ändtligen 
några svenner kommo från slottet.

Det budskap de bringade på sin herres vägnar var, »att 
det hastade icke med slottets öfverlemnande, på en månad 
eller sex veckor kunde det icke bli frågan om någon dag
tingan för den tröst de på slottet af kungens skrifvelse und
fått hade».

På sådant sätt lekte erkebiskopen med rikets höfvids- 
man, och som det onda alltid till en viss tid plägar hafva 
framgång, så lyckades han bibehålla modet och förhopp
ningarna hos sina svenner, ehuru väl en i och för sig ringa 
tilldragelse var nära att bringa deras förtröstan på skam. &

Vi veta att Esbjörn hade sett den gamle Edils lik och 
att denna syn för några ögonblick förde hans tankar till 
hexan der uppe i tornet som han först var nära att skrämma 
till döds och som sedan helsade hans besök med glädje, 
dels för de penningar och läckerheter han medförde, dels 
derför att han skaffat henne en inblick i förhållandena der 
nere.
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Den lucka i golfvet, som Esbjörn med sin vanliga skarpa 
blick hade upptäckt, den skänkte henne en välkommen för
ströelse.

Med den kännedom hon redan egde om gamla förhål
landen kunde hon utan svårighet sätta sig in i de nya. 
De grymma qval, hon nu måste lida, hade som natuiligtvai 
förändrat hennes åsigter, och när hon hörde G ustaf i rolle 
föraktligt och hånfullt yttra sig om den gamle herr Jakob, 
som han likväl hade att tacka för sin närvarande storhet, 
då vändes hennes forna beundran i förakt och, om hon icke 
fruktat för sitt lif, nog skulle hon sagt honom det.

Det blef nu hennes enda njutning att nära sin galla 
genom att höra på honom. Basilisken borrar icke blicken 
skarpare i sitt offer, törstar icke girigare efter-hämnd.

Gamle Edil försummade icke att dagligen bära till henne 
den bästa kost, ty hon betalade väl, och ehuru han undrade 
på att hon hade så godt om penningar, höll han dem dock 
till godo. Hade också den onde sjelf burit dem till henne, 
så qvittade det honom lika, de gingo bra i handeln och det 
var hufvudsak.

Men en dag blef Edil borta. .................
»Tack vare mina pengar har det gamla skrället förätit

sig,» tänkte hon. »Han är sjuk.»
Likt alla giriga hade hon gömt; synnerligast vin, bröd 

och kakor.
Några dagar kunde hon gerna undvara honom, och han

skulle snart bii frisk igen.
Men veckor gingo och han kom icke.
Då föll det henne in att han kunde vara död.
Vin- och brödförrådet var icke slut, men länge kunde

det inte räcka, hon måste spara.
Så stor var hennes fruktan för erkebiskopen, att hon

icke vågade förråda sig för honom.
Derför delade hon matförrådet i många delar, men när 

hon då förestälde sig, att när detta en gång blef slut, så 
måste hon utan räddning dö, då delade hon om igen, hon 
skulle endast förtära så mycket, att hon kunde upphålla 
lifveE

Skotten från fiendens läger ljödo som musik i hennes 
öron, en dag skulle befrielsen komma, då skulle hon berätta 
b vad' hon lidit, och hvad hon uppsnappat,
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d.>t nStl’0|1''a1e det nya- ko*th411el; ’ början i synnerhët var
? ,Fmk h; fi fe' m?~ m Bonti lefde Pâ sitt eget hull, och oet uppehöll henne lange nog.

Deremellan låg hon fråmslupa på golfvet och såg dit 
ner, uppsnappande hvart ord som sades.

Etter någon tid hände det, att hon helt hastigt som
nade, och nar hon vaknade fann hon sig till sin förvånin- 
ligga q var på samma ställe. *

Men sa kom hon underfund med att detta var ganska be- 
qumu särdeles som hungern kändes mindre, och som bispens 
aftondryck stod på bordet nedanföre, kunde hon riktigt se ner i 
den, och det var märkvärdigt hur törsten stillades" derah 

Men en dag gick det underligt omkring i hufvudet på 
nenne, bagaren, som stod der nere på bordet, växte och 
\axte alltmera. Hon tyckte, att den närmade sig hennes 
lappar och att hon nådde den, allenast hon sträckte på huf- 
vudet. Ingen var inne i rummet, det kunde hon tydligt se.

ba gjorde hon en kraftig ansträngning . . . den lyckades . 
bägaren, hvar var den? . . Jo, dernere . . . Hon lutade huf
vudet . .. En förskräcklig . bild grinade emot henne ur den
samma . . . Hon ville skrika till, men orden fastnade, gom- 
men var sa torr, och sedan hörde hon steg och ville draga 
sig tillbaka... Omöjligt!... Ett enda jämmerrop, och den 
elandiga hade slutat här nere.

Men den inträdande var icke erkebiskopen utan en af 
hans svenner, han hade hört ropet, det drog hans blickar 
uppåt, och den syn som der mötte hans öga kom honom 
att hals öfver hufvud skynda på dörren.

Intet tvifvel om att det var fan sjelf han hade sett i 
erkebiskopens sofkammare.

Hans nåde var för ögonblicket upptagen med en öfver- 
läggning rörande slottets försvar; svenneskaran vågade der- 
för mangrannt begifva sig till sofkammaren att skåda den 
gräsliga synen.

Och gräslig var den, många veko bort vid första an
blicken, de modigaste stannade qvar och betraktade med 
fasa det svartbruna, infallna ansigtet, der skinnet hängde långt 
ner öfver hvassa, utstående knotor; de vidt utstående, glans
lösa, stirrande ögonen och det stripiga, gråa håret, som till 
en del föll ner deröfver, den vidt öppnade munnen hade 
-stelnat under ett anskri och gaf ett uttryck af den häftigaste 
förskräckelse åt det liflösa ansigtet.

Sten Sture den yngre. II. -,
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De flesta af svennerna hade sett fru Bonti, men ingen 
föll det in att det var hon.

»En hin ondes uppenbarelse!»
»Från afgrunden kommen!»
»Ondt järtecken!»
»Nu börjar straffet!»
»Krist hjelpe oss!»
Så hviskade de till hvarandra.
Hvem skulle underrätta biskopen?
Ingen ville det.
»Den äldste?»
»Nej, nej, hellre bort härifrån!»
»Den yngste?»
»Han slår ihjäl mig!»
»Hans tjenare skall säga honom det.»
Svennerna lagade sig undan, men de uppehöllo sig i 

närheten för att derefter komma öfverens om, huruvida de 
skulle begifva sig bort från slottet eller stanna qvar.

Tjenaren varskodde hans nåde, som sade honom att han 
förlorat vettet, men det oaktadt genast begaf sig till sof- 
rummet att se hvad som var på färde.

Äfven på hans hårda sinne tycktes synen göra verkan, 
särdeles som han icke kunde begripa, hur den kommit dit. 
»Ve den som gjort mig detta!» nästan skrek han. »Hans 
hufvud skall jag spika upp, der nu detta sitter! Fort hit 
med en stege.»

Den anskaffades och tjenaren skyndade upp att hemta 
ner det hemska hufvudet.

Men när han skulle fatta tag deri, uppgaf han ett skrik 
af förskräckelse.

»Usling!»
»Eders nåde, det är ännu helt varmt och en kropp 

sitter dervid.»
»Han är vansinnig, fort ner! Ut och piska honom, så 

han icke kan röra en lem.»
En annan tjenare skyndade oombedd upp. Han vände 

strax derefter det bleka anletet mot biskopen: »Stränge 
herre, kroppen sitter vid hufvudet.»

»Det är omöjligt,» skrek bispen, stampande i golfvet, 
»jag skulle då se den.»

Nu förklarade tjenaren, att den olycklige troligtvis velat 
komma ner uppifrån, der fans en lucka.
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i\u var det erkebiskopen som bleknade, han påminde 
f1? än dt ligen att en menniska hållits fängslad deruppe, och 
hon hade fått svälta till döds.

Han besinnade sig några ögonblick.
»En utskickad från iienden, som spionerat på mig,» sade 

han, »men som Herran slagit till döds. Der sen I, hvad 
straff som väntar mina vedersakare!»

Tjenarne korsade sig, intagna af häpnad.
»Fort, skaffa mig nyckeln dit upp, jag vill sjelf skicka 

dem spionen tillbaka.»
Och när hans nåde erhållit den, sprang han uppför 

trappan och in i det usla kyffet. Besinningslöst skyndade 
han att gripa liket, det var förundran svärd t lätt, men äfven 
han ryste till, ty det var ännu inte fullt kallnadt. Men det 
oaktadt tog han det med sig; strax utanför kyffet var en 
liten trappa, som bar upp på slottstaket— samma väg som 
Esbjörn tagit — en räcka gick omkring detsamma. Han fattade 
tag i den och slungade bort liket med kraftig arm. »Der 
har du kanonisationen, jag Jofvade,» mumlade han, »det blir 
din sak, om den bär till helvetet.»

»Hvilken stor fogel flyger från slottstaket?» sporde man 
i lägret.

»Det säges, att den onde kan taga foglahamn, när han 
uppenbarar sig för sina tjenare!» genmälde en annan.

Men liket föll ned på vägen helt nära en gammal vandrare, 
som gick fram med raska steg; också han hade blifvit 
varse luftseglingen och stannade nu med deltagande och 
undran framför den besynnerliga uppenbarelsen. Men inte 
förr hade han förvissat sig om att det var en menniska, än 
han lyfte upp den på sina armar, och oaktadt den var död 
bar han den med sig som om det varit en lefvande.

Hans nåde erkebiskopen hade gått in i kyffet tillbaka, 
nyfiket betraktade han de delade smulorna, som lågo hvar 
för sig, och han räknade ut, att så många dagar till hade 
hon räknat på att kunna uppehålla lifvet. . . Fyrtiofem dagar!

»Så uselt ett lif och ändå icke vilja skiljas ifrån det!» 
sade han och lyfte upp den ena vinflaskan efter den andra. 
Hon var i samråd med Edil, den skurken, alltsammans är 

från min vinkällare!» Två flaskor stodo qvar orörda. »Snål
heten, den usla eländiga snålheten!»

Luckan på golfvet, som hon upptäckt och han icke hade 
en aning om, genom den hade hon fått kunskap om hans
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hemliga öfverläggningar med de sammaosvume, men lion 
måste haft gemenskap med någon, ty mycket hade mm i 
kändt på obegripligt sätt. Hon hade ätit at kunskapens 
träd, derför var hon rädd att gilva sig tillkänna. Hon viss e, 
att han skulle taga hennes lif, likasom han, att han hade 
gjort det, om hon gifvit sig tillkänna.

Han sparkade tillsammans de usla lifsmedien, kastade 
flaskorna i en hög, och när han gått ut, stängde han dorren 
efter sig, men nyckeln behöll han sjelf, ingen hade deruppe 
att göra.

Hvarken svenner eller tjenare dristade göra en fraga, 
och så föll saken småningom i glömska.

Men ogerna gingo tjenarne in i biskopens sotgemak 
sedan det blifvit mörkt, de sade sig höra tassande fötter, som 
sprungo fram och tillbaka deruppe, och klangen al fiaskoi, 
som slogos mot hvarandra.

Men ingen vågade säga ett ord derom till hans nåde.
Det närmade sig till den första augusti, och ännu hade 

icke den utlofvade undsättningen hörts af, då ängslades erke- 
biskopen, det började se illa ut att den skulle komma.

Men den andra, på aftonen, kom en af svennerna inru
sande till honom och mälde, att ett starkt eldsken syntes 
från Stockholmssidan, det var tydligt att det brann i skär
gården och kanske i hufvudstaden.

Då skyndade erkebiskopen upp på taket för att se den 
efterlängtade synen, och när då himlen syntes som ett eld- 
haf, strålade hans ögon af glädje, han klappade svennen 
på axeln och smålog helt vänligt emot honom i det han 
sade: »Nu skall det snart taga en anda med denna be
lägring; nu äro mina vänner komne trån Danmark i skäien 
och in för Stockholms stad. Varen nu vid godt mod, för
lossningen är nära; hafven I något mist, så skall det nu 
återgifvas eder fyrdubbelt. Tiden är inne, då jag skall bringa 
välsignelse öfver allmogen här i riket med min skarpa 
giafven. »

Med sådant tal mottog Sveriges erkebiskop underrät
telsen om fiendens ankomst, och ju högre lågorna stego 
från antända byar och gårdar, desto mera jublade han i 
sitt sinne.

Några dagar senare inträffade herr Krister Bengtsson 
och några af rådet och borgerskapet i Stockholm vid Stäket;



man ville ännu en gång försöka om icke erkebiskop Gustaf 
stod att beveka.

Denne emottog de utskickade med nästan sårande öf- 
vermod och frågade hvad de ville.

Herr Krister Bengtsson tog till ordet; han sade, »att svär
det var draget på ömse sidor och bad att erkebiskopen för- 
Guds skull ville besinna sitt eget bästa och skona kyrkan, 
sig sjelf, sitt presterskap, sin egen fader och alla dem som 
med honom fört detta onda på riket, att de ej måtte um
gälla det.»

Ännu en gång förnyades de redan gjorda anbuden, med 
vilkor att han skrefve till sin farbroder, att konungens folk 
ej skulle räkna på Stäket eller på honom sjelf, han ville 
icke svika sitt land.

Men herr Gustaf skrattade åt honom och sade, »att de 
danske voro honom af hjertat välkomna, han skulle öppna 
Stäkets portar på vidan gafvel och bevisa, dem all den heder 
han förmådde.»

Så fick herr Krister resa hem igen med oförrättadt ärende. 
Utgången hängde nu på spjutstångs ända.
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3.

Det ser ut som rätt skulle vinna seger.

Den tredje augusti kom första underrättelsen till Stock
holm att fiendtliga skepp seglade fram genom skärgården. 
Anförare för krigsfolket voro herr Joachim Trolle, erke- 
biskopens farbroder, herr Severin Norrby och riksföre
ståndarens styfbroder, herr Karl Alfssom

Ett af fartygen lade i land vid Biskopstuna, deri- 
från närmaste vägen gick till Stäket, meningen var att 
oförtöfvadt tåga dit. Men riksföreståndaren hade i tid blifvit 
varskodd, en liten tapper skara var fienden till mötes och
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tvang honom att åter inskeppa sig. Detta inträffade den 
sjunde augusti.

Dagen derpå närmade sig de fiendtliga skeppen Stock
holm och började landsätta hela sin styrka för att der- 
efter med samlad kraft bryta sig fram till Stäket.

Sten Sture insåg att nu var stunden inne, då fädernes
landets öde skulle afgöras genom stridens tärningskast; han 
talade med fru Kristina om hvad som skulle göras, om lyckan 
sveke de svenska vapnen. Väl hade han sändt bud till 
erkebiskopen, men han visste förut, att deraf var ingenting 
att vänta.

Visst var den unga, modiga qvinnan blek om kind, men 
hon sade sin herre, att han skulle vara utan oro för henne. 
Hon hade så länge förberedt sig på denna stund, att hon 
icke kände någon fruktan. Sin herres och landets öde lade 
hon i Herrans hand, och i sina handlingar skulle hon noga 
följa de föreskrifter hon erhållit, ingen af dem hade hon glömt.

På en gång undergifvet och förtröstansfullt var deras 
afsked från hvarandra; och så gick hvar och en till sitt.

Herr Sten sammandrog sitt folk och tågade från Stock
holm ut att möta fienden, som landstigit strax sydost om 
Stockholm vid en udde som hette Vädla, i Nacka socken; 
med riksföreståndaren följde den unge Gustaf Eriksson. Han 
red vid herr Stens sida framför hären och var en föresyn 
för alla genom sin raskhet och sin lifliga förtröstan om fram
gång för sin herres och fäderneslandets rättvisa sak. Hans 
åsyn påminde om längesedan svunna tider, då gamle herr 
Sten i sina unga dagar kämpade vid Nils Stures sida på 
skogen vid Harraker.

’ Danskarne hade skicklige anförare och bevisade sig 
sjelfva vare tappra och modiga män; de angrepo i början 
från tre håll, men svenskarne stredo manligen för hem och 
fosterjord, och de veko icke för fienden, hade han varit 
dubbelt så stark.

Den slottet tillhöriga stora ladugården tycktes herr Karl 
Alfsson vara ett lättfånget byte.

»Ladugården de aktade bränna och skinna 
och stor pris denned vinna.
Karl Alfsson bad dem fasle stå, 
han ville då främmast för dbm gå.
De läto sig åt ladugården leda.»



Det var mot denna atdelning, som Sten Sture vände 
sig. De brinnande kreaturens råmande och vånda, skrik 
och rop blandade sig med vapnens slammer, men det ilskna 
dådet retade de svenske än mer, och de dräpte utan barm- 
hertighet. Just som herr Karl skulle springa öfver gården, 
kom herr Sten honom så nära, att han dervid gaf honom 
ett slag, men lyckades dock ej tillfoga honom någon större 
skada.

»Mera räckte jag ej honom den gången.»

Striden bief i alla fall hård, herr Severin Norrby vår
en erfaren och tapper stridsman och ingalunda van att gifva 
brådt vika. Han lät sina män bilda en borg midt på gården 
och undvek sålunda att få fienden i ryggen. Men Sten Sture 
och Hemming Gadd bröto igenom borgen, de voro begge 
duglige anförare, och de svenske gingo manligen fram under 
sång och jubelrop, motståndskraften blef snart bruten, och 
danskarne måste söka sin räddning i flykten, och lycklig var 
•den som kom först undan.

»De sprungo öfver huskar och gärdsgårdar, 
de tyckte, den leken var fullhårdar.»

Rimkrönikan säger dertill:
»Hade ej den gården varit, 
en sorgelig färd hade de der farit, 
ej hade de undan med lifvet gått, 
hvart barn hade vi för visso fått.»
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En stor hop af danskar hade stupat, många hundrade 
drunknade vid försöket att uppnå fartygen, och en mängd 
fångar gjordes.

Det var en fullständig seger, som den unge riksföre
ståndaren vunnit, och den vigtigaste följden deraf var till
intetgörandet af konung Kristians plan, att genom sin hjelp- 
sändning till erkebiskopen sätta denne i stånd att med kraft 
föra kriget mot riksföreståndaren och derefter betvinga 
Sverige.

Gamle Hemming gnuggade förnöjd händerna. Dansk
hatet lågade lika högt som förr, den blodiga leken behagade 
honom väl, och fredsvännernas skrämda åsyn visade, att 
också slaget träffat dem; men hos borgerskapet, hos folket,
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hos den unga adeln hade framgången väckt beundran för 
den lyckosamme riksföreståndaren och gifvit mångdubblad 
styrka åt föresatsen att modigt möta stundande faror och 
med den unge hjelten segra eller dö!

Detta var den osynliga, men derför icke mindre verk
liga vinsten af den första striden.

Efter sin vana härjades de svenska kusterna af danska 
flottan på återvägen. Söderköping brandskattades, Vestervik 
och Stäkeholm brändes, men någon verklig vinst af detta 
tåg hade icke kung Kristian.

Dagen efter den vunna segern sändes några fångna 
danskar till Stäket för att låta erkebiskopen veta utgången 
af slaget och bringa honom till insigt om hur hopplöst allt 
vidare motstånd var.

Men svennerna erhöllo först nyheten och, medan de 
danske aflade berättelsen för deras herre, höllo dessa en 
ifrig öfverläggning om hvad som borde göras, ifall hans 
nåde envisades att hålla fäst vid det gamla, som skulle bringa 
dem alla i förderf.

Sedan de danske gått, begåfvo de sig mangrant till den 
stränge herrn; den modigaste tog till ordet och förestälde 
honom fåfängligheten af att lita på någon hjelp och tröst 
från Danmark.

En annan tilläde, att det föga lönade för dem att en
samma strida mot herr Sten och hela Sveriges rike. Hade 
svenskarne besegrat de danska krigarskarorna, vore intagandet 
af Stäket en ringa sak, allenast de lade sig vinn derom.

När biskopen fortfarande teg, började flera enträget 
bedja honom att i tid dagtinga för sig och sina danne- 
svenner och förena sig i vänskap med riksens herre och 
Sveriges rike.

Men slutligen, sedan svenneskaran genom sin stränge 
herres fortfarande tystna blifvit allt, modigare, ropade de 
alla med en mun, att de icke voro sinnade att vidare sätta 
sig i någon lifsvåda med honom och föra örlig med ett helt 
kungarike.

Då sjöd gallan öfver hos Gustaf Trolle, raseriet blixtrade 
ur de mörka ögonen, han hade betvingat sig till det yttersta 
för att få veta deras hjertans mening, nu skulle de få veta 
hans.

Händelsevis befann sig hos honom en mäster Johan, 
som på domkapitlets vägnar förde befälet öfver hälften af
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krigstolket och lör ö frig t i hat till Sverige och svenskarne 
delade erkebiskopens känslor.

Till denne uppdrog han straffet på de förrädare, som vå- 
gaoe vara ar annan mening än han.

Alla de svenner, som yttrat sin mening, »stockades och 
blockades i torn och jern, och somliga pinades och plågades, 
sig sjellva till straff, andra till varnagel».
.... Men ^dl mäster Johan sade han, att de danske fångarnes 
tQrsändning till honom var endast en fint af riksförestån
daren; undsättningshären hade visst icke blifvit slagen, och 
man kunde vänta den h varje dag till Stäket.

Riktigt säker på tillförlitligheten af sina egna ord var 
han dock icke. Fruktan och ängslan pinade honom och 
jagade sömnen från hans läger.

Var det inbillning eller hörde han verkligen hur det 
skrattade der uppe i vindskyffet. Han hade alltid sagt till 
sig sjelf, att det var råttor som frossade af de brödsmulor; 
han ångrade sig ha låtit ligga qvar; nu förnam han tyd
ligt steg . . . Luckan i golfvet han slagit igen rycktes upp 
och slogs igen gång på gång. Det föreföll honom slut
ligen som om hela taket öfver hans hufvud varit genom
brutet af små gluggar, och hvarthän han såg i den skym- 
ningsfulla augustinatten, trodde han sig skönja det hemska 
hufvudet med det öppna gapet, och det vilda skrattet ljöd 
skärande i hans öron.

Herr Gustaf steg skyndsamt upp, han tände ljus och 
klädde sig. Sjelf ville han se efter, hvad det var för satans 
konster som bedrefvos der uppe, på spöken trodde han icke, 
och inte heller var han rädd. Nyckeln låg på hans skrif- 
bord, han tog den med ena handen och Jjuset med den 
andra. »Jag fruktar inte sjelfva djefvulen,» mumlade han 
och närmade sig dörren.

I samma ögonblick knackade någon på densamma. *
»Stig in!» ropade han.
Men när ingen kom, ryckte han sjelf upp den.
Var detta också inbillning!
Hon stod der lifslefvande framför honom och höide 

hotande handen.
Men ljuset föll till golfvet och slocknade. Gustaf Trolle 

segnade sanslös till golfvet,
När han vaknade, skakade han af frossa, smög sakta 

till sin bädd och drog täcket öfver hufvudet, sofva kunde



74 NU GÅR DOMEN ÖFVER LANDET.

han inte, men se upp vågade han ej, och när han slutligen 
föll i en orolig slummer, då skrämdes han af ohyggliga 
drömmar. Nu var han blifven rädd.

Påföljande dag var han sig mycket olik, och när nya 
tillförlitliga underrättelser kommo om striden vid Vädla, 
gjorde dessa än bättre verkan.

Nu började den stolte, styfsinte mannen ändtligen att 
vekna, och han sände bud till herr Sten, att han ville upp- 
gifva slottet och fara till sin domkyrka och förblifva der.

Herr Sten lät svara honom, »att det talet skulle han 
förr hafva fört, så hade mången man lefvat, som nu för 
hans skull var död». Han tilläde, »att efter det erkebiskopen 
vore så många mäns död vållande och var en mandråpare 
vorden, vore han icke längre lämplig till biskop».

Men detta var djerfvare tal än Gustaf Trolle förmådde 
smälta. Inför alla som för tillfället voro närvarande sva
rade han :

»Allt hvad jag hafver gjort, har skett med hans helighet 
påfvens samtycke. Han har gifvit mig makt att föra både 
det andliga och det verldsliga svärdet, och derför tihkommer 
det ingen att nämna mig mandråpare, om ock många för 
min skull kommit om halsen. Det helsen och sägen herr 
Sten Sture!» Och i maktlös vrede vände han budbäraren 
ryggen.

Men numera lyssnade ingen till hvad han förebar till sin 
ursäkt, alla tyckte likasom riksföreståndaren, att sådant 
tal borde han fört förut.

Det var dock nödvändigt att bringa saken till ett slut
ligt afgörande. Erkebiskopens nederlag hade nedstämt tonen 
hos biskopar och prester, de kände nödvändigheten af 
att foga sig efter den som innehade högsta makten, och 
ett så gynnande tillfälle att stadfästa den borde icke för
summas.

I slutet af november sammankallade riksföreståndaren 
ett möte i Stockholm. Dit kom biskop Hans Brask från 
Linköping, biskop Mathias från Strengnäs, biskop Otto från 
Vesterås och biskop Arvid från Åbo, dess utom Hemming 
Gadd, en stor hop riddare, friborna frälsemän, kopparbergs
män, dalkarlar samt borgmästare och råd i Stockholm. 
Slutligen kom också på riksföreståndarens lejd erkebiskop 
Gustaf Trolle sjelf att stå till rätta, om han kunde försvara 
sin sak.
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Men när han inträdde i den stora församlingen, brunno 
hans ogon med en vild glans, han kastade hufVudet stoli 
ii ma ka och betraktade församlingen som om han kommit 

tor att döma i stället för att bli dömd.
Då uppsteg Sten Sture. I lugna och värdiga ordalag 

talade han oni, hur herr Gustaf Trolle redan från sin an
komst till Sverige såsom rikets erkebiskop hade bevisat sig 
vara landets fiende, hur han låtit misshandla fallna sven
skars lik och upprepade gånger tvärt emot gifna löften 
brutit freden, under ingånget stillestånd låtit affyra slottets 
kanoner mot den intet ondt anande belägringshären och 
Termed vållat stor manspillan. Öppet hade han erkänt sig 
vara konung Kristians man och dermed tillräckligt ådaga
lagt sitt förrädiska sinnelag och bevisat sin ovärdighet icke 
allenast att vara svenska kyrkans primas, utan ock att vara 
en medlem af densamma.

Ett ogillande knot gick genom församlingen, allas blickar 
lästes på erkebiskopen, de flestas med ett hotande uttryck, 
de andras nästan skamse; domkapitlet vågade ingenting 
yttra till hans försvar.

Men under det prelaten lyssnade till anklagelserna, hård
nade hans anledsdrag och de blefvo likasom gjutna i jern. 
Hvad rörde det honom, hvad de andra tänkte och tyckte?

Beskyllningen för förräderi, den kastade han tillbaka på 
riksföreståndaren, som hade burit vapen mot landets rätte 
herre och konung.

För sin del behöfde han icke stå denna församling till 
räkenskap för hvad han hade gjort; den heliga staf, som 
han emottagit af Petri ståthållare, den kunde ingen verlds- 
lig herre fråntaga honom, och smädelserna föraktade och af- 
visade han.

Ett sådant tal kunde endast öka förbittringen, förräde
riet var alltför uppenbart, och sinnesstämningen retades ytter
ligare genom det hånfulla bemötandet mot den allt mera 
älskade riksföreståndaren.

Saken blef derför lätt afgjord, och riksmötets dom öfver 
erkebiskopen blef af följande lydelse :

»För den dråpliga skada och fördert, som Sveriges inne
byggare af Stäkets slott fångit hafva, sedan det byggt blef; först 
i erkebiskop Jöns’ tid genom Kristians intagande i riket, sedan 
i erkebiskop Jakobs tid genom konung Hans’ intagande och 
nu slutligen i erkebiskop Gustafs tid genom unge kung
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Kristians intagande, — skall Stakets slott platt i grund neder- 
brytas och tillintetgöras, så att härefter inrikes förrädare ej 
måtte der tillflykt hafva.»

Men rörande erkebiskopen fäldes följande dom-:
»Emedan herr Gustaf Trolle dragit utländsk här in på 

sitt fosterland och emedan han fört afvog sköld emot sin 
herre och höfvidsman, Sveriges rikes föreståndare, hafva vi 
alla endrägteligen med ja och uppräckta händer svurit och 
lofvat, att aldrig i våra iifsdagar hafva honom för erkebiskop 
här i riket, men han skall njuta sin lejd, som honom vår 
käre herre och höfvidsman gifvit hafver.»

Tillika utfäste sig alla de närvarande, »efter som de alla 
voro samsvurna i detta ärende», att inbördes bistå hvar
andra i händelse någon skulle med anledning af hvad som 
skett draga öfver riket något obestånd eller bansmål, ehvar 
och när denna sak, antingen i den helige faderns påfvens 
gård eller annorstädes företagas kunde.

När domen sålunda var fäld och vederbörligen i skrift 
uppsatt, underskrefvo de närvarande sina namn, och riksens 
klämma sattes derunder tillika med de undertecknandes 
»hängande insegel». Men biskop Brask, som icke var nöjd 
med domen, men heller icke vågade undandraga sig, be
gagnade sig af »ett listigt romarestycke», och skref på en 
liten papperslapp: »Detta är jag nödd och tvungen till». 
Sedan lade han oförmärkt lappen i vaxkupan under in
seglet,.

Det var den 23 november 1517 som detta beslut 
fattades.

Så slutade detta märkeliga möte!
Särskilda bref, om hvad som der tilldragit sig och be

slutats, uppsattes och medfördes af deltagarne hvar och en 
till sin hemort.

Till Norrköpings stad hade riksföreståndaren sjelf upp
satt en skrifvelse; den börjar med ett upprepande af det 
föregående, men slutar sålunda:

»Käre vänner, jag tackar eder alla ganska kärligen för 
eder trohet och välvillighet, som I mig och edert fädernerike 
alltid bevist hafven som ärliga och trogne män i allo måtto, 
förhoppandes och alls intet tviflandes, att I viljen göra så 
härefter. Derför beder jag eder uppå riksens vägnar och 
bjuder strängeligen alla, att I förskaffen eder goda vapen. 
Kunna vi ingalunda få vara i fred för de danske, så vilja
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\ i, når rått tid är draga in till dem med sådan makt, att 
de näst Guds hjelp skola sjelfva gerna bedja Gud om fred.»

En dags andrum unnade sig herr Sten ; fru Kristna sam
lade omkring honom några kära vänner, med hvilka lian 
utan tvång kunde samspråka om de vigtiga ting som skett. 
Deribland var hennes fader, herr Erik Johansson, som varit 
en af erkebiskopens domare. Hemming Gadd och den unge 
Gustaf Eriksson, slottshöfdingen Jöns Jönsson med flera.

»Tiden har tagit ett väldigt steg framåt,» utropade doktor 
Hemming. »Det är icke mera än femtio år sedan, som Jöns 
Bengtsson förde en dylik strid som denna mot rikets måls
man, som då råkade vara en konung. Då var det kyrkans 
öfverhufvud, som vann striden, och det verldsliga majestätet 
förlorade både krona och rike. Nu deremot har vår sven
ska fosterländska sträfvan vunnit sådan kraft och betydelse, 
att, när riksföreståndaren för dess talan, står hela folket 
bakom honom såsom en man. Den stöter bort hvar och 
en, som vill ställa sig i vägen för nationens utveckling, utan 
afseende på om han också är rikets ärkebiskop !»

»Jag tror,» inföll herr Erik Johansson, »att den seger 
som vunnits har sin största och egentliga betydelse deri, att 
den visar djupet af det nationella lif, som bryter med sina 
traditioner och sin vördnad för det presterliga embetet, när 
det gäller att skydda sin fortvaro och sin sjelf bevarelse.»

»Hvilka män hafva verkat denna snabba utveckling,» 
genmälde Jöns Jönsson. »För femtio år sedan må man väl 
säga, att svenska folket ännu bar slafvens bojor, och se nu 
med hvilken sjelfkänsla det höjer sitt hufvud. Det har sina 
riksföreståndare att tacka för befrielsen från danska öfver- 
väldet, men hvad som mera är, de hafva af dessa lärt att 
tänka på egen hand, att bli frie, sjelfständige män, och denna 
dyrbara gåfva skall gå i arf led efter led, och när inga 
Sturar mera finnas, skola de frön, de nedlagt till upplysning 
och frihet, bära frukt till välsignelse för evig tid!»

»Låtom oss icke glömma den som gjorde första början!» 
inföll herr Sten. »Hade icke Engelbrekt slagit in pä den 
rätta vägen, hvem vet om hans efterföljare gjort det. Exemplet 
har en mäktig verkan; mannen af folket gick i spetsen, och 
efterföljarne fortsatte hans arbete. Herran den allsmäktige 
välsignade underbart alla Sten Stures företag, all den ut
veckling vårt land erhållit fick den af honom, och de frön 
till utveckling, han sådde, hafva burit frukt. Min käre fader
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fick icke tid till mer än att pröfva krigets farligheter, och när 
jag ser tillbaka, hvad har denna tid varit annat än ett stort 
arbete att befria oss från den förderfliga unionen med Dan
mark; den var i sin ordning den skärseld, som skulle rycka 
upp folk och land ur mörker och okunnighet, den baby
loniska fångenskap, som skulle tvinga oss att eftersträfva 
ljus och frihet. Så synes det mig som om Herrans hand 
hela tiden skyddande varit utsträckt öfver oss, och lyckliga 
må väl de prisa sig, som fått vara verktyg för genomförandet 
af hans heliga vilja!»

Och så drucko de glada samman den aftonen.
Junker Gustaf Eriksson berättade fru Kristina, hur tap

pert hennes herre farit fram, hur allas ögon litat till honom 
och hur älskad han var af hög och låg.

Och de orden ljödo ljufligt i hennes öron, hon kände 
sig vara så oändligt lycklig, att högre mått deraf kunde icke 
komma på en menniskas lott. Så tänkte hon, att måhända 
också ett svärd skulle komma att gå genom hennes själ, 
hon visste att pröfningen och lidandet var nödvändigt för 
att hon en dag luttrad, pröfvad skulle kunna säga afhjertat:

»Se Herrans tjenarinna!»

Såsom beslutadt var, kom erkebiskopen välbehållen till 
sitt slott igen.

Men många dagar dröjde det icke, förr än riksförestån
daren följde efter. Nu skulle belägringen pådrifvas med stor 
kraft och allvar.

Detta var så mycket nödvändigare som erkebiskopen i 
Lund, Birger Gunnarsson, skriftligen uppmanade riksföre
ståndaren att upphäfva belägringen af Staket, i annat fall 
skulle han såsom.påflig legat och den svenska kyrkans primas 
lysa honom i bann för slik en våldsgerning.

Herr Sten inlade mot denna hotelse en allvarlig protest ; 
Lunds erkebiskop, som på så många sätt. var beroende af konung 
Kristian, kunde icke fälla dom mellan Sverige och Danmark.

»När icke danske konungen är erkänd såsom svensk 
konung, lärer väl icke heller den erkebiskop han tillsatt 
kunna blifva det af oss,» inföll Hemming Gadd. »Dessutom 
betyder en bannlysning nu mera mycket litet.»

»Det drar uppmärksamheten på oss från utländske furstar 
och kan leda till att hans helighet påfven vill blanda sig i 
våra angelägenheter.»



»Skullen I underkasta eder det?»
»Nej, vid lefvande Gud!»
Hemming smålog förnöjd. .Det svaret är gnid värdt.» 

sade ban. »Jag ville vara fyrtio år yngre och följa eder ett 
stycke på vägen genom lifvet.»

»Jag kan komma att gå före eder.»
»Derifrån bevare oss Gud!»
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I sitt vanvett tänkte verkligen Gustaf Trolle på att ytter
ligare försvara sig på Stakets slott. Han trodde fullt och 
last, att en ny hjelpsändning oförtöfvadt skulle komma från 
Danmark.

Men sinnesstämningen hos hans underlydande var nu
mera icke sådan, att han med hotelser eller föreställningar 
kunde förmå dem till lydnad.

\ i veta redan, hur mäster Johan, på sin stränge herres 
befallning, hade behandlat svennerna.

De hade efter återvunnen frihet alldeles icke blifvit un- 
dergifnare, och när hans nåde sade dem sin vilja vara, att 
till sista man försvara slottet, då nekade de allesammans 
dertill och fordrade nästan pockande att slottet skulle upp- 
gifvas.

Och öfvermodet lemnade plats för fruktan., Gustaf Trolle 
inbillade sig, att svennerna ville öfverrumpla och gripa honom, 
kanske till och med taga hans lif.

Till ingen vågade han förtro sig, en pålitlig vän eller 
tjenare egde han icke, också smög han en natt som en 
brottsling ut ur slottet, på väktarens anrop vågade han icke 
svara och var nära att bli skjuten som spion. Det låg en 
liten båt vid stranden, den frigjorde han och rodde så till 
en holme, som låg helt nära. Der gömde han sig i en bergs 
håla öfver natten.

Påföljande morgon, när hans nåde saknades, blef upp
ståndelsen stor i slottet.

»Har han tagit lifvet af sig?» sporde man hvarandra.
»Dertill är han för feg.»
»Den uslingen!»
»En djefvul var han!»
»Kanhända den onde hemtat honom.»
»Besökt honom har han åtminstone.»
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»Tvi, sådan herre!»
»Jag söker tjenst hos herr Sten!»
»Den som det vågade!»
»Om honom säges allt godt!»
»Låt oss försöka!»
Den lyckan sviker, har inga vänner; det fick erke- 

biskopen pröfva; dessa samme, som bugat ända till jorden 
vid hans blotta åsyn, de hånade nu och spottade på hans 
minne.

Hela svenneskaran begaf sig till lägret för att bedja 
riksföreståndaren taga slottet i besittning, men de hade också 
en annan ödmjuk anhållan.

»Och det var?»
»Att hans nåde ville taga dem i sin tjenst.»
Han lofvade besörja deras öfverförande till Danmark. 

»Danskt folk bör vara i dansk tjenst,» sade han, men sporde 
tillika, hvar deras herre var tillfinnandes.

Ingen kunde upplysa derom.
En fattig fiskare gjorde det.
Han hade saknat sin båt och upptäckt den vid stranden 

af den lilla ön. Der rörde sig också en menniska, som, när 
han såg sig upptäckt af folket på motsatta stranden, hastigt 
skyndade bort.

Nyheten om erkebiskopens försvinnande hade redan 
börjat sprida sig, och en naturlig tankeföljd var, att det möj
ligen kunde vara han, som tagit sin tillflykt dit.

Bland allmogen var förbittringen allmän, aktningen för 
hans embete var försvunnen, de hade en bjertans lust att 
sjelfva taga hans person om händer.

En båt anskaffades, så många kastade sig deri, att den 
var nära att sjunka. De lyckades komma fram; hvar och 
en bröt sig en stör, och så tågade de omkring ön för att 
söka. .

De funno honom slutligen; likt ett vildt djur satt han 
hopkrupen mellan ett par stenar och glodde på dem med 
ögon, brinnande såsom eldkol.

De studsade nästan vid hans åsyn och bligade sedan 
undrande och tveksamma på hvarandra.

»Nu lär han felan inte vara farlig. Kom låt oss gå 
närmare.» Och de gingo några steg.

»Han ser ut som han kunde bilas!»
»Vi ska slipa tänderna på honom.»
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»Tvi sådana vargögon.»
»Dem sticka vi ut!»
Allt närmare komm o de.
Och Gustaf Trolle intogs af en namnlös fruktan, han 

trodde sm sista stund vara kommen.
»Vill du komma fram der!» ljöd det från bondhopen.
De hade glömt hans höga rang och presterliga värdighet 

och så go endast det vilda djuret.
Emellertid hade herr Sten blifvit underrättad om, att 

biskopens tillflyktsort blifvit upptäckt och att bönderna'för
modligen sjelfva skulle komma att öfva rättvisa. Hastligen 
begat han sig efter åtföljd af några män och hann lagom 
tram att förhindra det tilltänkta dådet.

»Hvad tänken 1 på, käre vänner,» sade han till bön
derna. »Viljen I gå lagen i förväg och sätta eder till domare ; 
är nu slikt sed i landet?»

De drogo sig skamse undan, men mumlade sinsemellan, 
att hade de icke töfvat så länge, skulle saken länge sedan 
varit a åfjord.

Men herr Sten sade höfviskt, att om hans nåde ville 
följa honom och hans män, skulle han i all säkerhet komma 
tillbaka.

Här fans intet val, han måste hafva den hatade riks
föreståndaren att tacka för sitt lif. Och utan ett ord, en 
blick på sin fiende lomade han af ner till stranden och 
satte sig i båten.

Men allmogen benämnde från den dagen platsen, der 
han bl ef gripen, för biskopsholmen.

Herr Sten yttrade under vägen, att hans nåde torde 
behöfva säkert skydd och sporde till hvad kloster han ön
skade bli förd.

»Vesterås!» var svaret.
Några timmar måste han dock bida i lägret; han be

gärde att bli lemnad allena, men måste först underteckna 
en handling, hvari han försakade och »renuncierade» sin kyrka 
och erkebiskopsdömet och bekräftade detsamma med sitt sigill.

Derefter fördes han under säker eskort till Vesterås; 
ingen af hans svenner begärde att få följa honom, och ingen 
trodde han, ingen sporde han efter; alla hans tankar och 
önskningar gingo ut på hat och hämnd, derpå rufvade hans 
förbittrade sinne natt och dag.

Sten Sture den yngre. II.
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4.

Gengångare.

Till Biskops-Arnö hade kommit en kär och efterlängtad 
gäst. Gamle herr Jakob såg sig öfvergifven af forne vänner 
och beundrare, derför helsade han fader Johannes dubbelt 
välkommen. Ur det fromma, åldriga anletet lyste denna 
själens frid, detta lugna, jemna sinne, som inga stormar i 
lifvet kan nedslå, de bryta sig deremot som mot klippväggen.

Det var en egenhet med fader Johannes, att han blef 
gladare och nästan kraftfullare med åren. Hans Herras verk 
blef honom kärare för hvarje dag, och han var lycklig att 
få verka för det samma. Det rörliga, försakande lif han 
förde, den tillgifvenhet, det förtroende, som strålade honom 
emot ur allas ögon, värmde och liksom medförde ny life— 
kraft till det gamla hjertat.

»Hvar har du varit så länge, du rymmare!» yttrade 
hans nåde och omfamnade honom.

»Verlden är stor. och mina ben börja att tröttna,» gen
mälde Johannes.

»Endast börja, då mina länge sedan äro utslitna! Egde 
jag din kraft, skulle jag inte tveka i hvad jag borde göra.»

»Det skolen I ändock icke; utan verka-så långt edra 
krafter förmå.»

»Vet du på hvad jag syftar?»
»Jag förmodar på den förrädiske gårdsfogden.»
»Du nytjar hårda ord. »
»Det måste jag. »
»Derför att du är riksföreståndarens vän?»
»Och kyrkans och eder!»
»Mot mig har han icke brutit.»
»Tron I då, att den som är falsk i ett stycke, icke är 

det i alla?»



gengang are.

Herr Jakob satt tankfull några Ögonblick. »Det är diir 
olikt att döma strängt,» sade han.

* Der för bör jag bli trodd, när jag gör det.»
»\i skola återtaga det ämnet!»
Hans nåde berättade, hur ringa uppmärksamhet han nu 

mera åtnjöt af presterskapet : »Fordom trängdes de i mina 
gemak,» sade han, »nu mera ser jag sällan till dem, och om 
någon förirrat sig hit, undviker han med största sorgfällighet 
att tala om kyrkliga ärenden, som de dock veta måste ligga 
mig närmast.»

»Af fruktan att såra eders nåde.»
»Hm! Johannes, du nytjar skarpa ord.»
»Det var genom eder han blef Sveriges erkebiskop.»
»Landets stormän önskade det.»
»Och I samtyckte mot eder öfvertygelse?»
»Jag trodde och hoppades, att han icke skulle gåbröst- 

gänges tillväga.»
»I vissten väl det mål han sträfvade till.»
»Det har i alla tider varit min tro, att en förening med 

Danmark vore vår och landets lycka. Till hvad hafva dessa 
standiga krig ledt, om icke till kyrkans och folkets både tim
liga och eviga skada; sådant måste en gång taga ett slut.»

»Jag har läst domen, som riksens råd fällt öfver herr 
Gustaf Trolle,» genmälde Johannes.

Det flög en harmens rodnad öfver herr Jakobs kinder 
»Man skyller mig orättvist för att ha varit den, som drog 
konung Hans in i landet,» sade han.

»Utan edert, samtycke hade han icke kommit.»
»Johannes, du har träffat riksföreståndaren.»
»Det har jag!»
»Och han har sagt dig ...»
»Att I lofvat att återtaga edert embete.»
»Jag förmår det inte.»
»Då måste han företaga annat val.»
»Må han akta sig derför!»
»Han är väl icke mycket rädd, efter som han nu börjar 

nedrifvandet af Stäket.»
»Jag vet det. Han har tillskrifvit mig om, att alle, som 

hafva någon egendom derstädes, skola anmäla sig för dess 
utbekommande; men jag bar bedt honom vara förtänkt hvad 
följden blir, om han låter bryta ner det vigda kapellet i 
borgen och de vigda altarna, 'i hvilka många helgedomar
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äro inmurade. Det är icke rådligt att gå alltför dristigt till
väga emot vår Herre och helgonen.»

»Han påminde mig om skriftens ord: ’Om din högra 
hand är dig till förargelse, så hugg den af och kasta den i 
elden.’ Med lika stort skäl, menar han,’bör icke sten lemnas 
på sten i den fästning, som vållat fäderneslandet sådan 
skada’.»

»Han är djerf och oförvägen!»
»Men också mild, annars hade väl icke herr Gustaf 

kommit i Vesterås kloster, utan der han sannerligen för- 
tjenade att vara, i dess fängelse. »

»Besinnen edra ord!»
»Jag tar dem icke tillbaka!»
Det såg ut, som om de begge gamla vännerna inte alls 

kunde draga jemnt den gången.
Erkebiskopen gick missnöjd in i sofkammaren.
»Han måste småningom förberedas!» sade Johannes, 

»annars kommer det honom allt för häftigt uppå, ty han vet 
intet, jag märker det nog.»

Påföljande dag emottog hans nåde flera bref, och med 
dessa i handen kom han in till Johannes.

»Domkapitlets medlemmar insulteras af pöbeln,» sade 
han upprörd. »Gudstjensten njuter icke helgd.»

»f Upsala?» sporde Johannes.
»Mitt gamla, hederliga biskopsdöme!»
»Just för att återge det folkets aktning, är det som herr 

Sten vill förmå domkapitlet till nytt val.»
»Jag råder herr Sten att taga sig af andliga och kyrk

liga val så litet som möjligt.»
»Men herr Gustaf har ju sjelf afsagt sig embetet, då 

måste väl någon annan tillsättas.»
»Afsägelsen gäller ingenting utan påfvens godkännande, 

i synnerhet som den icke kan sägas vara gjord utan öfver- 
våld, hot och rädsla; det har biskop Hans i Linköping 
skrifvit honom till.»

»Blef herr Sten svaret skyldig?»
»Det blir han aldrig. Han genmälde, att vår heligaste 

fader påfven och kyrkans lag ej kunna lida eller tåla så
dana kvrkans förmän, hvilka i stället att vara lekmännen 
till en efterdömelse och spegel, äro besmittade med uppen
bart förräderi, synnerligast mot sitt eget fädernerike.»
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>>Det tyckes mig, som om den tanken gör Imrr Slen
UH e! ’ 0 ufru ^erl Jllst icke passar väl samman med den 

romerska kyrkans grundsatser.»
»Sannerligen tror jag icke. Johannes, att du blifvit smittad 

at den nya tidens idéer.»
»Det vållar den nye erkebiskopen.»
»Hur så?»
»Kommer icke han från Rom?»
»Än sedan?»
»Med dess skämda seder och begrepp.»
»Johannes! Han är min vän!»
»Det har han aldrig varit.
» Bevisa mot satsen ? »
»Bevisa hans vänskap!»
Herr Jakob tvekade några ögonblick. »Jag har många 

bevis derpå,» sade han. »Du mins, att jag hade skäl till 
missnöje med fru Bonti.»

»Ja, jag mins!»
»Han har befriat mig från henne.«
»På hvad sätt?»
-Han iklädde sig ansvaret för att göra henne till abbe

dissa i Vårfruberga.»
»Hon blef det?»
»Förmodligen länge sedan invigd, efter som jag icke 

hört något om henne.»
»I borden dock göra eder underrättad.»
»Hvarför det?»
»Hon har följt eder så länge.»
»Och pinat och plågat mig.»
»Jag tänkte 1 haden ock någon gammal skuld.»
»Den har jag många gånger gäldat.»
»Men icke glömt, förmodar jag. Sänd bud till Vårfru

berga och önska henne lycka.»
»Vet jag hur man skulle uppfatta det?»
»I kunnen ju skicka några reliker till klostret för den 

förbindelses skull, i hvilken I stån till det.»
Hans nåde var icke riktigt hugad. »Jag vet knappt, 

hvarför jag fogar mig efter dig,» sade han. »Det är väl för 
att få fred med min biktfader.»

Några verkligen dyrbara kyrkoprydnader och reliker 
lades samman, och en trogen tjenare sändes dermed till 
Vårfruberga. Dyrbarheterna skulie öfverlemnas till abbe-
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dissan att tillställas klostret; till henne sjelf sände hans nåde 
sin helsning.

»Jag vill hoppas, att hon ieke derefter hedrar mig med 
ett besök,» sade han nästan ångrande.

»Det tror jag inte hon gör.»
Efter tjenarens affärd såg det ut, som om fader Johannes 

blifvit lugnare; han gaf icke mer några hvassa svar, och 
den störda harmonien tycktes vilja vända tillbaka.

Vid denna lid hade den påflige legaten Angelus Arcim- 
boldus anländt till Danmark, och detta gaf anlening till 
mycket tal.

Under förtroligt samtal meddelade herr Jakob sin gamle 
vän, att den nuvarande påfven Leo X var en praktälskande 
furste och en gynnare af konster och vetenskaper. Litet 
brydde han sig om kyrkans inre förfall, men deremot lade 
han sig all vinning o'm det yttre fullbordandet af den 
stolta Peterskyrkan i Rom, som hans företrädare, Julius II, 
hade lagt grunden till. Uppbyggandet af denna jettedom 
och kriget mot turkarna voro de två hufvudsakliga orsakerna 
till aflatshandeln.

»Den verkar icke till förbättring,» sade Johannes.
»Också bedrifves den endast som en spekulation,» hviskade 

hans nåde förtroligt, »rättigheten att sälja aflat är numera 
helt och hållet stal'd på entreprenad.»

»Och presterna samtycka dertill?»
»En och annan vågar göra invändning; men det hjelper 

inte. Öfverentreprenören har sina underkommissarier, och de 
förstå att ockra med varan.»

»Och nu skola dessa ockrare komma hit?»
»Jag är säker på att de skola göra en god skörd. Det 

sägs, att Arcimboldus skall vara så begifven på yttre ståt, att 
han låtit förfärdiga åt sig tallrikar, kittlar och pannor af 
gediget silfver.»

»Till ögonfägnad för de skådelystne!»
»I Tyskland har det väckt anstöt, men jag tänker, att här 

skola aflatskrämarne som gräshoppor sprida sig öfver landet. 
Några komma nog hit!»

»Man borde motarbeta dem.»
»Rvartill skulle det tjena?»
»Upplysa de enfaldige!»
»De vilja icke upplysas.»
»Man borde åtminstone försöka.»
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»Hafven I icke hört om Martin Luther?»
»Nej !»
»Inte heller om Zwingli?»
»Lika litet!»
»Det fins också en tredje, Melanchton. Alla dessa umgås 

med reformatoriska åtgärder, men andra hafva gjort det 
före dem, och vi veta, att de hafva slutat på bålet,»

»Jag tänker det afhåller inte efterföljarne.»
»Dessa mäns styrka ligger i deras exemplariska lefnad ; 

de vinna tilltro, derför att lära och lefverne stå i innersta 
samband med hvarandra.»

Johannes böjde sitt hufvud: »Herran vare tackad och 
lofvad.» sade han. »Nu ser jag, att mörkret måste vika, ty den 
allsmäktige sänder unge, arbetsamme, män, genom hvilka 
han kan uträtta sitt verk.»

»Du ville nog hjelpa dem?»
»Allt hvad jag förmådde!»
»Vid din ålder?»
»Herren allena ger kraften!»
»Har du någon bekantskap derate i Tyskland?»
»Inte det jag vet!»
»Här har legat ett bref och väntat på dig i många må

nader.»
»Till mig, hvarifrån?»
»Jag tror från Basel.»
»Derstädes lärer ingen känna mig.»
Biskopen tog fram ett stort bref, som han lemnade den 

förvånade Johannes.
»Detta förstår jag inte,» sade denne och lemnade rummet 

för att ostörd få läsa det.
Men några timmar derefter kom han tillbaka och sporde, 

cm hans nåde ville taga emot honom.
»Jag har numera aldrig något som hindrar!» svarade 

denne med ett sorgset leende.
Men Johannes ansigte lyste af glädje.
»Så lycklig har jag aldrig förr sett dig, du käre, hvad 

har timat?»
»Gud har hört sin tjenares bön!»
»Brefvet du fick?»
»Underrättar mig derom!» Och nu mälde han om den 

förrymde Vadstenabrodern. som besökte honom hos hans 
nåde, som han tillrådde att försöka undkomma till främ-
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mande land och om hvilken han sedermera icke hört det 
allra ringaste: »Jag trodde, han var död eller i fängelse,» 
tilläde Johannes. »Men nu skrifver han till mig och spörjer, 
om jag funnit hans kära Karin, som han säger sig dag och 
natt tänka på.»

»Presten!»
»Ja, det syns underligt!»
»Hvar uppehåller han sig?»
»I Zürich, tillsammans med den Zwingli, om hvilken I 

nyss taladen. Han skrifver, att nu först har han lärt läsa och 
förstå Guds heliga ord. Hör här hur han skrifver:»

»Nu har jag lärt känna Kristus, såsom den ende med
laren, hvilken äran allena tillkommer; Zwingli har bevisat mig,, 
att när man löper bort till helgonen och tillbeder dem i stället 
för den lefvande Kristus, så är detta förvisso afguderi. Denna 
falska tro på helgonen måste man framför allt, genom det 
gudomliga ordets predikan, söka afskaffa. ’Men man skall,’ 
säger den förståndige mannen, ’icke rycka ifrån den svage
den staf, vid hvilken han stöder sig, ty då fäller man honom 
till marken. Åfven om det är ett bräckligt rör, vid hvilket 
han håller fäst, måste man låta det vara i hans hand, men 
derjemte påvisa en starkare staf, så låter han godvilligt röret 
falla och griper efter den starka stafven.’

På samma sätt bör man ock låta de yttre bilderna sta 
qvar i kyrkorna för de blödiga och svaga, men man under
vise dem om, att i dessa finnas hvarkefi lif, helighet eller 
nåd. Då skola de snart icke behöfva bilderna, utan gripa 
efter den enda saliggöraren, Kristus!»

»Sådana läror kunna icke vinna bifall i Rom !» utropade 
erkebiskopen lifligt.

»Han spörjer icke derom. Viljen I höra fortsättningen?»
»Ja, läs vidare!»
»Den tanken har för mig blifvit till visshet, att frälsning 

endast står att finna i Guds ord, och detta kan förstås af 
hvar och en som vill förstå det samma. Menniskan är ska
pad efter Guds beläte och bär just derför inom sig en läng 
tan efter Gud. Att hon ser upp till Gud, är ett bevis för 
att inom oss finnes någon förvandtskap, likhet och öfver- 
ensstämmelse med honom. Växterna se icke upp till men- 
niskorna, de äro icke af hennes slägte; men djuret blickar 
upp till menniskan, det har slägtskap med henne, och hon
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ser upp till Gud, af hvilkens slägtskap vi äro, säger Paulus. 
Likaså trär en menniskas själ efter salighet.

Sorgliga undantag firmas, de bära inom sig fruktan för 
fördömelsen.

»Menniskan måste förnyas efter Guds ande, det yttre 
brytas, på det det inre skall vinna gestalt. Att älska Gud, är 
att älska hans ord, häraf näres det andliga lifvet långt inner
ligare och kraftigare än den lekamliga menniskan af det le
kamliga budet, Guds lefvande skapareord, genom hvilket 
alla ting äro gjorda och alla ting hafva bestånd.»

Johannes lade ner bladet.
»Har du slutat?»
»Inte helt och hållet.»
»Det finnes mycket kätteri i den skrifvelsen.»
»Så skall jag icke läsa mer för eder.»
»Jag hör gerna på!»
Johannes tog upp ett annat blad och fortsatte.
»Zwingli talar alltid om trons vigt. Hela den evan

geliska läran är, säger han, ingenting annat än den vissa
ste bekräftelse på, att hvad Gud lofvar, det håller han. Men 
icke alla hafva det rätta sinnet och den rätta smaken för 
det gudomliga ordet. ’Ett godt, starkt vin, älskas endast af 
den som är frisk, det gör honom glad, stärker honom och 
värmer allt hans blod.’

Men den som ligger till sängs i sjukdom eller feber, 
tål knappt vid att smaka, ännu mindre att dricka det, men 
dertill är icke vinet skulden, utan sjukdomen. På samma 
sätt är endast det barnsliga sinnet mottagligt för det gudom
liga ordets lärdomar. När behöfde ett koncilium besluta 
att man skulle hålla Guds ord för sanning? Må de vise och 
grälmakarne väl betänka, att det enfaldiga sinnet fattar och 
förstår Guds ord på grund af dess inneboende klarhet, ty 
allt som är klart måste ju af klarheten vinna högre ljus. 
Menniskan kan inte taga, utan det varder henne gifvit of- 
vanifrån. Ingen kommer till Kristus, som icke lärt känna 
honom genom fadern. Inga doktorer, inga kyrkofäder, inga 
påfvar eller någon påflig stol, inga koncilier utan Jesu Kristi 
Fader är den rätte läraren hos hvilken vi måste gå i skola.

För de vise här i verlden hafver Gud det förborgat, 
och uppenbarat det för de fåkunnige.

Till de ringa och föraktade vänder sig Herran: ’Till de 
höge ryttare må han icke ropa, de skola icke höra honom

89
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för sina hästars prakt, sina många tjenare, sin musik och 
sitt triumfrop’. Om Petri stol talar icke något evangelium, 
det är icke till männen med biskopsmössa och purpur som 
Kristus hänvisar oss. Den, som af honom blifvit mättad, 
behöfver icka längre den spis, som dessa bjuda. 'Kommen 
till mig I alle som arbeten och ären betungade, jag vill 
vederqvicka eder.’

Allt lösryckande af enstaka bibelställen motsätter sig 
Zwingli på det bestämdaste. Derför säger han: ’Man 
skall icke afbryta en enstaka liten blomma och lemna fältet 
för öfrigt orördt, endast när Guds ord står der i sin 
helhet, kan det hos menniskan inplanta ett rätt sinne. 
Nu sitter visserligen hos många åsnehuden så fast, att om 
man visar dem på ett skriftställes naturliga mening och de 
ingenting kunna invända deremot. så säga de:

»På det sättet får man icke förstå bibelordet, ty det är 
klart att många begripa en sak bättre än några få!' och 
så åberopa de sig på koncilierna, kyrkofäderna med flera. 
Egde deras påståenden grund, skulle Kristus ha farit med 
lögn, ty flertalet af presterskapet var af annan mening än 
han. Apostlarna skulle också haft orätt, ty hela städer och 
länder voro emot dem. Och ännu i dag äro de otrognas 
antal öfvervägande, likasom ock de påfliga koncilierna sins 
emellan äro af olika mening. Bevisar icke detta, att ingen 
mer än Gud kan gifva oss tillförlitlig kunskap om sanningen?»

»Frågar du, hvar du skall finna honom? Sök honom i 
din kammare och bed honom der lönligen, att han måtte 
lära sig förstå hans heliga ord.»

»Nedkalla andaktsfullt hans nåd öfver dig, bed honom lära 
dig förstå, att all visdom är af Herran Gud ! Bort med alla 
konstlade utläggningar, som äro hemtade från filosoferna. 
Hvilken filosof undervisade väl lärjungarne. Gud utvalde 
de enfaldige, att förkunna sin lära och bringade derigenom 
verldens vise på skam.»

»Med undvikande af alla spekulativa frågor angående 
Kristi menniskoblifvande, ställer sig Zwingli genast på hi
storiens fästa mark. Han börjar med hvad Kristus verkat 
och lärt sedan han uppenbarat sig i denna verlden, från 
det ögonblick Simeon sade till hans moder: ’Sidenne är satt 
till ett fall och en uppståndelse för många i Israel!’ Lika
som Kristus måste hvarje lärare föregå församlingen med sitt 
exempel, han får icke i yttre måtto hänga på sig en kåpa
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ocli prestkappa och i sitt inre hysa ett högmodigt sinne, icke 
bära en hvit skjorta och i sitt inre vara okyskare än en 
t arga It, icke mumla många psalmer och förakta Guds 
klara ord.»

»Han får icke vrida ordets bokstaf efter sina egna an- 
täktelser. Kristus har icke bestraffat någon last så strängt 
som fariséernas hyckleri och skrymtaktighet. Han får heller 
icke sky att gå de höga och mäktiga in på lifvet och säga 
dem sanningen, såsom profeterna i det gamla förbundet och 
Johannes döparen gjorde. Tro och kärlek äro de vapen, 
med hvilka han måste strida. Likasom herden olika be
handlar sina får efter ieras olika lynnen, så måste ock den 
andlige herden förfara med sina, och kärleken skall lära 
honom att alltid träffa det rätta. Men den rätta kärleken 
står endast att finna hos Kristus. Den som derför vill hafva 
Guds kärlek, han bedje honom gifva sig rätt kunskap om 
den enfödde sonen och rätt förtroende till honom, då är 
kärleken redan der. Hvilken är den lön som herden har 
att vänta sig? Att fråga derefter är trålarnas art, icke 
sönernas. Dessa arbeta med trohet i sin fäders tjenst och 
öfverlåta åt honom att gifva hvad han för godt finner.»

Zwingli säger slutligen, »att kyrkans.grundförderf har sin 
rot i förgudningen af det skapade, han talar om dessa falske 
herdar, som icke bry sig om fåren annat än för ullen, som 
predika Guds ord, men akta sig för att komma vid de höga huf- 
vuden från h vil ka förargelse kommer; dessa smilande ulfvar, 
som låta kalla sig herrar, men äro sitt folks förrädare. An
dra finnas, säger han, hvilka samla sig rikedomar och fylla 
sina säckar, pungar, visthus och källare. Och detta är det 
egentliga afguderiet att de söka sin tillflykt hos någonting 
annat än hos lefvande Gud!»

Jag har nu, vördige fäder, sökt gifva eder en före
ställning om den lära Zwingli förkunnar; efter hvad jag hört, 
lärer den icke mycket skilja sig från doktor Martin Luthers. 
Det vet jag, att genom honom har en ny lefnadslust vaknat 
hos mig; prestens kallelse, som förut synts mig som det 
tyngsta ok, har på en gång blifvit mig mycket kärt.

Slutligen måste jag berätta eder, att nunnorna i Octen- 
bach i Zürich hafva tillställt rådet en bön om att bli be
friade från sina klosterlöften. Regeringen, som trodde att 
de eftersträfvade ett beqvämare lif, beviljade många friheter, 
som klosterreglerna hittills förnekat. Men de svarade, att
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de ej begärde någon eftergift i hvad som angick deras 
kropp; deras själar skulle man komma till hjelp och lätta 
deras samveten, man skulle för Guds barmhertighets skull 
betrakta dem såsom oskyldiga fångar och frigifva dem.

Med anledning häraf har jag talat rned Zwingli om 
äktenskapet, och han har sagt, att det ingenstädes i den he
liga skrift blifvit presterna förbjudet att gifta sig, och Kristus 
har genom sin närvaro på bröllopet i Kanaan helgat och 
stadfäst hvarje sådant förbund.

Jag kan icke heskrifva för eder, vördige fader, hvad jag 
erfor härvid. Gifter sig Zwingli, kan jag också göra det, 
om jag är förskjuten ur mitt fädernesland, är jag viss på att 
Karin vill komma hit till mig.

Yrid allt hvad I hållen kärt beder jag, att I viljen lemna 
mig underrättelse om henne; försmäktar hon ännu i kloster? 
Slöjan har hon dock icke tagit, det lofvade hon, och jag 
är viss på, att hon icke bryter sitt ord. Helsa henne tu
sende gånger och var sjelf ödmjukt helsad af eder tacksamme 
och undergifne

Bengt Bengtsson.
Min adress är doktor Zwingli i Zürich.»

Johannes lade tillsammans brefvet, men när han såg 
upp, öfverraskades han af den häpnad, som stod att läsa i 
erkebiskopens ansigte, en hög färg brann på hans kinder, 
och bröstet höjde sig häftigt.

»Hvad fattas eder, herre?»
»Celibatet upphäfdt. Det är omöjligt!»
»Gud gifve att det gick dertill!»
; Önskar du det, Johannes?»
»Hafven I aldrig gjort det?»
Några stora tårar rullade utför prelatens kinder, de voro 

nu lika bleka som förut.
»Om detta inträffat för ett femtiotal af år sedan,» sade 

han, »hade jag visst icke länge förblifvit svenska kyrkans 
primas, men hur mycket lyckligare hade jag icke varit, emot 
nu!» Han gömde hufvudet i sina händer och försjönk i 
tankar.

Det gjorde också fader Johannes, han kände sig för
underligt dragen till de nya tankar, som banade sig väg 
genom verlden. Det var som ljusstrålar i en mörk natt, och
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han tackade Gud att han fått lefva så länge, att han sett 
ljuset komma.

Biskopen, den gamle egoisten, tänkte först och mest på 
hvad han sjelf förlorat. I andra rummet kom det anseende 
kyrkan skulle gå i mistning af, om de nya idéerna gjorde 
sig gällande.

»Vet du, Johannes, jag är glad, att få gå ifrån allt detta. 
Det slutar illa!»

»Min tro är att det skall leda till godt!»
»Det skakar kyrkans grundval.»
»Då är den icke byggd på bibelläran.»
»Jag tycker bättre om Erasmus,» fortsatte bispen nästan 

for sig, »han i (rade blott för kännedomen af de gamla språ
ken; det var visserligen en början, men han sträfvade aldrig 
att komma längre.»

»Så är hans arbete fulibordadt, de andra hafva fortsatt 
foch gått vidare.»

»Luther har öfversatt nya testamentet.»
»En annan skall öfverföra det till oss.»
»Det vill jag hoppas icke sker.»
»Hvarför icke?»
»Emedan det skulle tända som eld.»
»Och rena slagget från guldet.»
»Kanske komma i händerna på menige man.»
»Då blir hvar och en sin egen prest!»
»Och menniskorna låta icke leda sig såsom nu, menar 

du? Litet känner du verlden, om du tror att upplysningen 
skall göra menniskorna bättre, nej sämre, mycket sämre, 
det är min öfvertygelse.»

»På hvad grunden f den?»
»På erfarenheten! Alla bedragare hafva goda hufvuden, 

gif dem upplysning och vetande och de skola använda sina 
gåfvor till mensklighetens förderf.»

»Lär dem att rätt läsa och förstå den heliga skrift och 
den skall blifva dem först en tvångströja och sedan till rädd
ning och tröst.»

»Du ville nog skapa om hela verldsordningen.»
»Om jag kundeII
»Men hvarken du eller någon annan förmår det, derför 

skall icke mera ljus släppas in än att de svagsynte tåla vid 
det. Jag skall förhindra det.»

»I, herre?»
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Hans nåde smålog litet hånfullt. »Det säges, att biskop 
Mathias i Strengnäs är utsedd till erkebiskop, jag skall tala 
med honom om saken.»

»Jag vet, att domkapitlet besökt honom på Tynnelsö, 
han lär heller ieke varit obenägen, men man misstänker att 
domkapitlet är i hemligt förstånd med den afsatte erke- 
biskopen och har icke bedrifvit saken med kraft.»

»Det hafven I också från riksföreståndaren.»
»Har han orätt?»
»Jag vet, att han skrifvit flera bref i detta ärende, men 

det gagnar honom föga.»
I saden eder veta, att menige man äro uppretade mot 

Upsala domkapitel, I veten ock, att rikets inbyggare med lif 
och makt omintetgjort och vilja än vidare omintetgöra allt 
det som herr Gustaf och hans medhållare gjorde, så länge 
han var på Stäket. Att riksföreståndaren vill kyrkans bästa 
efter yttersta, förmåga, det skönjes af hans önskan att fä 
en ny erkebiskop, men om domkapitlet bevisar sig vara i 
råd och dåd med dem som riket och menige man förderfva 
vilja, så lärer väl ingen kunna begära att han dem skall 
beskydda och bevara.»

»Allt detta har du af riksföreståndaren.»
»Det har jag!»
»Du gör dig till hans taleman?»
»Jag önskade jag förmådde något hos eder!»
Efter några minuter sade erkebiskopén : »Du har mycket 

förändrat dig, Johannes.»
»Hur menen I?»

' »Förr blandade du dig aldrig uti hvad som icke närmast 
rörde din omgifning.»

»Men nu hafven både I och herr Sten blifvit denna om
gifning; I hafven talat med mig om edra och landets ange
lägenheter, och nu deltar jag deri och ville gerna göra hvad 
jag förmådde att sätta i lag det orätt komna, derför har jag 
kommit hit.»

»Jag kan nog tro det.»
»Och jag hoppas det skall lyckas!»
»Förmå mig att återvända till Upsala?»
»Och återtaga edert em bete.»
»Göra mig herr Gustaf Trolle till fiende?»
»Hvad behöfven I frukta honom?»
»Konung Kristian står bakom!»
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Hen1 Sten skail nog hålla honom borta.»
»Om han kan!»

Xär hvar gör sin pligt, så styrer Gud för det öfriga.»
> B vad är din?»
»Att sedan jag förmått herr Jakob Ulfsson att uppfylla 

sin. genast begifva mig nedåt landet för att möta den påf- 
liga legaten och hans följe.»

livad vill du med dem?»
»Om de sprida sina villomeningar bland folket, skall jag 

upplysa så många jag förmår.»
»Ingen skall tro dig!»
»Jo, om jag talar af Herrans ingifvelse.»
»Vänta dermed tills krämarne komma hit.»
»Jag har icke tid,» svarade Johannes och visade på sitt 

vackra grånade hufvud.
Budet som var sändt till Vårfruberga dröjde länge att 

återvända. Hans nåde tycktes icke fästa afseende dervid, 
men Johannes gjorde det så mycket mer, ehuru han nästan 
gissade orsaken.

And 11 igen en dag kom herr Jakob något upprörd in till 
sin gamle vän, sägande: »Budet från Vårfruberga är visser
ligen återkommet, men det förer så underligt tal, att man 
icke kan sätta lit dertill.»

»I sänden ju en pålitlig tjenare?»
»Han säger, att Beat... att den forna abbedissan är för

svunnen, han träffade på en nykommen.»
»Gjorde han inga spörsmål?»
Hans nåde kastade sig på bänken, fattade klockan och 

ringde häftigt.
En tjenare inträdde.
»Kalla hit Anselmo.»
Denne kom genast.
»Berätta från början!» befalde prelaten.
»Jag sa inte strax hvarifrån jag korn,» började tjenaren, 

»endast att jag medförde gåfvor till klostret. Jag blef förd 
till refektoriurn, och abbedissan kom genast emot mig. Det 
var en främmande röst, och jag sporde genast efter fru 
Bonti.»

»Hvarför fortsätten I inte. . .?»
»Hm, hon gaf så underligt svar.»
»Upprepa det!»
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»Den usla qvinnan har aldrig varit abbedissa i Vår
fru berga!»

»Var det alltsammans?»
»Hon var åtminstone ämnad till det,» invände jag. »Och 

jag kommer med rika skänker till klostret från hans nåde 
herr Jakob Ulfsson.»

»Det borde du icke ha sagt!» inföll denne.
»Jag ville göra henne mjuk, och det blef hon också. När 

hon skådat sig mätt på de dyrbara gåfvorna, sade hon:
Framför till hans nåde klostrets ödmjuka tack och säg 

honom, att det är nu snart tre månader sedan vår välsignade 
moder försvann härifrån. Om hon lefvande blef upptagen 
till himla, veta vi icke, ty ingen har sett det, men troligt 
är det.’»

»Var det allt?»
»Med slikt snömos afspisade hon mig. Men jag gjorde 

mina efterfrågningar utom klostret.»
»Visste man något?»
»Tre, fyra ögonvittnen hade sett den vördige modern 

med flera tjenare tåga ut från klostret, de senare hade åter
kommit, men aldrig hon.»

»Upplyste icke tjenarne om något?»
»De hade första dagen efter sin hemkomst berättat, att 

de kommo från Stäket, att fru Bonti utfarit i grofva till
målen mot hans nåde erkebiskopen och derefter blifvit tagen 
i fängsligt förvar. Svennerna hade menat, att med lifvet 
skulle hon icke komma derifrån. Några dagar derefter hade 
de återtagit alltsammans och sagt sig alldeles ingenting veta 
eller hafva hört.»

Det var dödstystnad i rummet. Herr Jakob satt upprätt 
med bleka kinder, men en lindrig skälfning förmärktes i hela 
hans varelse.

Johannes betraktade honom uppmärksamt. »Lemnaoss, 
Ansel mo !»

Tjenaren gick.
Återigen blef det tyst derinne några minuter.
»Viljen I, herre, vi skola bedja för hennes själ?»
»Du tror således hon är död?»
»Jag vet det!»
»Och har ingenting sagdt?»
»I borden förberedas.»
»Dog hon utan absolution?»
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»Jag fruktar det.»
»Säg mig allt!» ,
■ Aren I stark nog att. höra det?»
»Det är då något gräsligt?»
»Ja, herre!»
»Och upphofsmannen?»
»Herr Gustaf Trolle!»
»Är du viss derpå?»
»Dessa gamla ögon hafva sett det.»
Jakob Ulfsson kämpade en hård kamp. »Ovissheten 

skulle gifva mig döden,» sade han. .»Berätta allt.»
Och fader Johannes berättade hur han varit på vägen 

Bl? lägret; händelsevis hade han sett upp till Stäket och 
blifvit varse en person på taket, han hade sett hur denne 
slungat något ut deröfver, och detta något hade fallit ned 
framför hans fotter. När han till sin förskräckelse såg att 
det var en menniska, hade han åter sett upp till slottstaket 
och då tydligt känt igen herr Gustaf, som lutade sig ut öfver 
räcket, men genast drog sig tillbaka, då han såg sig upp
märksammad.

Jakob Ulfsson stirrade framför sig som om han sett 
spöken, han skakades konvulsiviskt.

»I st.ån icke ut, herre.»
»Jo, jo, jag vill veta allt!»
»När jag lvfte upp den döda i mina armar, voro lem

marna ännu mjuka.»
»Gräsligt, gräsligt!»
»Hon hade endast varit död några timmar.»
»Du kände genast igen henne?»
»Nej, hon var nu endast skinn och ben.»
»Har han låtit henne svälta till döds?»
»Så ser det ut!»
»Ve, ve öfver honom!»
»Jag kände som sagdt inte igen henne, men jag bar min 

börda till lägret för att få den nedlagd i vigd jord. Från 
Helgeandshuset tillkallades några tjenarinnor för att tvätta den 
döda och nedlägga henne i kistan. De lemnade mig tvenne 
bref, som hon burit på bröstet, på dem stod: ’Till fru Bonti’! 
Då kände jag igen henne. Ja, det var verkligen hon, men 
hur förändrad! Hon blef begrafven på den lilla kyrkogården, 
och jag förrättade den enkla jordfästningen.»

Sten Sture den yngre, TT. 7
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»Johannes!» Bispen lutade sig emot honom, och deo 
gamle mannen gret som ett barn.

»Från hvem voro brefven?»
»Från herr Gustaf Trolle.»
»Af senare datum?»
»Det ena var skrifvet 1490, det andra 1501, men begge 

talade om de stora himmelska skatter hon skulle erhålla i 
lön för de jordiska som hon sände herr Gustaf.»

»Hon bestal mig?»
»Derför att han lofvat henne helgonglorian; det är tyd

ligt att han brukat henne för sina afsigter, och nu har han 
lönat henne.»

»Efter förtjenst, Johannes!»
»Herran vare lofvad, att straffet började här nere! Det 

har kanhända öppnat hennes ögon.»
»Flvar äro brefven?»
»Jag sände dem till herr Gustaf Trolle!»
»Hvarför gaf du dem icke till mig?»
»Då haden I låtit eder upprörda känsla leda edra hand

lingar, och brefven hade ständigt gifvit den ny näring. Nu 
deremot stån I fri!»

Men Jakob Ulfsson var likasom träffad af åskan; han 
kunde sitta hela timmar stilla och orörlig på samma ställe, 
försjunken i sina minnen och tankar. Och att dessa just 
icke voro af gladaste art, det lästnman i det bleka, sorgsna 
anletet.

Fader Johannes väntade tåligt att han skulle vakna ur 
denna apati, talade stundom vänliga, tröstande ord och läste, 
när han blef lemnad allena, upprepade gånger och med lif- 
ligaste intresse brefvet han erhållit från Zürich. Han tyckte, 
att mycket af det som hittills slumrat i hans själ hade 
likasom vaknat upp och kommit till medvetande.

Ett bref från riksföreståndaren anlände till hans nådo 
erkebiskopen.

Det innehöll ett spörsmål, om icke ännu yttersta stunden 
var inne?

Kort blef kampen! »Jag reser tillbaka till Upsala och 
återtar mitt erkebiskopliga embete,» utropade Jakob Ulfsson 
med stor kraft. »Hvad följden månde blifva, vet jag inte* 
jag lägger den i Guds hand.» J &

»Då går allt till det bästa,» genmälde Johannes.
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Nu var det ingenting som längre höll honom qvar. 1 
grannskapet af Jönköping låg ett kloster, som genom sina 
stränga, allvarliga seder mycket närmade sig kartusianerna. 
Johannes hade bland dem många goda vänner och hade 
ofta blifvit ombedd att komma dit. Man hade tillskrifvit 
honom om, att det cistercienserkloster, som låg icke långt 
derifrån, var upplåtet till boningsplats för en del af den be
skickning som åtföljde påfliga legaten. Om han skyndade, 
skulle han bli i tillfälle att se och döma med egna ögon.

Erkebiskopen medgaf ögerna skilsmessan, och han tillät 
icke, att Johannes tillryggalade den långa vägen till fots; 
trafvare och fordon måste han begagna, och hans nåde för
mådde honom till och med att taga en tjenare till följesven.

Vi låta hvar och en begifva sig till ort och ställe och 
möta åter fader Johannes, sedan han blifvit godt och väl 
inqvarterad i klostret.

5.

Aflatskrämarne.

I Jönköping var hela stadens befolkning i rörelse, den 
afdelning af påfliga beskickningen, man väntade, var nära 
utanför staden. Från cistercienserklostret drogo munkarne 
ut i högtidlig procession med kors och fanor. Alla kyrk
klockor ringde, folket var utom sig af hänförelse, nu skulle 
det erhålla förlåtelse för alla begångna synder.

Vid stadsporten möttes den påflige utskickade Arcim- 
boldi kommissarie, Johan Tezel, flera utländingar följde 
efter, men framför honom bars ett rödt kors med påfvens 
vapen och den påfliga aflatsbultan på en sammetskudde.
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Omgifven af en ofantlig folkmassa, tågade Texel med 
sitt följe in i klosterkyrkan, hvarest korset nedsattes i koret; 
för den gapande, okunniga massan bedyrade han, att det 
hade samma kraft och verkan som Kristi eget kors.

En af hans följeslagare hviskade till de omgifvande, »att 
om de riktigt stadigt betraktade korset, skulle de få se hur 
Kristi blod sakta rann ned derifrån».

Den röda färgen på korset, oafvändt betraktat, kunde 
lätt invagga de lättrogne i en sådan synvilla, och hänförelsen 
visste snart inga gränser.

Efter hållen messa och bön, begaf sig processionen ur 
kyrkan ut på torget, och här började aflatshandeln. Man fick 
syndernas förlåtelse för sex och tio daler, och trängseln 
kring säljarne var så stor, att många blefvo nedtrampade. 
Då ropade Tezel till dem: »Låten de rika och högadlige 
komma först, l andre skolen sedan bekomma aflaten billigare.»

Och allt under det handeln pågick, ropade krämarne 
till de köpande:

»När myntets klang i kistan hörs, 
Till himlen själen genast förs».

Men när den stora hopen af aflatsbrefven var åtgången, 
då drogo mäklarne sig in i klostret, med löfte om att komma 
tillbaka nästa dag, men derinne dracks och lefdes lustigt om 
hela natten ända till ljusan dag.

Påföljande dag började samma uppträde. Äfven nu ropade 
månglarne till de fattige, som också ville komma i åtnju
tande af den förmenta tröstekällan: »Godt folk, trängen 
icke så häftigt på, låten dem först komma fram, som hafva 
penningar; de, som inga ega, skola sedan erhålla besked.» 
Aflatsbrefven för de rika voro skrifna på pergament, för 
de fattiga på papper. För allting kunde erhållas aflat, till 
och med för ännu icke begångna synder.

Hela samhället var gungande som på ett upprördt haf, 
den lätt erhållna syndaförlåtelsen gaf giltig anledning att lemna 
lustarna fritt rum; när boten var så nära till buds, borde 
man passa på.

Fader Johannes häpnade för hvad han måste bevittna; 
väl försökte han tala förnuft vid en och annan, men de vi
sade honom sina aflatssedlar och menade sig dermed vara 
q vitt all vidare skuld. FÖrgäfves sade han; »Att en kristen,
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"om ångrar sina synder och lefver ett Gudi behagligt lif, 
vinner tillgift och försoning nian alla aflatsbref.»

Det var som att tala till döfva öron, ingen hörde på 
honom.

Visst funnos kloka och tänkande män, men dessa me
nade det var bäst att låta yrseln ha sin gång; ingen för
mådde ändå hejda den.

Xär aflatshandeln icke längre gick så friskt undan, då 
logos relikerna fram, och dessa vunno genast en strykande 
afsättning. Vid hvar och en sådan var fogad ett äkthets- 
bevis; det hade, sade man, genomgått eldprofvet och egde 
undergörande kraft. Lycklig den, som var rik nog att kunna 
köpa ett sådant, men de voro dyra, och många sålde det 
dyrbaraste de egde för att förskaffa sig en så ovärderlig 
skatt.

När det berättades, att de flesta relikerna voro slut, 
nästan bestormades klostren för att erhålla de återstående, 
som betalades med fabelaktiga summor. Två dagar derefter 
var tillgången åter lika stor som förut, en ny sändning hade 
kommit från Rom, likaledes försedd med äkthetsbevis.

En af bröderna berättade samtidigt för Johannes, att 
en förfärlig stöld hade blifvit begången inom staden. På 
flera ställen hade de döda blifvit uppgräfda från kyrkogårdarne 
och bortförda.

Hvem som begått dåden kunde ingen upplysa om, men 
underliga rykten gingo.

Emellanåt tågade Tezel med sina tjenare genom staden, 
då bars korset framför honom, och på alla sjuka och lama 
han mötte lade han händerna, och genast blefvo de friska.

»Se, se,» ropade den omgifvande folkmassan, »han gör 
under såsom Kristus!»

Och de buro honom på sina händer.
En dag kom en ung bondflicka, ledande sin gamle, blinde 

fader; hon nedföll framför undergöraren och bad att han 
måtte återgifva honom synen.

Tezel låtsade se på den sjukes ögon, men han såg ändå 
mer på den fagra tärnan.

-Din fader har icke tron,» sade han.
Jag vet blott, att han är blind,» svarade hon gråtande, 

»och icke längre kan arbeta.»
»Visste jag icke, att han ingenting förmådde!» genmälde 

den blinde och vände sig för att gå.
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»Jag skall bevisa dig motsatsen för din fromma dotters 
skull,» återtog Tezei.1- »Vid Ave Maria, skall hon komma till 
klostret, och jag skall gifva henne bot för hennes sjuke fader; 
och i morgon vid denna tid skall hon här på samma ställe 
sjelf förkunna eder, hur det gått honom.»

Hvem undrar om påföljande dag folkmassan var ännu 
tätare packad. Tezei och hans medhjelpare anlände, de 
gjorde sina under som vanligt, men man fäste icke så mycken 
uppmärksamhet dervid, alla väntade på flickan.

»Der kommer hon!» ropade flera.
Tezei lyfte icke på hufvudet; han sade blott med ett 

leende: »Tviflare!»
Flickan närmade sig långsamt, hennes ögon voro upp- 

svälda af gråt, och hon såg ned till marken.
När hon kom fram till undergöraren, föll hon återigen 

på knä, hon öppnade munnen för att tala, men förmådde 
inte, tårar qväfde rösten.

Det ^ ryckte till i hans ansigte, och när hans egen otå
lighet började delas af de omgifvande, lutade han sig ned 
och mumlade några ord, i det han lade händerna på hennes 
hufvud.

Hon reste sig hastigt och sade med temligen stadig röst : 
»Min fäder fick sin syn!»

Ett hejdlöst jubel gick genom församlingen,
Tezei gaf dem ett tecken att tiga. »Flickan tyckes 

hafva något mer att säga.»
Alla lyssnade uppmärksamt.
»Men han dog kort derefter,» tilläde hon, »ty — tv han 

hade icke tron.»
»Är han död?» sporde Tizel, med spelad öfverraskning.
»Ja, stränge herre!»
»Och du står ensam i verlden?»
»Alldeles ensam!»
»Vill du taga mig till din fader, så lägg din hand i min!» 

sade han mildt,
Hon gjorde som han bad, men en brännande rodnad 

färgade hennes kinder.
»Gå, begraf din fader och gör dig sedan redo att följa 

mig, när jag kallar.»
Hon kysste hans hand och begaf sig skyndsamt bort.
Hvem vågade nu tvifla på den helige mannens makt. 

Hade icke Gud sjelf straffat tvifjaren med döden!
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Men under det större delen af befolkningen hängal' sig 
åt en stigande förgudning, hviskades i tysthet om afskyvärda 
orgier som egt rum inom klostret; den unga flickan kunde 
också berätta åtskilligt derom, vore icke hennes tunga bunden 
med ed.

Äfven den högsta popularitet vändes förr eller senare till 
■sin motsats. Det. visade sig efter hand, att icke alla de verk
brutne, som Tezel botat, haft de åkommor som de föregifvit, 
och några bekände till och med att de blifvit köpta för att 
säga sig vara lytta och lama. I början var det icke många 
som ville tro på slikt, men de blefvo allt flera.

Men ännu hade icke Tezel tillräckligt plundrat staden 
och omgifningen, han ansåg att der var mera att taga och 
ville der för dröja qvar någon tid.

Det kloster, hvari han vistades, hade fått ett dåligt rykte 
genom honom, sade abboten och munkarne; han svarade, 
»att det icke hade något bättre förut; men eftersom deras 
anseende var mycket mindre än grannklostrets, som vunnit 
många vänner och anhängare genom sin strängt kartusianska 
anslutning, så ville han nu hjelpa cistercienserna att slå sina 
farliga grannar ur brädet.»

En ung, temligen enfaldig man vid namn Jens, som 
varit skräddarlärling, hade inträdt i klostret, men var ännu 
endast novis. Några af bröderna föranstaltade spökerier 
utanför hans kammare, sedan visade de sig för honom för
klädda till andar, som sade sig vara sända från den heliga 
jungfrun att säga honom, att cistercienserna voro guds
modems sanne anhängare, men kartusianerna hennes far
ligaste motståndare.

Berättelsen härom gick som en löpeld genom staden 
och kom naturligtvis också till det kloster, som var föremål 
för den hårda beskyllningen.

»Här föreligger ett bedrägeri,» sade fader Johannes.
»Jag betviflar det inte,» svarade abboten. »Frågan är, 

huru vi skola förmå afslöja det.»
»Säg dem det rent ut.»
»Vi skulle bli afvisade, ingen skulle tro oss!»
»Folket strömmar till deras kyrka,» berättade en af 

bröderna, »dagligen gifvas stora offer, till oss kommer ingen, 
vi måste snart umbära allt.»

»Gud hjelper oss i sinom tid!»
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Bedrägeriets lyckliga framgång gjorde anstiftarne ännu 
dj ert vare. Den heliga Brigitta och den heliga Katarina äfven- 
som åtskilliga englar måste efterhand uppenbara sig för den 
stackars mannen och lemna honom bref’ från himmelen

Följden häraf blef, att han ansågs såsom af Gud utkorad 
och betraktades med synnerlig vördnad.

Slutligen brände de honom med ett glödande jern i 
högra handen, så han erhöll märke deraf. Detta skulle vara 
ett tecken från himmelen och betydde meddelandet af ett 
utaf Kristi sårmärken.

Visserligen skrek Jens, då han undergick operationen, 
men kände sig dock i sin fromma enfald icke litet smickrad 
al att hädanefter få gå och gälla såsom en, den der var af 
den heliga jungfrun särskildt utkorad. Tåligt lät han för
binda såret, som smordes med en salva för att det icke skulle 
läkas igen, och han omtalade för alla, som besökte honom, 
de underbara visioner, hvarmed den heliga jungfrun be
nådat honom.

Kikare gåfvor hade aldrig något kloster emottagit än de 
som nu strömmade till cisterciensernas. Också skröto munkarne 
vidt och oredt öfver den synnerliga nåd som blifvit deras 
kloster bevisad.

Och likväl var en ringa händelse nära att bringa be
drägeriet i dagen.

En af de utklädde andarne hade icke brytt sig om att 
förställa rösten, Jens kände igen den och tog fast i munkens 
klädnad, då han ville fly.

Men denne förstod med stor slughet hjelpa sig ur kläm- 
mam »Nu ser jag, att du är en rätt utvald,» sade han, »ty 
du förstår att pröfva andarne och skilja den verkliga uppen
barelsen från den skenbara.»

»Förstår jag det verkligen?» frågade den förblindade.
»Du har bevisat det!»
»Skall jag genomgå flera prof?»
»Önskar du icke det?»
»Jag tycker inte om att bli pint och plågad.»
»Det måste du för att bära Kristi sår.»
»Då får det hellre vara!»
»Men ändå vill du man skall berömma dig för din nära 

gemenskap med andeverlden.»
»Kan icke Gud allt hvad han vill?»
»Jo visst!»
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»Då kan han väl också gifva mig såren, utan att jag 
känner svedan af dem.»

»Visserligen!»
»Ser du, jag fann ut det!» sade den enfaldige mannen 

skrattande.
Det fräcka gyckelspelet fortsattes. Jens fick en sömn

dryck, derunder brände man fyra nya sår, ett i hans venstra 
hand, två i hans fotter och ett i hans venstra sida och höll 
dem friska genom flitig bestrykning med salvor. Derefter 
lät munkarne öfverallt utsprida, att Jens bar frälsarens 
sår på sin dödliga lekamen och var den högst utvalde.

Bedrägeriet hade åsyftad verkan.
Folket vallfärdade till klostret, de, som voro nog lyck

liga att få komma in till den utkorade, kriäföllo vid sängen 
och greto af fröjd vid åsynen af de helga såren. När an
talet af de besökande var stort, föll vanligen Jens i kon- 
vulsioner och bar sig åt på ett sätt, som väckte allmän 
fasa.

Dessa vidriga yttringar af hans vilda raseri skulle före
ställa Kristi lidande i Getsemane,

Men Jens, som började inse, att den stora vinst klostret 
hade af honom icke i ringaste mån kom honom sjelf till 
godo och dessutom tröttnade vid gyckelspelet, klagade öfver 
sjukdom och begärde att få vara i fred, anfäktelserna tröttade 
honom och han upphörde dermed, trots alla böner och före
ställningar.

Tezel rådde, att man skulle låta honom vara, han hade 
andra medel att tillgå. Plötsligt spred sig det ryktet i staden, 
att Mariabilden i cistercienserkyrkan gret blodstårar, folket 
strömmade dit i stora skaror, man förskräcktes öfver detta 
under och talade om de svåra Guds straffdomar, som helt 
säkert inom kort skulle utbryta öfver staden.

Under tiden hade aflatsförsäljningen fått en ny fart. 
Tezel bedref den inne på klostergården.

Dervid inträffade att en ung adelsman begärde att få 
köpa aflat för ett stråtröfvardåd, som han ärnade begå näst 
påföljande natt.

Tezel sade, att det skulle bli dyrt, men ädlingen var 
beredd derpå och erlade en ganska dryg summa för alla ten.

Då utropade Tezel, att han såg hur själarne flögo från 
skärselden upp till himlen och att det gladde honom, att ha
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kunnat visa många tusende vägen dit, nu när han snart 
skulle skiljas från dem.

Fader Johannes hade under det föregående icke varit 
sysslolös, han hade gått omkring öfverallt i staden och var
nat mot bedrägerierna, men väl kunde han säga: »Ho lvss 
till vår predikan.»

Menniskorna voro såsom gripna af galenskap, man såg 
personer springa utomhus nakna ända till medjan, kasta sig 
ned till marken och obarmhertigt gissla sig. Att tala förnuft 
vid dessa var gagnlöst, de hvarken hörde eller sågo.

Man såg män och qvinnor om hvarandra taga i ring 
och dansa en vild, ohygglig dans, som icke upphörde förr
än de sanslösa, med fraggan kring munnen, sjönko till jorden. 
Då sade de sig se himmelen öppen och den heliga guds
modem derinne, omgifven af alla goda englar.

Visst trodde sig den fromme Johannes vara kommen 
till ett dårhus, och åsynen af menniskornas vanvett smär
tade honom djupt.

Abboten inom hans kloster hade tagit det löftet af honom, 
att han icke skulle gå för att se Jens och hans anfäk- 
telser. En lugn åskådare af det skändliga bedrägeriet skulle 
Johannes icke blifvit, och det hade kunnat kosta hans lif att 
afslöja det.

Men när det blef sagdt att madonnan gret blodstårar, 
då kunde ingenting längre återhålla honom från cistercienser- 
kyrkan.

Den var uppfyld med menniskor, somliga lågo på knä, 
greto och jämrade sig, medan andra mumlade böner, under- 
upprepade korstecken.

Det minsta antalet stod tviflande och såg upp på Maria
bilden, från hvars ögon röda droppar långsamt föllo. Nedan
för stodo tvenne munkar, som upphemtade de samma för 
att sedan sälja dem till de rättroende för en hög penning.

Upprörd, utom sig öfver det skamlösa bedrägeriet och 
utan afseende på sin ålder, trängde sig Johannes fram till 
altaret; innan någon tänkte på att hindra det, sprang han 
upp för trappan, kände på bilden och ropade med en röst, 
som genljöd i kyrkan: »Det är endast röd färg, och allt
sammans är idel bedrägeri!»

Det bief en sekunds dödstystnad, likasom ett andedrag 
innan stormen bryter lös, sedan följde ett vildt, genom-
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trängande skri från hundradetals menniskor, framkallad t af 
missnöje och öfverraskning.

De få tviflare som voro närvarande gladdes visserligen 
öfver upptäckten, men deras antal var endast en försvin 
nan.de bråkdel mot alla dessa, som ingenting annat begärde 
än att bli bedragna.

Ett bullersamt, ursinnigt uppträde följde, och hade icke 
stadens myndigheter blandat sig deri, hade det kanske gått 
illa för Johannes.

Kyrkan utrymdes, och Tezel fick en vink om att begifva 
sig ur staden.

Men under natten blef han väckt med det budet, att 
en förnäm herre önskade tala vid honom.

Han klädde sig hastigt och skyndade ner på gården, 
der man sade att han väntade.

»Det var iag som köpte aflatsbrefvet för ett tillämnadt 
stråtröfvardåd,» sade främlingen.

»I önsken ännu ett?» inföll tysken.
»Nej, jag vill endast bringa eder en helsning från den 

blindes dotter!» Och med ett hastigt grepp kastades Tezel 
till marken och blef så genompryglad, att han icke förmådde 
resa sig.

»När jag vill göra om detta, skall jag köpa af eder ett 
nytt aflatsbref!» sacle främlingen i det han gick.

Syndaren kunde med möda resa sig från marken, han 
svor att taga en förskräcklig hämnd, men påföljande dag 
drog han fram sin tunga, trespanniga penningvagn och begaf 
sig ur staden.

Emellertid voro cistereienserna icke i så liten fruktan 
att få lida följderna af sina handlingar, de beslöto derför 
att göra sig af med det besvärliga verktyg, som icke längre 
kunde vara dem till någon nytta; den stärkande soppa de 
bjödo Jens, var uppblandad med förgift, men denne, som 
af någon anledning anade oråd, gaf deraf åt en katt, som 
genast efter förtärandet uppgaf andan.

Ännu en gång försökte munkarne att föra honom bakom 
ljuset. En klostertjenare klädde sig till den heliga Katarina, 
en munk till jungfru Maria och sålunda utstyrda begåfvo 
de sig nattetid till Jens.

Men denne hade visligen lagt en kmf under hufvud- 
kudden, med den stack han den falska Katarina i låret, så 
att hon tappade den vigvatlensskål som hon höll i handen.
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Det kom tili handgemäng, och hvar och en försvarade sig så 
godt han kunde. Jens fick tag i en hammare och kastade 
den i hufvudet på munken, denne slungade en tennkanna 
efter Jens, men den flög ut genom fönstret. Skräddaren- 
lyckades komma ut och slog dörren i lås efter sig. För
skräckelsen, fruktan att bli gripen, gjorde honom vig som 
en katt, han klättrade öfver klostermuren och begaf sig hals 
öfver hufvud ur staden, ut på landet, der han länge höll sig 
dold.

Detta var en lycka för munkarne; den undersökning, 
s°m var tillämnad, måste uppskjutas tills det vigtigaste vittnet 
anträffades. Och när det icke skedde, föll heïa saken små
ningom i glömska.

Så vildt som hans utskickade, gick väl icke Arcimboldus 
tillväga, men Johannes förnam genom de berättelser han 
hörde, att aflatsbrefven utprånglats öfver hela landet; att 
man köpte syndernas förlåtelse till och med för de döda, 
och han förstod deraf, att ockrandet med det heligaste hade 
nått sin höjd.

Tezel hade från Tyskland medfört några skrifter af 
Luther, och Johannes hade genom tredje man fått låna dem; 
dessa, som endast voro ämnade att förhånas och smädas, 
blefvo vår gamle vän till stor uppbyggelse och hugnad.

För deras skull stannade han qvar i klostret i flera 
veckor, han läste och läste om igen, det var som att tända 
en liten lampa vid ett klart ljus, och han kände, att den 
skulle komma att lysa honom till grafven och borttaga många 
stötestenar på vägen.

Johannes hade alltid betraktat bibeln såsom den vig
tigaste och dyrbaraste af alla böcker, och nu hade han den 
glädjen att finna sina egna tankar i innersta öfverensstäm- 
melse med Luthers.

Han betraktade bibeln icke såsom ett enformigt lärdt 
verk, utan såsom en rik grufva af gudomlig och mensklig 
visdom, såsom en lefvande samling af böcker från skilda 
tider, af olika författare med olika stil, men alla genom
trängda af samma ande.

»Bibeln,» säger Luther på ett ställe, »är en vidsträckt skog 
med många olika slags träd, från hvilka man kan plocka 
allehanda bär och frukter», och det fäns intet träd i denna 
skog, från hvilket han icke hemtat någon frukt, I denna 
boks underbara bibehållande ser Luther försynens tydliga



A FL A T S K U Ä M A R N E.

ledning, och, ehuru han derför icke föraktar menskliga böcker, 
blir dock bibeln för honom böckernas bok.

Homerus och Virgilius äro visserligen gamla, goda verk. 
men ingenting i jemförelse med bibeln; ty hedningarnas 
böcker lära ingenting om tron, hoppet och kärleken. De 
afse blott det närvarande, som man kan känna och med för
nuftet fatta och begripa. Men de innehålla ingenting om, 
att förtrösta på Gud och hoppas på Herran.»

Sådant lärer man af psaltaren och Job, de handla om 
tålamod och bön. Den heliga skrift är derför den högsta 
och bästa Guds bok, full af tröst i all anfäktelse, ty den 
lärer mycket, som icke förnuftet kan fatta, den lärer, att ett 
evigt lif följer på detta arma, eländiga jordiska lif.

Bibelforskningens högsta mål är tillväxt i Jesu Kristi 
kunskap. På honom, den lefvande Guds son, visar hela 
skriften, och i hans anda måste den förstås.

Aldrig kan man fullkomligt uttömma dess ljus, aldrig 
blifva fullärd i den samma, men likasom man för att rätt 
förstå Virgilii herdaqväden måste hafva varit herde i fem 
år, på samma sätt kan ingen rätt förstå den heliga skrift 
som icke länge, länge studerat profeterna, Johannes döpa ren, 
Kristus och kyrkans apostlar. Till uttolkningen af den he
liga skrift hör ett fromt, gladt, flitigt, ödmjukt, kristligt, lärdt, 
erfaret och öfvadt hjerta; men sedan, hvar finner man skö
nare ord om glädjen än lof- och tack-psalmerna, der skådar 
du in i de heligas hjertan, som i sköna, ljufliga trädgårdar, 
der fina, härliga blommor uppspira ur glada tankar om Gud 
och hans välgerningar. Hvar finner du djupare, mera kla
gande ord om sorgen, än i klagopsalmerna ; der skådar du 
in i alla heligas hjertan, ja, såsom in i döden. Men dock 
står psaltaren högst. Det är som stode orden der för din 
och min skull, vi skulle icke kunna sammanställa, utfinna 
eller önska dem bättre eller mera passande.
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6.

Mera aflatskrämeri.

I det lilla gemaket utanför lönkammaren satt riksföre
ståndaren och doktor Hemming i förtroligt samtal. På ek
bordet stodo tvenne bägare braunschweigermumma och tvenne 
brinnande vaxljus. Det var en af de första dagarna i april, 
men ändock flammade en munter brasa i den stora spiseln, 
och elektus hade satt upp begge fotterna på spiselkanten, 
gnuggade emellanåt händerna och höll dem sedan framför 
lågan för att få dem genomheta.

Medan han sålunda stirrade i elden och hvarje drag 
blef skarpt belyst, liknade det gamla ansigtet ett skrynklad! 
pergament, det var något af varg deri, varg och lejon ; ehuru 
ögonen endast voro fästa på en punkt, var det något oro
ligt, misstänksamt i dem, både af vargen och lejonet.

Samtalet hade afstannat för några ögonblick, riksföre
ståndaren höll hufvudet tankfullt lutadt mot handen, men 
ljusskenet belyste det manliga, allvarsamma anletet. Det af- 
speglade en själ, som var i frid med sig sjelf och verlden 
och som bar bekymren utan att låta sig nedtryckas af dem, 
hvarken med öfvermod eller fruktan,

»Jag upprepar hvad jag sagt,» började ånyo doktorn. 
»Det är klokt att låta Arcimboldus tro, att han kan erhålla 
erkebiskopsstolen. »

»Han har ju helt nyligen återgifvit herr Jakob sina erke- 
biskopliga rättigheter.»

»Det har endast aflägsnat faran, det fordras att herr 
Gustaf får en medtäflare, som har större insteg hos påfven 
än han sjelf.»

»Vi ha visat honom all möjlig uppmärksamhet; fru Kri
stina besökte honom genast efter hans ankomst, och alla för
näma herrar som funnos i staden ledsagade honom jemte
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nu g,» återtog Hemming skrattande, »att 
värderar den stora förmån han vunnit, då 
får uppbära och föra ur landet vinsten af

eger grund

jag knappt att

som man påstår, att konung 
förmå honom arbeta för sina intressen, tror 
han efterkommer den önskan.»

»Det danska småsinnet har förmodligen kommit den 
danska visheten på skam,» genmälde för detta biskopen och 
lade sig beqvämt tillbaka i stolen, fattade bägaren och tömde 
den medelst väldiga klunkar, smackade derefter med läp
parna och återtog den förra beqväma ställningen. Hemming 
Gadd hade i forna dagar föraktat all beqvämlighet, men nu 
började han tycka om att gona sig. Det var nytt för honom, 
derför njöt han deraf, men också var han åttio år, och när 
det gälde, kunde han visa att hjelten ännu fans qvar.

Sten Sture värderade honom högt; när man fråndrog 
hans ilskna, ehuru ofta berättigade ovilja till vissa personer, 
klasser och folk, hade han en skarp blick för förhållandena, 
och hans stora erfarenhet kom honom dervid till mycken 
bjelp.

»Ärcimboldus,» sade han, »är hvarken bättre eller sämre 
än andra påfliga almoseinsamlare. Han tillhör den romerska 
prelaturen, och deribland finnas många spekulativa hufvuden. 
Rättigheten att sälja aflat är stäld på entreprenad, han stan
nade för högsta budet, tog en tredjedel af tyska området på 
arrende och dertill Danmark, Sverige och Norge. Öfver- 
entreprenörn har sina underkommissarier, denne Tezel, som 
väckt så mycken förargelse både här och öfverallt i Tysk
land, är en sådan.»

»Det måste vara oerhörda summor de insamla, jag är 
viss på att det endast inom vårt fattiga land, går till hundra 
tusentals dukater.»

»Jag är viss på, att den summan icke räcker till.»
»Hans helighet, Leo X, bör kunna få sin Peterskyrka 
g!»
»Tron I pengarna 
»Det har så
»Äf dem som ingenting veta. En del utdelar påfven 

sina gunstlingar och fränder, en del uppätes al kardi*

endast användas dertill?»
blifvit sagd t.» S3

til
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nalerna, af hvilka påfven på en dag; fabricerat etthundrade 
och tretio. Dessutom finnas så många assessorer, proto 
notarier, abbreviatorer, skrifvare, nuntier, kamrerare, officialer, 
kopister, pedeller, eldare, åsnedrifvare, stalldrängar och en 
oräknelig skara af lättsinniga qvinnor och deras afföda. Der- 
till kommer, att alla dessa hålla sig hundar och apor, hästar 
och markattor och ännu sällsyntare djur, af hvilka de hafva 
sin glädje och lust, bygga hus af marmor åt dem och smycka 
sig och dem med ädelstenar och annat bjefs.»

»Öfverdrifven I icke?»
»Tron I, der man kan ösa guld med skoflar, att det icke 

är djefvulen som regerar? Derför säger jag, att Rom är en 
kättjefull sköka, der bekymrar man sig hvarken om Gud 
eller religion, der råder endast frosseri, otukt, förakt för 
Gud och menniskor, så jag tviflar storligen på, att man hos 
turken kan få skåda något värre.»

»Så vildsint far också beskickningen fram här hos oss.»
»När Arcimboldus icke sjelf skyr någon last, b varför 

skulle hans omgifning göra det? Vänta blott tills de farit 
härifrån, skolen I få höra, hur deras enskilda syfte endast 
varit att tillfredsställa alla sina djuriska lustar.»

»Och en sådan man, menen I, vi skulle göra till Sveriges 
erkebiskop?»

Hemming såg litet flat ut. »Bah,» sade han hastigt, 
»här stannar han icke länge. Dessutom,» tilläde han lång
sammare, »är detta måhända en sjukdom, som måste öfver- 
gå alla folk.»

»Nu förstår jag eder icke.»
»Norden befinner sig ännu endast i pojkåren. När vi 

skräna om vår ’gamla nord’, så döma vi efter mensklig 
synkrets och glömma att vi endast äro de ringa sandkorn, 
som efter årtusenden lägga grunden till den stora samhälls
byggnaden. Se vi deremot tiden i stort och, förnämligast, 
gifva vi akt på den oändliga långsamhet, hvarmed hvarje 
utvecklingsskede föregår, så är knappt ett århundrade i verids- 
loppet att likna vid ett enda menniskoår. Men fåtom oss 
nu hålla fast dervid. Pojken Sverige har nyss fyllt sina 
femton år, den drummeln har länge gått och drulat i sko
garna och likasom skyggat tillbaka för ljuset. Nu börjar han 
litet komma sig för; han ser ut öfver det nya och främ
mande och sticker handen efter den förbjudna frukten.
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s Märk väl att i samma mån vi aflägsna oss från det 
obildade naturståndet, ju mera vi vakna till medvetande, ju 
mera blifva vi oense med oss sjelfva och slitna mellan stri
diga syften. Skapelsen har sina gifna lagar och fortgår i en 
jemn, oafbruten ordning; djuret bestämmes af sin medfödda 
drift, det tillegnar sig hvad som är tjenligt, skyr livad som 
är skadligt och misstar sig aldrig, glömmer sig aldrig. Men- 
niskan deremot är bunden vid den yttre naturen, men manas 
oupphörligt att lyfta sig öfver den samma; hon är en ständig 
motsägelse i tingens vanliga ordning och en oupplöslig gåta 
för. sig sjelf. Hon har tydligt två herrar att tjena, hvaraf 
den ene ständigt kämpar mot den andre. Lät om oss nu 
återgå till den förra bilden och det skall visa sig, att vi 
ännu stå qvar och trampa i det femtonde året. Se vi på de 
sydliga länderna ha de gått betydligt före oss, men vänta 
bara, vi komma snart efter; det ligger gry i den svenske 
pojken och ingen vet hvad det blir af honom vid tjugu är.»

»Jag hoppas han icke lägger sig till några romare
seder ! »

»Ungdomssynderna är en sjukdom, och han lärer icke 
undgå den, men derefter beror det på hvad herre han vill 
tjena. Det är min tro, att föregående århundranden be
stämma för de efterföljande. Det har sig icke så lätt att 
vrida rätt hvad som kommit på sned, synnerligast om det 
är tidens stora hjul som fått en törn. Måhända fäns det en 
inneboende kraft som skyddar för synd, när man har äro
rika minnen att skåda tillbaka på.»

»Vi skola gifva våra efterkommande de bästa vi förmå!» 
utbrast herr Sten lifligt. »Om Herran hjelper oss till ett 
.godt slut på detta olyckliga krig och bli vi en gång be
friade från det danska oket, skall dag uppgå öfver Sverige.»

»Det var icke Moses, som fick föra Israels folk in i 
Egypten.»

»Jag är ingen Moses och begär det heller icke; kunde 
jag med mitt lif köpa Sveriges lycka, tron I, jag tvekade ett 
ögonblick?»

»Om det funnes rättvisa på jorden?»
»Flvad skulle då inträffa?»
»Det som synes alldeles naturligt: att hvad edra före

gångare sått, det skullen I få skörda och se ett lyckligt fri- 
gjordt Sverige uppspira under ert välde. Men så skall det 
icke gå, och ingenting synes mig större bevis på att tillvaron

Sten Sture den yngre. 11. 8
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icke slutar här på jorden, än det att djefvulen får drifva 
sitt spel, ända till det yttersta. Det ser ut för menniskors 
ögon, som om det vore slut med alla unionssträfvanden; 
fredspartiets makt är så godt som ingen; i mån som riks
föreståndarens styrka och anseende ökats, har deras sjunkit, 
och ändock kan fän så drifva sitt spel, med tillhjelp af 
denne fördömde Gustaf Trolle, att af falaska kan bli eld 
och kriget ånyo upplåga.»

»Jag tar alldeles för gifvet att så sker. Nederlaget vid 
Vädla var en skymf för konung Kristian, som han till hvad 
pris som helst vill aftvå; också är jag betänkt på, att om 
några veckor begifva mig in åt Vestmanland, kanske upp 
åt Dalarne för att mana folket till uppbrott.»

»Hvar tjenligast är skall jag möta!»
»Det är jag viss på. På Kalmarhus sitter Johan Måns

son, der har jag ock en kämpe god.»
»Än hans husfru, räknen i henne för intet?»
»Veten 1, att hon fört befälet under sin herres sjukdom?»
»Barnlek!»
»Inte så alldeles, hon varskodde ett danskt skepp, som 

lagade sig till att äntra några svenska skutor ; genom hennes 
vaksamhet hlefvo de räddade.»

»Bra gjordt!»
»Herr Johan skrifver, att hon är för hela hans slägt 

en frigörelsens engel; det är som om förbannelsen för hennes 
skull vikit ifrån dem.»

»Han är kär, den gamle token.»
»Der har aldrig funnits frid, hvarken mellan fadern och 

sönerna eller mellan bröderna; nu har den kommit med 
henne, och herr Johan säger, att om han också måste af- 
säga sig hoppet om att slägt en skall fortlefva i kommande 
generationer, så vet han åtminstone nu, att icke Kain skall 
mörda sin broder Abel, utan begge skola i frid gå ner i sin 
ensamma graf.»

»Begge bröderna älska henne?»
»Som man älskar ett helgon!»
»Af kött och blod, och det är dock något annat!» in

vände Hemming skrattande.
»Stör jag?» frågade en mjuk stämma och dörren öpp

nades på glänt.
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Kristina, kom in,» svarade herr Sten med ett mildi 
tonfall. »Hemming sitt qvar, tion tycker om att du har din 
beqvamlighet.»

»IMen jag kommer icke ensam,» fortfor den ljufva stämman.
Vi äro många.»

»Fader, fader!» ropade ett par späda barnröster.
»Kommen, mina älskade, kommen!»
Xu slogs dörren upp på vid gafvel, och in rusade en 

temårig gosse och en liten treårig flicka.
Begge togo sin tillflykt i faderns armar, och han lyfte 

upp dem på sitt knä, smekte och lekte med dem; nu kunde 
det allvarliga anletet skämta och le.

Men efter de små ostyringarna kom fru Kristina med 
den tredje på armen; hon räckte också armarna mot fadern 
och nöjde sig icke förr än han tog henne.

»Der sen I, elektus,» sade Kristina, i det hon helsade 
på Hemming, »de gå alla tre hellre till honom, än de stanna 
qvar hos mig.»

»Derför att de handla i få vitsko,» svarade denne, i det 
han tog en stol och stälde vid elden. »Viljen f icke sitta 
ner här och värma eder.»

»Här inne är hett som i en badstuga.»
»Det vållar eder ungdom, jag fryser, jag.»
»Då lägga vi på mera bränsle!»
Och den omtänksamma husmodern tog några stora ek- 

knubbar som lågo vid sidan och lade dem med stadig hand 
på den gnistande härden.

Hemming lät henne hållas, men när hon slutat, sporde 
han: »Är här icke hett som i en badstuga, saden I?»

»Icke för eder?»
>Derför underkasten I eder?»
»Se bara på dem, doktor.» Hon visade förtjust på sin 

man och sina barn och det var i sanning en vacker tafla.
Den lilla Magdalena stod upprätt med begge sina små 

knubbiga händer i faderns svartlockiga bufvud, som hon af 
alla krafter ryckte uti, medan hela det rosiga anletet strå
lade af fröjd. Den äldre systern, den treårige Iliana, satt 
på faderns knä och åkte rida ranka och vid hvarje hopp 
skrek hon högt af glädje. Under tiden hade lille Nils, som 
han trodde obemärkt, löst faderns gehäng, och nu drog han 
svärdet efter sig öfver golfvet, medan blickarne på en gång
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skälmaktigt och spörjande voro fästa på fadern, som 
muntert nickade åt honom.

»Är det icke en vacker tafia Î» sporde den lyckliga 
modern.

»Nästan för vacker för mig!» svarade Hemming och 
steg upp för att gå.

»Hvad, tänken I redan gå?»
»Jag har allt för länge tagit eder herre ifrån eder,» 

genmälde han ironiskt.
»Han gläder sig alltid åt edra besök.»
»Men derför bör jag icke missbruka hans godhet.»
Så lemnade han dem.
»Säg mig, käre Sten, hur kommer det att doktor Hem

ming icke kan lida mig.»
»Det har han aldrig sagt!»
»Men jag kan försäkra dig att så är. Vi qvinnor hafva 

en skarp blick för slikt.»
»Jag kan finna en orsak.»
»Och den är?»
»Afund !»

o

»Ah, så du talar!»
»Tror du icke han saknar den lycka, som han ser att 

jag åtnjuter?»
»Han är ju prest?»
»Men också menniska, Kristina.»
»Hvarför få inte presterna gifta sig?»
»Tusende före dig ha gjort den frågan! Naturligtvis 

för att icke vara bundna med några jordiska band. Hvad 
Hemming angår, tror jag det är aningen om den lycka det 
innebär, att få sluta sådana här små Guds englar i sina 
armar och kalla dem sina barn, som vållar att han aldrig 
vill se och befatta sig med dem.»

»Men vid hans ålder?»
»Han har aldrig förr haft tid att tänka deråt, de vekare 

känslorna ha hos honom vaknat sent, men de skulle en gång- 
komma till medvetande och nu lider han deraf.»

»Men det förklarar icke hans ovilja till mig.»
»Säg fruktan, kommer du sanningen närmare.»
»Gör du narr af mig?»
»Om der låg ett tyg af bländhvitt silke, tror du en 

känslig menniska ville vidröra det med händer som icke voro 
fullt rena.»
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»Nej . . . men Sten ...»
»Det hvita tyget påminner honom desslikes om, att han icke 

är den han borde vara. derför drar han sig undan detsamma, 
icke af ovilja, men af fruktan. Förstår du nu, min Kristina?» 

Kristina lutade sitt hufvud mot hans bröst. »Hvad det
gor mig ondt om honom,» sade hon.

Det var i synnerhet bland qvinnorna som den påfliga 
legatens uppträdande väckte det största uppseende, hos 
några icke så liten anstöt.

Bland dessa senare var fru Kristina, så väl på egna som 
på sina jungfrurs och tärnors vägnar.

För att efterkomma sin herres önskan hade hon gjort 
den höga herrn ett besök tillsammans med stadens för
nämsta damer. Redan då hade hon känt sig sårad af hans 
oförskämda beundran; men när han sedan kom till slottet, 
frossade han synbarligen vid åsynen af så mycken ung
dom och skönhet.

i Rf
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Men han glömde alla de andra for Karin. De bleka 
dragen och den sorgsna blicken behagade honom mer än 
de rosiga kinderna och det glada leendet. Han försäkrade 
fru Kristina, att södern hade aldrig frambringat en sådan 
skönhet.

Hon ledde samtalet på andra ting och visade tydligt att 
hon icke vidare hade lust afhandla ämnet.

Då lemnade han henne, och med riktig insigt af, att 
bland fru Kristinas omgifning, fans ingen som gynnade hans 
planer, låtsade han till och med Ijkgil tighet för Karin 
och egna de sin hyllning åt hofvets unga jungfrur. Hans 
mörka blixtrande ögon och manliga hållning i förening med 
den nimbus, som omgaf honom, förfelade heller icke att göra 
intryck. Det välljudande italienska språket, som många läste, 
fick genom hans vackra uttal ett säreget behag. När han 
talade om aflatens förmåner, bestodo dessa inte allenast i 
syndaförlåtelse, rättigheten att under fastan äta mjölk och 
ost m. m,, de skänkte också fullständig absolution för alla 
svaghetssynder, och dervid gjorde legaten antydningar, som 
jagade blodet på mången tärnas kind.

Kristina förfärades öfver det inflytande denne man för- 
värfvade på några timmar. Män och qvinnor läto hänföra 
sig af honom.



118 NU GAK DOMEN ÖFVER LANDET.

Han medförde en hel hop hederstitlar som han utdelade 
bland hofvets herrar; Stockholms borgmästare, som händelse
vis var närvarande, gjorde han till påflig notarie; tvenne 
civile embetsmän erhöllo doktorsdiplomer och ändå hann 
han med att hviska till de unga skönheterna, hvilken tid han 
önskade att de sjelfva hos honom afhemtade sina aflatsbref.

Fru Kristina kände hela sitt inflytande maktlöst inför 
denne man, hela hofv^t var som i en yrsel, och hon när
made sig sin herre för att af honom begära hjelp. Men 
likasom legaten kunnat läsa hennes tankar, mötte han henne 
der, hon kunde icke hindra att han fattade hennes och hennes 
herres hand.

»Jag har från den heliga fadern ett uppdrag till eder 
begge,» sade han och tryckte Kristinas hand. Hon ville 
draga bort den, men han släppte den icke.

»Behagen I meddela oss det?» yttrade herr Sten.
»Hans nådes faderliga hjerta lider djupt vid de politiska 

strider och vedermödor, som hemsöka detta ädla land, och 
för att göra ett slut på den rådande osäkerheten och konung 
Kristians anspråk, ser min höge herre ingen bättre utväg 
än att sätta konungakronan på edert hufvud, herr Sten, och 
göra eder till landets drottning, sköna fru!» Återigen tryckte 
han hennes hand.

»Släpp min hand, herre, 1 gören den illa,» sade Kristina 
rodnande af förtrytelse.

Han lydde ögonblickligt, men det blixtrade till i hans 
ögon. Berodde det på honom, nog skulle hon gå miste om 
den drottningkrona, som han erbjöd sig att anskaffa.

»Jag är hans helighet mycket tacksam för hans goda 
vilja och afsigt,» inföll Sten Sture, »men jag tror icke rätta 
stunden vara inne, att nu tänka på slikt. Konung Kristian 
skulle icke deraf hindras i sina planer, men många af de 
svenske, som tillhöra hans parti, ytterligare taga anstöt. Jag 
beder eder framföra till hans helighet försäkran om min 
ödmjuka tacksamhet. Måtte han fortfarande med huldhet 
omfatta Sveriges land och folk, icke lyssna till våra fienders 
tal och tillåta mig, när frid och lugn återvänder till våra 
landamären, åter upptaga det ämne han genom ederinledt».

»Som I viljen!» svarade Årcimboldus med en röst, som 
om han blifvit förolämpad.

Men när alla voro borta, sporde fru Kristina sin herre, 
med en rörelse, som hon icke förmådde qväfva. »Måste vi
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ännu en gång emottaga denne man. Det vore nästan en 
skamfläck.»

»Du afstår hellre från drottningskronan9»
»Tusende gånger hellre än ha honom att tacka för 

den!» utropade hon Milt.
»Det är också min mening, att den endast kan och bör 

umottagas ur folkets händer.»
»Men jag är rädd för denne Arcimboidus.»
»Af hvad anledning?»
»Han har onda afsigter mot min trogna Karin.»
»Så vaka öfver henne!»
»Det vill jag; hon räddade en gång mig, nu vill jag be

tala min skuld.»
»Men inte på samma sätt!»
»Nej, inte på samma sätt,» upprepade hon och smög 

sig i hans famn; »ingenting i hela verlden får skilja mig 
ifrån dig!»

Legaten hade ombud inte allenast i landsorten utan också 
i sjelfva hufvudstaden. Han sålde sjelf endast till de för
näma och högt uppsatte, och hans handtlangare gingo om
kring på gator och torg, uppreste kors med påfvens vapen, 
höllo tal och utdelade aflat mot kontant betalning.

Stundom stäldes ett bord midt på torget, en duk lades 
deröfver och genom ett hål i bordets ena ända fästes 
korset vid detsamma.

Aflatshandlaren stod sjelf framför det lilla improviserade 
nitaret och ropade ut sina varor.

Mannen var klädd i en lång, röd rock, på hufvudet bar 
han en hvit mitra, prydd med gula kabalistiska figurer, och 

handen en hop aflatsbref.
Dessa uppträden, egde endast rum vid eldsljus; några 

lyktor upplyste föreställningen, och den skymning, som her* 
skade, passade förträffligt ihop med hela upptåget.

Folket, som vanligen på litet afstånd åskådade den första 
uppställningen, lockades närmare genom aflatshandlarens fly
tande tal. Han yttrade sig alltid på dålig svenska, och de 
ordvrängningar som härigenom uppkommo framkallade ofta 
.skallande skratt.

Aflatsbrefven gälde för två, fyra och sex dagar och kostade 
två, fyra och sex skilling. »Köpen, köpen,» utropade mannen, 
»det är hans helighet, Leo X, som sänder eder dessa bevis 
på sin kärlek, han längtar att förlåta alla edra synder och
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han begär en så ringa penning derför, att det i alla fal! 
blifven I som aldrig kunna betala eder skuld till honom.»

Och aflatsbrefven hade en strykande afgång.
På bordet stod ett stort skrin, och när det började taga 

slut med aflaten, då klämde mannen i hop ena ögat och 
grinade illmarigt åt den omgifvande folkhopen.

»Veta någon hvad jag hafva här?» ropade han.
Ett allmänt flin besvarade frågan.
Skrinet öppnades och ett stort bref framdrogs derur;; 

vid det samma hängde en hop sigill.
»Detta heliga bref vara af den helige påfve Leo den 

tionde, han som för sina stora välsignade dygder vara nyligen 
utvald till papa för hela kristenheten. Nu vilja papa rensa 
sin kyrka för de stora och rysliga missbruk, som der finnas. 
Derför vill han icke längre att presterna ska inbilla eder, 
att de allena ha rätt att knyta äktenskap, det kunna också 
vi hans utskickade göra. Kommen hit, kommen hit, ska jag 
viga eder allihopa.»

Skratt och rörelse förnams bland mängden.
»Kommen små tärnor och jungfrur; nu är stunden inne- 

för den vackra flicka, som alla gossar vill ha, och för den 
fula som ingen ser åt. Köpen dessa äktenskapsbref, som 
endast kosta tio penningar, men göra eder till brudar inom 
året.. Och här,» nu tog han upp små bref’, »här ger jag 
hvarje brud ett litet bref, och deri stå en hemlighet. Ja, jag 
säger inte hvad hemligheten är, men hvar och en skaft 
hänga den^ kring halsen och bara se på, men inte öppna 
det, för då^ får ho veta -— ja, jag säger infe hvad hon får 
veta, för då skulle jag förråda hemligheten; men det säger 
jag, att den som köpt. sig tillåtelsen till äktenskap för tio- 
penningar, han får ett sådant här bref för ingenting! Kom
men, kommen, kyrkans lydiga söner och döttrar och köpen 
förlåtelse af hans helighet Leo den X.»

Och folket rusade till, gamla och unga, ingen ville bli 
utan. Mat och dryck kunde man undvara, men icke denna 
dyrbara handling och brefven, de dyrbara brefven, som inne 
höllo hemligheten, för dem var man i stånd att sälja all t 
hvad man egde.

Och med dylika karneval supptåg från Rom lockade oeb 
bedrog man det arma folket, och de hängåfvo sig deråt med 
sådan berusning, att det icke var möjligt att uträtta något 
med förnuftsskäl.
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Man biktade icke längre sina synder, man hade på för
hand fått förlåtelse för dem.

En handtverkare, hvars hustru hastigt dog, nekade att 
betala några messor, derför att hon så nyss förut köpt aflat, 
att hon icke sedan hunnit synda.

Men en annan, som icke hade att betala med, sade att 
påfvarne voro skurkar, eftersom de kunde befria själarne 
ur skärselden, men icke gjorde det annat än för god be
talning.

Det var en oro, en upphetsning i sinnena, och prester- 
skapet anmälde saken hos erkebiskopen.

Jakob Ulfsson sk ref till legaten, att han ansåg sig för
anlåten inberätta förhållandet till hans helighet; men Ar- 
cimboldus svarade, att han redan var på väg att lemna 
Stockholm och att han för sina många vänners skull förlät 
sina motståndare.

Kristina hade varnat Karin för Arcimboldus, men denne 
visade henne på knifven hon bar vid bältet, sägande: »Jag 
har intet att frukta.»

Vid denna tid kom bref från fader Johannes; han un
derrättade Karin om, att Bengt lefde och älskade henne 
lika trofast som förut, då byttes sorgen i glädje; hon kastade 
sig till sin älskade frus fötter, bad henne förlåta den lik
giltighet hon yttrat; nu hade fört vi tian vikt från hennes 
själ, nu ville hon lefva!

»Och hellre undvika faran, än gå den till mötes?» sade 
Kristina spörjande.

»Jag vill allt hvad I viljen, ädla fru.»
»Främmande personer smyga omkring i slottet,» sade 

den förra. »Esbjörn har underrättat mig derom, men de 
säga sig alltid vara skickade med aflatsbref, och jag vågar 
icke visa bort dem. Oroa herr Sten vill jag i det längsta 
undvika.»

»Gören I allt detta för min skull?» frågade Karin på 
det högsta förvånad.

»För hvem annan?»
»Litet har jag förtjenat sådan godhet.»
»Du vet icke, Karin, hur kär du är mig.»
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»Jag skall göra mig förtjent deraf!» svarade den unga 
flickan gråtande, idet hon kysste Kristinas hand; »nu tvckes
det mig, som om mitt lif fått ett värde, som det aldric 
förr egt!»

Legatens alla bemödanden blefvo fruktlösa, hans handt- 
langare vaktade på den unga flickan, men de fingo henne 
icke i sitt våld.

Tiden för afresan nalkades, endast några dagar åter
stodo och ännu hade han icke ens fått tala vid henne.

.Då kom Esbjörn en dag upp på barnkammaren, der 
Kristina och Karin voro sysselsatta med barnen.

Han stannade vid dörren, som det höfdes tjenaren, vän
tande på att bli tilltalad.

»Hvad är det, Esbjörn?» frågade Kristina.
»Skön Karin måste bort, ädla fru!»
»Står nu fara för dörren?» sporde den raska flickan 

och gick honom emot.
»Jag tror det!»
»Veten I hvad, jag hade last att träda den djerfve legalen 

under ögonen och säga min hjertans mening.»
»Det lär litet hjelpa, han rufvar på något djerft streck 

för att få eder i sitt våld.»
»Jag skickar icke Karin härifrån,» yttrade Kristina med 

kraft, »ty jag vet icke hvad som skulle möta henne under 
vägen. _ Vore min kära syster Cecilia i staden, skulle jag 
sjelf föra henne dit, eftersom hon der kanske vore i större 
säkerhet, nu måste hon stanna qvar här, och illa vore om 
jag icke sjelf skulle kunna skydda henne.»

»Om I viljen, ädla fru, kan jag hålla mig dold derinne 
i klädkammaren,» genmälde Karin.

»Gör det, ingen skall få veta derom, sjelf skall jag bära 
mat till dig!» J ö '

fl kännen icke dessa satans utskickade!» genmälde 
Esbjörn. »Hafva de någon anledning att tro, att hon ändå 
finnes här, skola de icke gifva sig förr än de gripit henne.»

»Han måste dock akta slottets helgd.»
»Han aktar intet, ädla fru; hon föres genast ur landet, 

och hvem vågar anklaga en man med så vidsträckt myn
dighet!»

»Om nu herr Sten vore i staden!»
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»Just dertör att han är borta passar legalen på, han 
tänker nog vara ur vägen, innan riksföreståndaren kommer 
åter.» .

»Det blir också hans bästa råd.»
»Får jag nu säga eder min plan?»
'»Du, redlige Esbjörn, jag kunde nog tro att du hade 

gjort upp någon sådan.»
»I morgon kommer han för att taga afsked. Håli eder 

då beredd, ädla fru!»
»På hvad?»
»Att han begär henne af eder.»
»Det skulle han våga?»
»Jag tror han gör det. »
»Du menar, att jag då skall svara, hon är borta?»
»Rest till sina föräldrar i Vadstena.»
»Han tror det inte.»
»I morgon afton skall en väl tilltäckt vagn hålla på slotts

gården. Den skall hafva några mans besättning. Ett frun
timmer skall stiga upp i den samma och derefter skall den 
i ilande fart köra ut genom Söderport.»

»Hvem är fruntimret?»
»Det är jag, ädla fru!»
»Du, Esbjörn!» utropade Karin.
»Ja, det är räddning!» tilläde Kristina. »Jag är viss på 

att legaten derefter genast beger sig af.»
»Det är hvad jag räknar på.»
»Den vanliga drägt, jag begagnar, skall du få,» sade 

Karin. »Jag ger dig en mörk kjortel att hänga derunder, 
så synes du icke så lång. Vänta några ögonblick, skall du 
erhålla allt sammans!» Och hon skyndade bort med be
vingade steg.

»Skall icke detta medföra fara för dig?» sporde fru Kri
stina oroligt.

»Gud har hjelpt mig ur många farligheter, och vill han 
bruka mig till ett ris i sin hand, så nog smakar det mig 
den här gången att slå till.»

»Betänk att du är ensam mot niånga.»
»Med styrka förmår jag föga, men med list så mycket 

mer. »
Karin återvände med ett litet knyte och en kappa på 

armen.
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»Med längden tror jag nog det går för sig,» sade bon» 
»och när du hänger kappan öfver axlarna, kan ingen se hur 
litet drägten passar dig.»

Esbjörn synade plaggen. »Det här lilla lifvet, är icke 
värdt jag försöker,» sade han. »Kjorteln och kappan är allt 
hvad jag behöfver.»

»Du måste också lära dig gå med små steg.»
»Det skall jag öfva mig med. Viljen I nu taga allt 

sammans tillbaka och lemna mig nyckeln till eder kammare; 
der skall jag kläda mig och derifrån skall jag gå.»

»Gud löne dig för hvad du gör för mig,» sade Karin 
och lemnade honom den.

»Jag vet nog hvem som gjort mycket mera för mig,» 
genmälde Esbjörn och såg upp på en afbildning af Sten 
Sture, som hängde på väggen.

Man kom öfverens om, att en gammal tjenarinna, som 
var Karin mycket tillgifven, skulle medfölja den förklädde 
Esbjörn utför trappan och till vagnen och vid afskedet ut
trycka sin sorg.

»Varen vissa om, att vi hafva ögon på oss från alla 
vinklar och vrår,» sade Esbjörn. »Jag är af gammalt bekant 
med munke- och djeflakonster.»

Så lemnade han dem, och Karin skyndade att ordna 
för sig i klädkammaren.

»Hvarmed skai! du sysselsätta dig?» sporde fru Kristina 
deltagande.

»Att läsa Bengts kära bref,» svarade hon.
»Tänker du besvara det?»
»Det är icke till mig.»
»Tror du ej det skulle göra honom glädje.»
»Jo visst, men han är prest, och jag fruktar att de 

tankar han hyser äro syndiga.»
Härvid droppade tårarna utför kinderna, och när hon 

såg, att hon icke kunde hålla dem tillbaka, satte hon bogge 
händerna för ögonen och gret stilla.

Kristina drog henne i sin famn och hviskade: »En 
ren och oskyldig kärlek kan icke vara Gud misshaglig, och 
jag är viss på, att hade Bengts bref innehållit något för- 
dömligt, skulle icke fader Johannes sändt dig det.»

Karin såg in i Kristinas ögon, som om hon skådat in 
i en öppnad himmel.
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»Den tanken har också kommit mig för.» sade hon 
»men jag har trott den vara en frestelse.»

. >>^a^. *iar ta*at m<lfi herr Sten derom, det har icke i alla
tider vant presterna förbjudet att gifta sig.»

»Och nu tror han ...»
,.. fAï förbudet kan upphäfvas; ty det är ingenstädes 
loresknfvet i Guds lag.»

Karin tryckte händerna mot sitt bröst, hon trodde 
glädjen skulle spränga det. »Nu vet jag hvad jag skall 
skrifva till honom,» sade hon. »Om han är viss på, att det 
icke är någon synd, vill jag så gerna blifva hans husfru, 
hvarom ej vet jag, att vi skola förenas i himmelen, ty här 
på jorden skall jag aldrig tillhöra någon annan än honom.»

pch så tog skön Karin klädkammaren i besittning, och 
hvarje gång fru Kristina kom dit in, syntes det henne som 
hela rummet varit fyldt af solljus, så strålade Karins vackra 
ögon.

Men påföljande dag anmäldes den påflige legaten Angelus 
Arcimboldus, han kom för att taga afsked och begärde att 
genast bli emottagen.

Kristina var förberedd och omgifven af sina fruar och 
jungfrur, emottog hon honom i festgemaket.

Detta tycktes vara mot hans beräkning, men förlägen
heten blef icke långvarig, och med vanlig djerfhet yttrade 
han högt nog att höras af alla de närvarande, ehuru han 
vände sig till Kristina.

»Veten I, ädla fru, att jag i detta ögonblick tror mig 
förflyttad till södern!»

»Jag förstår icke anledningen.»
»I sjelf är en solros, värdig att sitta vid en kejsares 

bröst, och här finnas blommor af alla slag, värdiga att efter- 
sträfvas och vinnas.»

»De finna sig bäst i den jordmån som fostrat dem.»
»Dock saknar jag en, och jag säger det rent ut, den 

skönaste af alla. Hvarför hafven I undandragit mig hennes 
åsyn, väl icke af fruktan?»

»För hvad?» sporde Kristina förvånad.
»Jag skall icke uttala hvad som vore alltför smick

rande för mig.»
Harmens rodnad färgade Kristinas kinder, men hon 

betvingade sig.
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»Jag kan heller icke låta eder behålla den tron. Karin 
är icke mera här.»

»Så beder jag, att I sänden efter henne.»
»För hvad?» sporde den sårade qvinnan och såg den 

oförskämde skarpt i ögonen.
»Henne är tillämnad en stor och utomordentlig nåd; I 

hafven ingen rätt alt undandraga henne den !» yttrade häftigt 
den uppretade legalen.

»Den måste då blifva henne tillstäld genom någon annan 
än mig, ty som jag redan sagt eders nåde, I kunnen icke 
träffa henne här.»

Rösten var så lugn, orden så bestämda, att mannen 
förnam hon icke skulle gifva vika.

Men lustan var mäktigare än hans förstånd. »För hvad 
viljen I hindra henne!» utropade han. » V et en I icke, att 
min makt och myndighet är obegränsad, jag kan höja henne 
till helgonen och jag kan sänka henne i stoftet! För mig, 
aflatens utdelare, finnes ingen synd, om jag ock hade våld
fört den heliga jungfru Maria, skulle jag dock vinna för
låtelse derför!»

Kristina hade rest sig och alla hennes damer med henne. 
Afsky och den högsta ovilja stod att läsa på allas anleten.

»Jag har redan sagt eder, att hon icke är att anträffa!» 
yttrade den djupt kränkta qvinnan. »Och önskar eder för 
öfrigt en lycklig resa.»

Med en böjning på hufvudet aflägsnade hon sig med 
hela sitt hof.

Arcimboldus ångrade förmodligen sitt förhastade uttryck 
och insåg att han gått för långt, men derför tänkte han 
icke afstå från sina önskningar, den sköna flickan skulle 
bli hans, kosta hvad det ville; motståndet var honom en 
ny eggelse, han skulle finna utvägar.

Men när fru Kristina befann sig ensam med sina fruar 
och jungfrur, sade hon:

»Och denne kallar sig en Herrans tjenare!»
»Han är skickad af hans helighet!»
»Utdelar aflat för våra synder!»
»Men då är påfven en lögnare han också!»
Hofvets damer skreko om hvarandra, men detta sista 

yttrande kom så obetänksamt, så oförberedt, äfven för den 
hofjungfru, som uttalat det, att alla med häpnad sågo på 
hvarandra.
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Helt skamsen stod den brottsliga ined sänkt blick. »Jag 
borde nog icke yttrat mig så,» sade hon, »men den aflat,
jag köpt, synes mig numera nästan tvifvelaktig. Den som 
brukar sådana ord!»

»Det skedde i ett utbrott af häftighet,» genmälde en ädel
boren ung fru. »Jag kan aldrig tro, att legalen hade några 
onda alsigter. Det sårade honom att bli trodd derom.»

»I tagen hans försvar?»
»Har kanske sjelf hemtat edert aflatsbref?»
Den unga frun rodnade starkt och svarade häftigt: »Det 

är flera än jag, som det gjort!»
»Inte jag, inte jag!»
Men många vände sig bort och låtsade icke höra hvarom 

frågan var.
De hade sålunda angifvit sig sjelfva.
Den handling, som ' skulle vara ett närmande till Gud, 

blef sålunda till en skam för menniskor, den kastade skugga 
på månget aktadt namn och kom mången ungmö att i en
samma stunder fälla ångrens bittra tårar. Hur hårdt hon 
än pressade aflatsbrefvet till sitt bröst, kunde det dock icke 
tysta den förebrående rösten i hennes hjerta. Då oskuldens 
engel flyr bort, lemnar hon efter sig tomhet, en fattigdom, 
som ingenting i verlden kan fylla.

»Den Herran vill förgöra, slår han med blindhet»! En 
ny tid stod för dörren, derför skulle den gamla lägga i 
dagen sin egen skröplighet!

Vi återvända till Kristina.
Med hvilken oro afvaktade icke hon och hennes unga 

skydd slin g den stundande natten.
Esbjörn fick rätt, der lurade ögon från alla vinklar och 

vrår. En utskickad från legaten hade bultat på Karins dörr 
och befallt henne öppna, öfverallt i slottet voro hans handt- 
langare gömda. SJottshöfdingen var medveten derom, men 
han vågade ingenting företaga emot dem; de stodo så att 
säga i kyrkans beskydd.

Det fordrades ett så oförfäradt mod som Esbjörns att 
utsätta sig för den fara som hotade i händelse han blefve 
upptäckt.

Men djerfheten medför stundom sin egen framgång, 
Esbjörn kom oantastad ner i vagnen, och den körde der- 
efter bort i fyrsprång.
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En timme derefter begärde Jöns Jönsson att la tala vid 
fru Kristina.

»Var nu tröst, ädla fru,» sade han. »Hökarne äro borta, 
slottet är rensadt och stängdt.»

»Hafva de rest?»
»Allesammans ! Det ser ut som om de varit be

tänkta på något djerft streck i natt och derefter haft för 
afsigt att genast resa; annorlunda kan jag icke förklara 
att de så hastigt blefVo färdiga. Penningevagnarna afgingo 
i morse.»

»Har Esbjörn långt försprång?»
»Knappt en half timme.»
»Gud skydde honom!»'
»Och löne uslingarne efter förtjenst.»
»Det är en skräckelig önskan.»
»Men rättvis!»

7.

Försoning i döden.

Herr Sten hade varit i Upsala för att samråda med 
erkebiskopen, så vänlig och tillmötesgående hade denne 
aldrig förr varit emot honom.

»Jag har blifvit förd bakom ljuset,» sade han, »men 
med Herrans hjelp, skall jag nog försöka att bota de refvor 
som jag åstadkommit.»

Vid återkomsten till Stockholm, då han erhöll kunskap 
om hvad som der timat, utbrast riksföreståndaren: »Väl 
må jag tacka Gud, att jag icke var här, ty det hade slutat 
illa för påfvens legat, hvad nu än följden hade blifvit.»
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»Sedei meia kommo underrättelser om, att beskickningen 
nästan direkt begifvit sig genom landet. Arcimboldus med 
ett litet följe hade gjort en afväg till Vadstena och gästat 
klostret några timmar, vidare viste ingen att berätta.

Ungefäi en och en halt vecka derefter kom Esbjörn 
tillbaka. Han hade lockat förföljarne på villospår in i en 
skog bland snår och moras.

»Jag hade svårt att hitta derur,» sade han, »och jag 
hoppades att de aldrig skulle göra det; men om vår Herre 
stod mig bi, så hjelpte djefvulen dem. Skön Karins brokiga 
kjortel, som jag lemnade q var der, blef deras enda byte, 
men det förde dem också på den tron, att hon blifvit offer 
för något vilddjur.

»Dn är icke längre min tjenare,» sade herr Sten, »utan 
min sven, jag vill nämma dig dertill i allas deras närvaro.»

»Tjenaren kan göra sin herre större nytta änsvennen,» 
svarade Esbjörn. »Låt det blifva vid hvad det är. Jag passar 
icke till annat.»

Och han fick som han ville.
Vid denna tid kom herr Sten tillhanda många bref från 

alla landsändar.
Öfver allt röjdes stor offervillighet med afseende på det 

krig som stundade.
Konung Kristian var känd såsom en hård och grym 

herre, ryktet visste att berätta om många blodiga dåd han 
öfvat, och Dyvekas död och mordet på Torben Oxe gick i 
förvrängda rykten landet rundt. Härtill kom ytterligare 
Gustaf Trolles skänd liga försök att öppna land och rike för 
den falske kungen. Här fans både in- och utländske fiender 
att bekämpa; och folket fruktade icke för striden, det läng
tade tvärtemot att pröfva armstyrkan hos de gamla arf- 
fienderna.

Hemming Gadd reste ner åt landet, han tände eld i 
månget dåsigt sinne och blåste upp fosterlandskärleken, så 
att lågorna skulle stiga till himlen.

Han hade också gästat Kalmarehus, trakten var honom 
kär efter han der var barnfödd.

»Inte för att det just är mycket att glädja sig åt,» sade 
han till herr Johan Månsson. »Lifvets gåfva synes mig icke 
värd att tacka för.»

»Så har jag tänkt förr,» genmälde herr Johan, »men 
min Anna har bringat mig på andra tankar.»

Sten Sture den yngre. II. 9
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»Hon! Det skulle hon icke göra med mig.»
Men hans blickar följde slottfrun uppmärksamt, han såg 

hur hon, uppmärksamt aktgifvande på allt, sjelf stod likasom 
öfver förhållandena.

Efter sin herres benbrott hade hon blifvit hans le- 
derska, det var med hennes ögon han såg och ofta var det 
genom henne han uttryckte sin vilja, det var alltid af henne 
han inhemtade nödiga upplysningar.

Aldrig hörde man henne yttra ett förfluget ord eller 
framföra en klagan öfver någon.

Hemming tyckte sig aldrig hafva skådat en så förunderlig 
varelse. Med sin herre var hon vanligen ett undergifvet 
barn och endast då han gaf henne något vigtigt uppdrag 
växte hon till qvinna. Med sina styfsöner var hon en till* 
gifven syster, men det låg ett allvar i hennes väsen, som 
inte allenast fordrade, utan ingaf vördnad.

Likväl kunde hon vara glad och skämtsam, men endast 
i sin herres närvaro.

Hemming erkände, att i sådana stunder var hon den 
mest rikt begåfvade han någonsin sett och rent af hän
förande. »Det var,» sade han, »som om hennes träffande 
infall varit hemtade från himlen, ett så lekande skimmer 
var utbredt deröfver; hon hade förmågan att finna det basta 
hos menniskor, ställa fram och pryda detsamma med de 
blommor hennes fantasi skapade; men det kom alltid så 
hastigt och osökt, att man måste taga det för godt och tro 
sig lefva i en bättre och fullkomligare verld.

Och ändock trodde sig Hemming förnimma, att hon 
bar en hemlig sorg, men det föreföll honom desslikes, som 
om den var det band som höll henne qvar vid jorden och 
utgjorde hennes enda glädje.

Den äldre styfsonen Måns var bosatt på Göksholm och 
måste stundom vistas i Stockholm, men så snart han fick 
tillfälle dertill skyndade han till Kalmarehus att återse 
Anna.

Ake, den yngre, hade endast småningom hemtat sig 
från sin svåra, långvariga sjukdom, han hade blifvit fadern 
oändligt kär och denne ville gerna behålla honom i sin 
närhet.

Denne önskade ingenting högre, men han hem st äl de 
saken till hennes afgörande.

»Se till om det är eder nyttigt,» svarade hon.
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f 'I'!!1 s*anna^e endast några veckor och reste der-
efter till Goksholm.

Vanligtvis följdes bröderna sedermera åt till Kalmare- 
hus der de alltid funno det hjertligasfe emottagande, men 
bletvo också underkastade ett förhör. Herr Johan berättade 
om det verksamma, nyttiga lif som Anna fört och dock icke 
försummat att skänka sina omsorger åt sin herre.

Derefter följde: »Hur hafven I användt eder tid?»
Då sågo de Annas ögon spörjande fästa på sig, och 

begge, men synnerligast Åke, blygdes att säga: »Jag har 
gjort intet!»

Måns svarade för begge: »Hvad annat än jaga och 
tiska.»

Annas blickar sänktes, men strax derefter spred sig 
en skär rodnad öfver de fina kinderna och hon sade med 
ett leende;

»Jag ville gerna en gång komma till Göksholm, men då 
skulle der finnas en vacker trädgård, med blommor, buskar 
och träd, bördiga åkerfält och riklig boskap.»

Det lät nästan som en önskan ur Tusen och en natt, 
men begge bröderna föresatte sig, hvar och en för sig, att 
hennes vilja skulle ske; intet arbete var tungt som kunde 
locka Anna Bjelke till Göksholm, det var som om man vän
tade, att alla goda englar skulle flytta dit in med henne.

Och så började ett nytt lif!
Herr Johan berättade allt detta för Hemming och denne 

svarade endast: »lim, hm!»
»Jag måste känna henne på pulsen,» mumlade han för 

sig, och så passade han på, då hon var allena och syntes, 
ovanligt nog, litet upprörd.

»I hafven fått bref?» sade han.
»Ja, från min fru moder!»
»Hon saknar eder mycket?»
»Och vill dock icke besöka mig.»
»Hvad är orsaken?»
»Hon tror icke, att jag är lycklig!» sade Anna mildt, 

men dervid flög ett uttryck öfver hennes anlete, som Hem
ming sedan sade sig aldrig hafva sett i någon menniskas. 
Det vittnade om hvad som betydde mer än jordisk lycka, 
om en salig frid i Gud, vunnen genom strid och profiling!

Vördnadsfullare än hvad Hemming brukade tilltala en 
qvinna sade han : »Jag erkänner att jag varit af samma
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hört eder.»

Fl on smålog utan att svara.
»Vil.jen t, att jag skall skrifva till fru Gunilla?»
»Nej, så mycket återseendet än skulle glädja mig, tror 

jag ändock det är bättre hon inte kommer.»
»För hennes skull?»
»Ja!» hviskade hon.
»En mor har anspråk för sin dotter.»
»Jag har sjelf valt min lott och jag vill icke byta den 

mot någons.»
»Liksom forntidens martyrer?»
»Jag ser helst ingen talar om mig!»
»Hafven I icke qvinlig fåfänga?»
»Jag har icke tid med slikt.»
Men derefter vände hon skickligt samtalet på andra 

ämnen, och hur än Hemming gjorde sig möda att återföra 
det till henne sjelf lyckades det honom icke, men, när han 
sedan tågade från Kalmarhus, hade han medvetande om, att 
han sett en qvinna sådana få äro.

»Jag trodde mig känna menskligheten i grund,» sade 
han till riksföreståndaren, »men jag märker nu, att det fins 
ett och annat sällsynt undantag, som icke tillhör den van
liga slentrianen.»
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»Sten* Sture hade gifvit höfdingen på Stockholms slott 
sina ordres för stadens försvar, han hade sagt Kristina, hvad 
som ålåg henne, och gjorde sig nu beredd att tåga till 
Vesterås, der trupper skulle möta honom.

Några dalar före afresan underrättade man fru Kri
stina om att en tätt beslöjad dam begärde ett hemligt sam
tal med henne.

Herr Sten var närvarande och hon kastade en frågande 
blick på honom.

»Tag emot henne, Kristina, hon behöfver oss kanske,» 
svarade han.

När Kristina kom in i rummet, dit den främmande 
bli fv it förd, förvånades hon öfver dennas stolta hållning under 
botgörardrägten. Ofvanpå densamma hängde en tjock, svart 
slöja, som gjorde allt igenkännande omöjligt.
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»Fru Kristina Gyllenstjernai» sade den främmande.
»I kännen mis:?»o

»Ja!» Hon fattade med ena handen i stolen likasom 
för att hålla sig uppe.

Kristina fattade den andra. »Kom och sätt eder här,» 
sade hon och förde henne till en hvilsolfa. »Om I icke 
viljen säga mig ert namn, så yppa åtminstone edra bekym
mer; jag skulle vara glad, att i någon mån kunna lindra 
dem.»

Den främmande brast ut i så häftig gråt, att hon kon
vulsiviskt skakades deraf.

»Hvad skall jag göra för eder?» frågade Kristina del
tagande.

»Lossa slöjan!» ljöd det nästan befallande svaret.
»Den var hopfäst öfver hjessan med en stor nål, och 

Kristina efterkom hennes begäran.
Den föll nästan genast. »Känner du igen mig,» sade 

hon med nästan trotsig hållning.
Kristina stirrade häpen på henne. »Fru Kjerstin Gyl- 

lenstjerna!» utropade hon.
»Hvarför vänder du dig icke bort ifrån mig. Vid sådant 

är jag numera van.»
»Käraste fränka !... öfverraskningen . .. Jag väntade så 

litet att få se eder . . . Tro att mitt hjerta blöder vid tanken 
på de sorger som I fått genomgå. I kommen för att träffa 
eder herre?»

»Det också!»
»Jag skall genast kalla herr Sten.»
»Inte ännu, jag behöfver hemfa mig!»
»Så låt mig taga vård om eder. I skolen hvila några 

timmar på bädden der inne, det skall stärka eder för sam
talet med riksföreståndaren. Om I viljen, kunnen I ock 
dröja dermed tills i morgon.»

Och hon förde henne till fruloftet och förmådde henne 
att lägga sig.

Den arma frun hade blifvit så ovan vid att deltagande 
händer omhuldade henne, hon erfor så stort behag dervid, 
att hon utan tvekan öfverlemnade sig i Kristinas och Karins 
händer.

En sådan slöhet var kommen öfver henne, att hon icke 
kände igen denna.
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Nästan medvetslöst förtärde hon några oblat, doppade 
i vin, och insomnade derefter tungt.

»Och detta är den sköna Kjerstin Gyllenstjerna!» tänkte 
Kristina vid åsynen af de bleka, utmerglade dragen, på 
hvilka sorgerna tryckt en föråldrande stämpel. »O, Gud, 
hur förgänglig och af ringa värde är icke den jordiska skön
heten.»

»Jag känner knappt igen henne!» hviskade Karin till 
sin fru.

»Vill du taga vård om henne?»
»Jag skall göra det efter bästa förmåga.»
Och fru Kristina skyndade till sin herre att under

rätta honom om, hvem den främmande var.
Han blef mycket öfverraskad. »Jag gissar att det är 

för herr Eriks skull,» sade han.
»Hon vill begära hans frihet.»
»Jag kan icke bifalla det, ty han skulle genast miss

bruka den,» svarade han.
»Så vida icke hon ...»
»Gick i borgen för honom.»
»Du tror den vore antaglig.»
»Jag föreställer mig det.» *
»Då har hon stort välde öfver honom.»
»Så sägs det!»
»Skulle du gå en sådan borgen för mig, Kristina.»
»Nej, den vore heller icke giltig, ty min vilja skall alltid 

bli underdånig din.»
»Jag tror det är rätt,» sade han. »Mannen bör vara 

hufvudet och qvinnan hjertat.»
»Som han någon gång ger efter för.»
»Kanske alltför ofta,» sade han och kysste henne ömt. 

»Hvadc begär nu mitt hjerta?»
»Ah, just ingenting.»
»Hvad önskar det då?»
»Medlidande för den olyckliga,» sade hon och lade sina 

armar kring hans hals.
»Och om nya stämplingar börja?»
»Det skola de icke!»
»Så gör som du vill!»
»Tack, aldrakäraste Sten!» Och nu var det hon som 

gaf honom en varm, innerlig kyss.
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»Mins du, Kristina,» sade han, »en gång medan vi voro 
förlofvade, att jag hemma hos fru Cecilia, inne i fönster
smygen, der ingen kunde se oss, förmådde dig att gifva mig 
en kyss.»

»Det kan jag icke påminna mig.»
»Du gör det, jag ser det på dina rodnande kinder?»
»Jag mins det nog!»
»Men sedan måste du bikta din synd, jag tror både 

för din mor och syster, och så hölls det vakt omkring dig, 
och inte förr än jag smög mig in till dig, der du satt vän
tande i brudstassen bland alla dina tärnor, vågade jag att...»

»Tala inte om sådana barnsligheter,» sade hon och satte 
handen för hans mun.

»Jag kommer nu först till hvad jag ville säga och det 
är, att då trodde jag, att jag älskade dig.»

»Gjorde du inte det?»
»Vänta då! Älskade dig af min hela själ!»
»Och nu!»
»Älskar jag dig tusen gånger mer!»
»Så är det också med mig, Sten!»
Vi skola låta dem allena tala om sin sköna lycka; ack, 

den var allt för ren, att kunna bli långvarig!.
Fru Kerstin sof tungt, och Karin satt vid sidan om henne 

och mindes så lifligt hvad hon hade upplefvat på Ekholmen 
och hur besynnerlig och nyckfull hon då funnit den höga 
frun.

Men efter en stund blef den sofvande synbart orolig, 
hon tycktes drömma, och läpparna rörde sig, likasom ville 
hon tala.

Karin best.rök hennes panna med ättika, hon lät henne 
inandas lukten deraf.

»Tack!» ljöd det från de hvita läpparna, och derpå sof 
hon ånyo.

Och Karin lät sina tankar ila hän öfver vatten och land 
till den hennes hjerta kär hade.

»Bengt!»
Det var den sjuka som ropade:
»Min Bengt!»
»Hennes? Yrade hon?»
»Gå inte ifrån mig!»
Karin stirrade med förskräckelse på henne.
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Men så kom hon att tänka på, att det var flera som 
hade det namnet. »Hvad kunde det finnas för gemenskap 
mellan den törnäma frun och den ringa klosterbrodern?» 
Hon ville drifva bort de dåraktiga tankarna, men de hade 
så bemäktigaf sig henne, att hon till och med tyckte det 
fans likhet emellan dem.

Hon betraktade forskande den sofvande, och allt mera 
framstod likheten. Det var ju galenskap, hon yrade hon 
också. Och så skyndade hon till fönstret och skådade ut 
tör att skingra de inbillningar, som dårade hennes förstånd.

Så satt hon en lång stund och försökte icke alls tänka.
»Har jag sofvit?»
Himmelska makter, rösten var också likt Bengts!
»Ja, ädla fru!»
»Länge?»
»Snart i fyra timmar!»
»Jag har drömt!»
»Då hafven I icke sofvit lugnt!»
»Jo, när man drömmer om den man älskar!»
Fru Kjerstin hade talat nästan utan att öppna ögonen:
»Jag är mycket törstig!»
Karin satte en bägare för hennes läppar. »Fru Kristina 

har tillredt denna svalkedryck, » sade hon.
»Tack!»
Karin satte bort bägaren.
»Hvar är fru Kristina?»
»Viljen I, jag skall hemta henne?»
»Inte ännu! Här är så mörkt!»
Karin drog undan de tunga gardinerna, och nu ström

made aprilsolen in i kammaren.
Men dervid fick fru Kjerstin ögonen på Karin och häpnad 

och fasa lyste derur.
»Hvad fattas eder?» ropade denne förskräckt.
»Gå, gå!» Och hon satte händerna för ögonen.
Men Karin hade ingen lust dertill.
»Kännen I mig icke, fru Kjerstin,» sade hon och gick 

henne närmare.
»Jo, jag känner eder!»
»Aldrig har jag gjort eder något ondt.»
Intet svar. Hon höll händerna fortfarande för ansigteL
»Om I kunnen säga detsamma, blir en annan fråga.»

ev
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•i ^ n ^'ar *af^, h°nom ifrån mig. För din skull har han 
svikit alla sma löften.»

»Om hvem talen I?» sporde hon nästan andlöst.
Intet svar.
»Om Bengt?»
Hon höjde hnfvudet till tecken af bifall.
»Hvad är han för er? I ären ingenting för honom, 

men ären I orsak till hans lidanden, då vill jag bedja till 
den heliga jungfrun, att I fån uppbära frukterna deraf, I 
grymma, hjertlösa qvinna.»

Fru Kjerstin sträckte på sig, liksom för att resa sig 
upp, men föll med ett klagoskri sanslös tillbaka.

Karin betraktade henne förskräckt.
»Hon är död,» sade hon.
Kristina hade hört ropet och skyndade in.
»Hvad är det, Karin!»
Denna förmådde inte svara, utan visade endast på den 

liflösa fru Kjerstin.
»Heliga Guds moder, hvadan detta?»
»Jag bär skulden!»
»Du, Karin?»
»Hon sade, att jag tagit Bengt ifrån henne, det fins då 

någon annan än mig han älskar?»
Det var en sådan hopplös förtviflan i hennes ord och 

utseende, att fru Kristina först måste egna sina omsorger åt 
henne.

»Oförnuftiga! Kan det då inte finnas andra band?» Och 
när hon i samma ögonblick kastade ögonen på fru Kjerstin, 
tilläde hon nästan omedvetet: »Tänk, Karin, om hon är 
hans mor!»

»Hans mor!»
»Ser du icke likheten dem emellan?»
>Och om jag nu dödat henne?;
»Hon är endast afsvimmad.»
Heliga Guds moder, hjelp mig att återkalla henne till 

lifvet!» Och den unga flickan egnade henne de ömmaste 
omsorger; det var som om hennes eget lif berott på att 
återkalla den andras.

När ändtligen lifsfärgen vände tillbaka i det dödsbleka 
ansigtet, hviskade Kristina:

»Förråd icke mitt förtroende, det är endast en för
modan, men jag skall tala vid henne.»
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»Låt henne behålla sin hemlighet, hädanefter behöfver 
jag den inte.»

Den sjuka slog upp ögonen.
De gingo från Kristina till Karin. Hon gjorde ett för

sök att resa sig, »Hjelp mig upp!» sade hon.
»Jag ber eder, kära franka, ligg qvar!» sade Kristina.
»För min eviga själsfrid, hjelp mig upp!»
»Hvart viljen I hän?»
»Upp, upp endast!»
Med Kristinas och Karins tillhjelp och hennes egen 

starka viljekraft kom hon verkligen upp.
»Släppen mig nu!»
»I kunnen icke uppehålla eder sjelf!»
»Jo, jo!»
De måste foga sig efter hennes vilja.
»Se, se! Herran hjelper mig!» sade hon. »Han ser i nåd 

till mig arma synderska!»
Vid dessa ord sjönk hon sakta ned på knä framför 

Karin.
De ville upplyfta henne. Hon fattade Karins hand.
»Såsom jag nu ligger för dina fotter, så har jag nyligen 

legat för hans!» sade hon. »Han har förlåtit, att jag födt 
honom till verlden, utan att kunna ge honom ett ärligt namn; 
han har förlåtit, att jag med svek och list tvingat honom 
in på den presterliga banan, och Gud har vändt det mig till 
ett straff, ty min egen son har nekat mig absolution för mina 
synder, han har nedkallat öfver mitt hufvud den förbannelse, 
som skulle träffa honom, då han bröt presteden. O, jag har lidit 
gräsligt! Han har utan barmhertighet tvingat mig till full
ständig bekännelse af alla mina synder. Och hans välsig
nelse får jag icke förr, än du förlåter allt det onda jag gjort 
dig, inte förr än du kallar mig moder. Ty han säger, att 
ett äktenskap mellan eder icke längre är ett brott, och de 
usla bördsfördomar, som uppfyllt min själ, de hafva alla blåst 
bort som agnar för vinden! O säg, säg att du förlåter !»

»Ädla fru ...»
»Kalla mig moder!»
»Moder!» upprepade Karin och slog armarne omkring 

henne. »O Gud, är detta en dröm!»
»Bengt, Bengt!» utropade den olyckliga. »Hör du det, 

hon har förlåtit mig!»
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.. bon Midtligen, att man förde henne tiilbaka till
sangen, men hon behöll Karins hand hårdt sluten i sin den
förlåtelse6n06 SåS°m Gn bekräftelse På den älskade sonens

Hon föll i en kort slummer, hastigt spratt hon upp och 
drog Karm nära intill sig.

»Ringen!» hviskade hon.
»Den jag erhållit af honom?»
»Ja, just den.»
Karin bar den på ett band kring halsen, nu tog hon 

fram och lemnade henne den.
Fru Kjerstin satte den på flickans venstra hand. »Nu 

har jag trolofvat dig, min son,» sade hon, »mitt hjertas barn, 
säg att du vill bli honom trogen!»

»I lif och död!» svarade den upprörda Karin.
Kristina hade sändt bud på en läkare och underrättat 

sin herre, begge inträdde på en gång till den sjuka. Den 
förra kände på hennes puls, men då hon sade sig intet ondt 
hafva, visste han icke hvad han skulle föreskrifva.

»Låt honom gå!» sade fru Kjerstin.
Derefter tog hon herr Stens hand och ville föra den 

till sina läppar.
Han kysste hennes, i det han deltagande yttrade: »Hvad 

önsken I af mig, ädla fru?»
»Jag har ock gjort eder ondt!»
»Det vare eder af hjertat förlåtet.»
»Men min herre och bonde?»»
»Viljen I, att jag genast herntar honom?»
»Om en timme; jag behöfver hemta krafter.»
Herr Sten skyndade upp i tornet, der herr Erik hade 

sin bostad.
Han hade låtit hemta en hop lärda verk, och det lugn, 

hvari han lefde, gaf honom tillfälle att af hjertans lust stu
dera dem.

Vid åsynen af herr Sten, blef han litet häpen. »I kom
men väl icke för att beröfva mig dessa kära vänner?» sporde 
han, visande på sina böcker.

»Nej, visst inte och det gläder mig mycket, att I funnit 
•en sysselsättning som roar eder.»

»Mycket, det kan jag försäkra eder, och om endast min 
kära husfru...»
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»Jag kommer för att bringa eder underrättelse och bud 
från henne.»

»Nej, verkligen !» Och han sköt böckerna ifrån sig: 
»Kommer hon snart hem?»

»Hon är kommen.»
»Till Ekholmen?»
»Nej, hon är här!»
»Här?» upprepade han. »I Stockholm?»
»På slottet, hos fru Kristina.»
Herr Erik såg ut som om han knappt trodde sina öron. 

Mycket, mjukt tilläde han : »I tillåten henne väl att besöka mig?»
»Jag vill föra eder till henne.»
»Verkligen! Jag skall genast göra toalett.»
»Det behöfven I icke, herr Erik; fru Kjerstin är sjuk!»
»Hon brukar ofta vara illamående,» svarade herr Erik 

och nickade småleende: »Veten J, det roar mig nästan, att 
hon bibehållit sina vanor.»

Och härunder ordnade han sitt hår och sin halsduk, 
glömsk af att riksföreståndaren var närvarande.

»Jag fruktar det onda är allvarligt,» tilläde herr Sten, 
som ansåe sig höra förbereda honom.

»Ah', det tror jag inte! Det ser bara så ut för främ
mande. I alla fäll skall jag medtaga en mixtur, jag sjelf 
tillagat och som hon tycker om.» Han letade fram en flaska, 
som han gömde innanför rocken: »Det är för att gifva 
mixturen den rätta temperaturen,» tilläde han. »Nu är jag 
färdig! Gud hjelpe mig, detta var en oväntad glädje.»

Herr Sten förde honom till fruloftet.
Fru Kristina kom dem till mötes.
»Eder väntar en stor sorg, herr riddare,» sade hon och 

räckte honom deltagande handen.
Han kysste den med ridderlig artighet. »Det är nog 

icke så farligt,» sade han leende. »Hon har ofta synts döds
sjuk för alla andra än mig.»

»Bedrag eder icke med ett falskt hopp, här återstår 
knappt något.»

»Heliga jungfru, I skrämmen mig!» Och med hastiga 
steg trippade han vid Kristinas sida in i sjukrummet.

Der var allt som förut. Fru Kjerstin låg med half- 
slutna ögon, man visste icke om hon sof eller var vaken. 
Karin låg på knä vid sängen, och den sjuka höll fortfarande 
hennes hand.
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Herr Frik stannade i dörren. Var detta fru Kjerstin, 
naos sköna, strålande husfru? Han kände inte igen henne.

Nästan ångestfullt vändes hans blickar till fru Kristina. 
»År det verkligen hon?» sporde han.

I detta ögonblick slog den sjuka upp ögonen.
»Erik!» sade hon.
Intet tvifvel mer! Han skyndade till henne.
»Kjerstin, min älskade Kjerstin!»
Men hon sköt honom sakta ifrån sig.
»Icke förr än jag erhållit din förlåtelse,» sade hon.
»Hvad har jag att förlåta? Se här, a!Ira käraste, jag 

har med mig din egen mixturflaska, du skall taga en matsked 
deraf, det skall stärka dig!» Flaskan darrade i hans hand.

»Lemna allt slikt, min sista stund är inne.»
»Hvarför oroa både dig och mig med sådana tankar. 

Du skall bli frisk igen och ...»
»Nej, Erik, jag skall dö, men dessförinnan måste jag 

göra dig en bekännelse.»
»Du har ingenting att bekänna och jag vill ingenting 

veta ...»
»O Gud, O Gud!» suckade den sjuka. Nu först släppte 

hon Karins hand och sträckte begge armarna mot sin make. 
»Vid all den kärlek I bevisat mig, herre, besvär jag eder att 
höra mig!»

Han såg ångestfullt, nästan fruktande på henne; må
hända kände han nu, att alla de sköna illusioner, hvarmed 
han hittills dårat sig, på en gång skulle ramla. Om han 
bedragit sig, hvarför kunde hon icke låta honom behålla 
sin lyckliga tro? Men hon såg alltjemnt bönfallande på 
honom. Han hade aldrig förr nekat att uppfylla hennes 
önskningar, hur skulle han nu kunna göra det? Och så 
knäföll han vid sängen och sade bäfvande:

»Jag är beredd!»
»Lemnen oss allena!» hviskade fru Kjerstin.
Hvad dessa två hade att säga hvarandra, det skulle ingen 

annan veta, än Han, som läser i njurar och hjertan och ser 
i det fördolda.

I tre hela timmar förblefvo de ostörda.
Derefter kom herr Erik ut och bad Karin gå in till fru 

Kjerstin.
Men när hon gått, föll han ner på en stol och utbrast 

i hejdlöst gråt.
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Kristina talade tröstande ord, men han tryckte endast 
hennes hand.

»När anfallet gifvit med sig,» sade han snyftande. »Allt, 
allt kan jag fördraga, allenast icke att förlora henne. Tron 
I att hon dör?»

»Hon tror det sjelf!» svarade denna mjukt.
»Hon kan bedraga sig! Ack, ädla fru, hon har blifvit 

mycket misskänd, lidit mycken orätt i v er Iden. När man 
blifvit begåfvad med- en så utomordentlig skönhet. Ja, I 
kunnen icke minnas henne.»

»Jo, mycket väl!»
»Verkligen! Skönheten är en farlig frestelse. Och hela 

verlden måste bli förälskad i henne. Jag mins hur det var 
med mig. En annan lyckligare hade vunnit hennes hjerta. 
Herre Gud, den lycka hon skänkt mig, är så stor, så oför- 
tjent, att jag icke vill tänka på eller minnas något annat. 
Dessutom yrar hon kanske. Tycken I icke det är en viss 
oreda i hennes tankegång?»

»Läkaren säger hon är feberfri, fast pulsen slår matt,» 
svarade Kristina undvikande.

»Nåja! Jag underkastar mig allt och vill gerna göra 
något för den der sonen, som . . . Ack, fru Kristina, om jag 
allenast får behålla henne, begär jag, önskar jag ingenting 
annat. Ï kunnen icke föreställa eder, hur högt jag älskar 
min sköna, stolta, härliga Kjerstin!»

»Edert tal öfvertygar mig derom, ädle herre; och allt 
som står i mensklig förmåga skola vi göra för henne.»

»Tron I,» tilläde han litet förlägen, »tron I, att herr 
Sten tillåter mig att stanna här?»

»Han har gifvit mig i uppdrag att bedja eder derom; 
fru Kjerstin skall lugnas af att ständigt hafva sin ädla herre 
nära.»

»Tack, det tror jag också!»
»Vi skola flytta hit ned edra böcker?»
»När jag är med henne, bryr jag mig icke om några 

böcker; förmår hon också icke säga något, så ser jag på 
henne. Hon är den bok jag studerar helst af alla. Och I 
kunnen tro jag lärt mycket af den och längtar inhemta än 
mer ! »

Var detta ord utan mening, ämnade att med bedräglig 
glans dölja en bruten verklighet, eller älskade han henne 
verkligen lika högt, nästan högre än förut?» Kristina var
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öfveitygad derom. och herr Sten sade: »Menniskohjertat är 
en underlig ting, ingen kan tyda det.»

Hen Eiik viaa.de Karin en nästan faderlig uppmärk
samhet, synnerligast i sjukrummet; det var tydligt, att fru 
Kjerstin talat om hennes förbindelse till sonen, och han ville 
likasom stadfästa den.

Dessa två delade sig emellan omsorgen för den sjuka, 
och det var rörande att se den ängsliga uppmärksamhet 
hvarmed herr Erik iakttog sjukdomen. Hans läkareböcker 
kommo småningom ner, han höll konsultationer med läkaren, 
men dagligen sjönko hans förhoppningar i någon mån, 
och ^ en dag kom han in till fru Kristina och sade med en 
af tårar qväfd röst:

»Nu inser jag, att hon dör!»
»Hon synes lugn och lycklig!»

.. »Och så god! Hvad helst jag tillagar, tar hon in utan 
invändning. Det har hon aldrig förr gjort.»

»Hon är mycket tacksam emot eder.»
»Hvad har hon mig att tacka för? Då deremot jag . .. 

Veten I, fru Kristina, af hvad sjukdom hon dör?» tilläde han 
nästan med förtviflan.

»Af sorg måhända?»
»Af ett brustet hjerta! Alla mina böcker öfverens- 

stämma deri!»
På den tionde dagen insomnade hon verkligen.
Ingen prest blef tillkallad.
»Jag har biktat för dem, mot hvilka jag har brutit,» 

sade hon. »När de förlåtit mig, vågar jag hoppas, att Gud 
i sin barmhertighet också skall göra det. På presterna tror 
jag icke!»

Med hufvudet lutadt mot herr Eriks axel uppgaf hon 
sin sista suck. Hennes sista ord hade varit: »Förlåt oss 
våra skulder!»

Man hade väntat, att den eft.erlefvande makens sorg, 
skulle biifva utan hejd, men så skedde icke, han gret sällan, 
talade knappt om henne, men kunde sitta timme efter timme 
alldeles orörlig på samma ställe och likgiltig för allt som 
föregick.

Efter begrafningen, som firades med all den ståt, som 
den hädangångnas rang kräfde, sade. herr Erik han ville hon 
skulle föras till Ekholmska familjegrafven: »Der skola mina 
— hennes döttrar också en gång samlas,» sade han.

FÖRSONING I DÖDEN.
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Då framförde fru Kristina sin herres bud, att det stod 
herr Erik fritt att sjelf medfölja oeh stanna qvar på Ek
holmen hos sin son, herr Gustaf.

»Tacka honom!» svarade han rörd. »Herr Sten handlar 
för visso ridderligare mot oss än vi gjort mot honom.»

Och så afreste han.

8.

Den falske kungen.

Skymfen af nederlaget vid Vädla och harmen öfver att 
icke hafva besegrat svenskarne brände som eld på konung 
Kristians sinne.

Fru Sigbrit hade med sitt vanliga slughet gifvit hans 
sorg den afledare, som kraftigast tjenade begges planer. I 
krigets fasor skulle han finna glömska, och kriget skulle föra 
honom till det mål, han numera mest af allt eftersträfvade : 
eröfringen af Sverige.

När han efter Dyvekas död öfverlemnade sig åt en 
nästan vansinnig förtviflan, då qväfde hon sin egen smärta, 
för att visa honom den framtidssyn, som ständigt hägrade 
för henne.

Och begge frossade vid föreställningen om, att mord 
och blod, eld, brand och smälek skulle dragas öfver det 
folk, som de hatade till det yttersta för dess hjeltemod i 
striden, dess förakt för döden.

Konung Kristian vårdade sig icke längre om att dölja 
hvad som varit de danska konungarnes syfte allt sedan 01- 
denburgarne kommo på tronen, det egentliga målet för deras 
stora uppoffringar, att lägga Sverige såsom en provins under 
det danska väldet.
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bfbirdelf">> had® aldrig varit annat an
«rHnion P ff da6 le t ?nke!1 atl,ulvldga den danska riks- 
ö anbtn, sa att den omfattade både Sverige och Norge
Det senare landet var redan så godt som dansk tillhörighet; 
nu skulle man också göra Sverige dertill.

Den M16 juni 1518 steg konung Kristian om bord på sin 
tlotta, val försedd med artilleri och tyska legoknektar, de
följde °St S °dder‘ Man^a danska riddare och herrar med-

_ Något före midsommar seglade flottan in i Stockholms 
skargård. Dess höjder och dälder, de gröna kullarne och de 
nylolväde träden, de små byggnaderna här och var och de 
pa af stånd uppspirande kyrkotornen bildade tillsammas en 
sa skön tafla, att till och med konungen öfverraskades deraf 
och förtjust utropade: »Hälften af Danmarks folk gifver 
jag for detta land!» 10

Skeppen landade norr om staden, men sedan trupperna 
hunrnt ordnas drog han först till Brunkeberg och sedan 
till Södermalm, der han slog läger och förberedde ett anfall.

Sten Sture hade under den föregående tiden vidtagit om
fattande försvarsanstalter, Stockholms befästningar voro för
stärkta, och folket brann af lust och mod att mäta sig med 
fienden ; aldrig hade de varit vissare om segern.

Riksföreståndaren anförde sjelf hufvudstyrkan. Hemming 
Gadd gick i spetsen för vestmanländningar och dalkarlai^
och den unge väpnaren Gustaf Eriksson förde Sveriges 
baner. b

På Stockholms slott höll Jöns Jönsson skarp utkik, och 
fru Kristina var beredd med sina jungfrur och tjenarinnor 
att taga vård om de sjuka och skadade. Alla stodo vän
tande, alla voro beredda att offra lif och blod för det kära 
fäderneslandets frihet och sjelfständighet.

För att vara säkrare om framgång ville konungen gå 
försigtigt tillväga, och så befalde han ett anfall på yttersta 
tornet vid Söderport.

Hemming Gadd ledde försvaret, och fastare står icke 
klippan än de svenske gjorde den gången.

Danskarne förlorade mycket folk, men vann icke en 
tumsbredd mark.

Anfallen förnyades nästa dag och de derpå följande 
men med samma utgång. Staden försvarade sig kraftigt, och

Sten Sture den yngre. IL jq
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ändå var icke riksföreståndaren med, han hade dragit till 
Brännkyrka.

Strax der invid på Örby egor hade han låtit anlägga en 
fyrkantig vall, som omgafs af djupa grafvar; dessa voro öfver- 
täckta med granris, och innanför var den svenska bonde
hären förlagd. En mindre fördelning fick befallning att intaga 
en hotande ställning i fiendens rygg, men vid hans när
mande draga sig tillbaka och sålunda locka honom efter.

Med en mindre styrka begaf sig herr Sten åt Telje till 
för att hålla kusten klar.

Rimkrönikan säger:

»När de danska förnummo att utan fördel var
allt det de för sig togo,
till Brännkyrka med storan skar’
till häst och fot de drogo.»

Det är troligt, att fruktan för ett anfall i ryggen också 
bidrog till konungens beslut.

Hans spejare hade underrättat honom om hvar en stor 
del af den svenska hären var förlagd och han fick lust att 
öfverraska den.

Derför bröt danska hären upp midt på natten och tå
gade så tyst den förmådde.

Det var den 22 juli anfallet skulle ske.
Konungen intog en god ställning vid Brännkyrka, och då 

man trodde att svenskarne voro oförberedde, blåstes till 
anfall.

Sten Sture hade blifvit varskodd och skyndade i fyr
språng till lägret.

Då möttes han af den anryckande fienden. Väl var den 
svenska skaran ringa till antal, men stridslust och mod lå
gade i allas hjertan; den unge riksföreståndaren gick fram 
som en hjelte, och hjeltar följde honom efter.

»Med fulla makt vi dem mötte, 
höggo och slogo och med glafvarna stötte, 
de stötte fast för våra händer då, 
så att man öfver man på marken låg.»

Men konung Kristian hade sagt, att i dag skulle han bli 
segervinnare, och svärjande hotade han att sjelf hugga huf-
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/uda af den som vände fienden ryggen, deremot lofvade 
ian ara och guld åt dem som nedgjorde dessa eländiga 
svenskar, som sveko den tro de svurit sin laglige herre och 
konung.
■ gaf han prof på en utomordentlig tapperhet, och
hans man lifvades af hans anda.

Bondehären hade fallit ut från förskansningarna, de 
kämpade med detta lugna mod, som när det får tid på sig 
slutar med att gå segrande ur striden. Två gånger angrepo 
svenskarne och två gånger blefvo de tillbakaslagne. Det 
såg nästan ut, som om de danske skulle segra, redan jublade 
de öfver framgången; den gjorde dem djerfvare, då märkte 
bten Sture hur de danska linierna skildes åt, och med en liten 
skara af sina tappraste bröt han in ibland dem; de svenska 
klingorna flögo som ljungeldar, hvem tänkte på eget lif, då 
det gälde seger eller fall? Nu visade det sig hvad skilnad 
är mellan krigaren, som kämpar för sina heligste rättigheter, 
och den lejde, som drifves af snöd vinning. Konungens lego- 
tolk kunde icke hålla stånd mot de svenske, och snart in
trädde en allmän flykt. »Marken var full af ’mannablod’, och 
få voro de som undkommo».

Så hade också striden pågått ända från morgonen och 
till aftonen.

Konungen med sina ryttare redo undan allt hvad tygen 
höllo för de kraftigt påträngande svenskarne, som anfördes 
af riksföreståndaren sjelf. Men under den stormande flykten 
märkte icke de förra, att marken började gifva efter för 
hästhofvarna, förrän de befunno sig midt i ett moras.

»Många af dem i ett hängedy plumpa, 
som ej låg der långt ifrå.»

Förföljarne undgingo faran. Riksföreståndaren lät blåsa 
halt och samlade sitt folk.

Det var den andra segern, som Sten Sture hade vunnit 
för Sveriges land. När han och hans män intågade i Stock
holm med de tagna fångarna, då var jublet och hänförelsen 
lika stort i slott som hydda; hade månget öga slocknat, 
mången arm domnat, som på morgonen var fullt af lif och 
kraft, så var offret nedlagdt på fäderneslandets altare; man 
hade rätt att gråta och sakna i tysthet, men på samma gång 
tacka och lofva Gud, som hjelpt i nödens stund.
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Och kyrkorna fyldcs af bedjande skaror, lofsångerna 
stego till skyn, det var ett halleluja, tacker och lofve-r, som 
vann genklang i alla bröst, lockade tårar i allas ögon. Men 
när gudstjensten var slut, då sökte vänner och fränder 
hvarandra, då skakade kände och okände hand och ordade 
om hvad som händt.

Sades det då, att den enes eller andres grannqvinna för
lorat fader, broder eller son, då gjordes hastiga sammanskott ; 
mången »Enkans penning» blef då lagd i håfven, den som 
gifvit sitt allt borde få dela med den som ingen förlorat, 
och så kom också hugsvalan i sorgekalken; ty den största 
hugnad, när hjertat lider, är att röna deltagande, det lägger 
balsam på hjertat och torkar tårarna.

Och fru Kristina gick omkring som en tröstande engel, 
hon gjorde godt och välsignades af alla.

Länge sjöng svenska folket en visa om den minnes
värda striden vid Brännkyrka och dess följder, och orden 
till densamma voro efterföljande:

»Ära och lof allsvåldige Gud,
som gerna hjelper af nöde!
han stilte kung Kristians hiskliga trug,
de danske, de spilde sin möde ;
och det de der bedrefvo,
det kom dem allt till skada och sorg
och följer så länge de lefva.

När danske förnummo utan fördel var 
allt det de för sig togo, 
till Brännkyrka med storan skar’ 
till häst och fot de drogo.
De svenske män der före dem vore, 
de slogo de danske af marken så, 
de tingo både döde och såre.

Snarlika funno de danske till råda 
om natten till skeppen draga, 
de ryttare blefvo qvar i storan våda, 
de månde det högeliga klaga: 
allt om en af tonstunde.
De blefve så många båd gripne och fångne, 
som icke rymma kunde.
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Den visan hon lyder och qväder så,
att danske män det väl kände,
att herr Sten Sture var höfvidsman då,
när det i sanning hände;
han gaf sig bade makt och sinne
att stånda emot de svenske mäns hjelp,
de danske skulle ej vinne.

Visan fick sedan en fortsättning, som vi i sin tid skola 
antora.

Men om framtiden skymtade med många glada för
hoppningar mot riksföreståndaren och hans trogna vänner 
sa var konnng Kristian så mycket mörkare till hug och sinne’.

Harmen och förbittringen kokade inom honom, när han 
under den klara sommarnatten red bort från slagfältet och 
sokte skydd inom sitt befästa läger. Han kunde svårligen 
fördraga, säger rimkrönikan, »att han lidit sådan skada och 
sent kunde han på den bita bot».

Troligt var att under nattens timmar det upprann för 
hans sinne, hur farfadern måste efter liden ofärd, då han 
torlorat slaget vid Brunkeberg för alltid lemna Sverige.

En stor skilnad var det dock mellan den förste och den 
andre Kristian, den senare skydde icke några medel, hur 
lumpna de än voro, allenast de ledde dit han ville Fort
sättningen skall bevisa det.

Emellertid stannade han ännu någon tid qvar i lägret 
fast han der intet kunde uträtta. * ’

Måhända hoppades han att något förräderi skulle öppna 
honom vägen, men intet sadant hördes af. Inom lägret upp
stod brist både på krut och lifsmedel; han skickade bud 
både till Danmark och Hansestäderna, men från intetdera 
hållet sade man sig kunna anskaffa något.

»De vilja icke tillsända eders nåde något,» skref fru 
Sigbrit, »och deri ligger bristen.»

Han knöt händerna, svor af ilska och betedde sig som 
en vansinnig, men vann dermed intet.

Sex veckor voro gagnlöst förspilda; belägringen af Stock
holm hade ländt honom till ytterligare smälek, och nu måste 
han uppgifva den.

Folket inskeppades ånyo på flottan, men det skedde med 
så liten omtanke, att lägret derunder alldeles blottades på 
manskap och ammunution.
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Sten Sture begagnade sig deraf, gjorde ett hastigt utfall 
från staden, nedlade ett stort antal fiender, jagade de andra 
i sjön och tog trehundra fångar.

Den återstående inskeppningen skedde hals öfver huf- 
vud, men då hlåste upp en så häftig motvind, att konungen 
icke vågade gå till sjös utan måste ligga stilla i skären. 
Men bristen på lifsmedel blef allt känbarare på flottan, och 
en hel hop folk landsattes för att plundra.

Dessa drogo ända fram mot Upsala, härjade och brände; 
men en hop bönder rotade sig tillsammans att nedgöra dem, 
och de som undkommo med lifvet återvände skyndsamt till 
konungen och flottan. J

Här fortfor motvinden, ingen tillförsel var att vänta 
från land och den senare villan syntes blifva värre än den 
förra. En stor hop af det legda tyska folket rymde från 
flottan och erbjödo sig till herr Sten. Hungersnöden blef 
allt större.

Med mulen panna gick konungen omkring på fartyget, 
ingen vågade tala till honom, och till ingen talade han, om 
icke i vrede och hotfulla ord.

»I ären alle usla rådgifvare!» ropade han en dag. »Och 
gjorde jag rätt, bäddade jag eder en graf i vågorna.» Men 
den bleka omgifningen, som väl visste att det kunde bli all
var med hotelsen, drog sig förskräckt undan den stränge 
herrn.

Då drömde han en natt att fru Sigbrit kom till honom; 
att hon gjorde narr af hans svaghet och vankelmod; hur 
kunde han begära hjelp af andra som inte förmådde hjelpa 
sig sjelf och så vidare.

Den påföljande morgonen låg han längre än vanligt, 
men när han ändtligen kom upp, var han blid under ögonen 
och språksammare än vanligt.

»Vi tro ju att Gud hjelper den som sätter sin lit till 
honom, är det icke att antaga det djefvulen också gör det 
med sina vänner och anhängare?» sade han.

Konugen befalde att fredsflagg skulle hissas, han ville nu 
inlåta sig i underhandlingar med herr Sten.

Det bud som afsändes återkom med försäkran om att 
riksföreståndaren ingenting högre önskade. Som han hade 
hört att flottan led brist på lifsmedel, ville han sända så 
stort förråd deraf han kunde anskaffa,
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, „ ^en0 v0nun^ Kristian förstod icke, att välviljan kunde 
na va nagon annan grund än fruktan, och genast satte han

UPP Pa sina höga hästar och fordrade, att man skulle 
antaga honom till Sveriges konung eller ock erlägga en årlig 
summa i vederlag. Herr Gustaf Trolle skulle erhålla sin 
frihet jemte skadeersättning.

Men riksföreståndaren svarade, att på sådana vilkor 
kunde han icke inlåta sig i underhandling.

Då anslog kung Kristian en annan ton, han ville handla 
vänliga med herr Sten och göra en evig fred rikena emellan ; 
.derför skulle man komma öfverens om ett unionsmöte i 
Ny-Varberg i juli 1519, i hvilket den påflige legaten och om
bud från Hansestäderna skulla deltaga såsom medlare. Dess
likes skulle stilleståndet genast börja och fortgå tills Varbergs- 
mötet var öfver, eller om det icke komme till stånd, ännu 
ett år, hvarunder intet hinder skulle läggas för svenskarnes 
handel med Hansestäderna.

Detta var allt antagliga vilkor, och herr Sten förklarade 
sig villig att underhandla med konungen.

Ater hördes ingenting af på några dagar, men så sände 
konungen ånyo bud till Stockholm med begäran, att herr Sten 
ville personligen infinna sig på danska flottan, man skulle 
då få tillfälle att muntligt öfverlägga med hvarandra.

Såsom gisslan ville konungen gerna sända några riddare 
och adelsmän.

Herr Sten sade sig villig dertill, men han måste först 
rådföra sig med riksens råd.

Dessa kallades samma dag till slottet, jemte borgmästare 
och råd, många riddare och höge herrar.

Riksföreståndaren underrättade dem om konungens för
slag, de syntes honom så goda, att han menade man borde 
gå hans nåde till mötes, och herr Sten var derför beredd att 
begifva sig till flottan.

Men nu rönte han ett motstånd, som han icke hade 
väntat.

»I fån icke begifva eder dit!» ropade flera.
»Nej, nej!»
»Det vore vansinne!»
»Hvem litar på den usle kungen!»
» Mördaren ! »
» Qvinnoskändaren ! »
»Förrädaren!»
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»Lögnaren!»
»När höll han sitt ord!»
Ett sådant motstånd hade herr Sten aldrig förr rönt. 

Herrarne skreko om hvarandra, och han hade all möda att 
få ordet. Slutligen lyckades det.

»Hvarje menniska måste ha någon god sida,» sade han. 
»Och det förtroende, som bevisas konung Kristian genom 
min ankomst, skall väcka ett motsvarande hos honom.»

»Stöt då först svärdet i mitt bröst, ty på andra vilkor 
kommen I icke härifrån,» ropade Hemming Gadd.

»Också I, doktor, det väntade jag icke!»
»Har jag då icke ordat om, att danskhet och falskhet 

är ett och att kungen är värst af alla.»
»Men jag har icke trott det!»
»Illa att I icke gjort det!»
»Betänk, herre,» yttrade herr Erik Johansson, »om någon 

olycka träffade eder!»
»Han får icke resa.»
»Vi tillåta det inte!»
»Nej, nej!»
Men nu rann sinnet på Sten: »Jag har dock min fria 

vilja!» sade han harmfullt.
»Icke såsom Sveriges riksföreståndare!»
»I skolen icke släppa honom!» skrek Hemming Gadd. 

»Jag samtycker aldrig dertill ! »
»Mitt löfte har jag nästan gifvit. Konungen har för

bundit sig att skicka fullgod gisslan, och nu viljen I, att 
jag skall bryta mitt riddersmannaord af ömklig fruktan. 
Jag hvarken kan eller vill samtycka dertill.»

Men Hemming hade härunder hviskat till borgmästaren, 
och denne gick nu riksföreståndaren närmare och yttrade 
med mycket upprörd stämma:

»Ädle herre, om det är edert fasta beslut att utan af- 
seende på våra böner begifva eder till danska flottan, beder 
jag eder i borgerskapets namn, att I uppdragen åt rikets 
råd, tillsammans med tillstädesvarande riddare och borgers- 
män, genast gå i författning om att välja en ny herre och 
riksföreståndare, ty det är min och allas vår öfvertygelse, att 
begifven I eder till danska flottan, kommen I icke med lifvet 
derifrån ! »

Nu blef tumultet ändå värre.
»Han får inte resa!»
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»Detta är egensinne i»
»Låtom oss välja!»
»På Erik Trolle!»
»Tyst, tyst!»
Herr Sten stod blek med sammanbitna tänder, han ville 

icke gifva efter.
Ensam intog han en liten del af salen. De andra böljade 

omkring honom.
Hemming Gadd hade försvunnit, Sten Sture undrade mot 

sin vilja hvart han tagit vägen. »Det var dock illa att han 
gick.»

För honom ensam ville han gifva efter. Han började 
inse, att han gått för långt, men stoltheten befalte honom 
stå vid sitt ord.

Då kände han en mjuk arm, som smög sig under hans, 
och en känd och älskad stämma hviskade i hans öra: »Käre 
Sten, för min skull!»

»Fader!» sade en barnaröst, och ett par varma barna- 
läppar trycktes mot hans hand.

Nu var det slut med motståndet, färgen återvände till 
hans kinder, medan stora tårar rullade utför dem. Med en 
kärleksfull blick på Kristina frigjorde han sig ifrån henne 
och gick de församlade närmare, i det han lifligt yttrade:

»Jag har haft orätt, kunnen I förlåta mig!»
Ett jubelrop blef svaret.
»I viljen icke att jag antar konungens inbjudning?»
Ett skallande »nej!»
»Nåväl, jag skall icke göra det; bestämmen nu sjelfva 

hvad svar vi skola gifva.»
Ingen tycktes hafva tänkt derpå.
Det blef några minuters tystnad.
»Konungen sätter gisslan !» genmälde herr Lars Siggesson. 

»Det kunde I ock göra.»
»Är det flera som instämma deri?»
Först kom ett och annat »ja,» sedan deltogo alla man- 

grant: »Gisslan, gisslan!»
»Ansen I icke dessa löpa fara?»
»Vi hafva ju konungens gisslan.»
»Visserligen!»
Då steg den unge väpnaren herr Gustaf Eriksson (Vasa) 

fram och böjde knä för riksföreståndaren.
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»Väl vet jag att liten fara och liten ära är här att vinna, 
dock vore det mig en stor lycka att anses värdig blifva eder 
gisslan, ädle frände.»

»Så dyrbar gisslan hade jag icke velat sända, men ske 
din vilje, unge frände.»

Nu framträdde Lars Siggesson.
»Godkännen I mig?» sade han.
»Det gör jag fulleligen!»
»Och mig?» tilläde Göran Siggesson.
»Såsom en tapper herre och ädel riddare.»
»Då får väl också jag gå med!» yttrade den käcke Olof 

Ryning leende.
»För att hålla styr på ungdomen! Gör så!»
»Dertill måste han ha kommandostafven, och det är jag 

erkänd för att vara,» inföll Bengt Nilsson (Färla). »I veten 
herr Sten, att vi hören tillsammans som gryta och slef!»

Ett^ skallande skratt lönade infallet.
»Låt bara inte slefven hemta alltför hetsiga varor ur 

grytan,» genmälde riksföreståndaren. »De danske skulle illa 
upptaga, om de brände tungan.»

»Stopp!» ropade Hemming, när han såg att flera när
made sig. »Nu är det jag!»

»I, doktor?»
»Ja, jag vill ock följa!»
»Till danska flottan?»
»Jag har två skäl; först roar det mig att för några tim

mar få en försmak af helvetet, sedan har jag fått ett bref' 
från en ädelboren fru i Köpenhamn; hon vill jag skall komma 
att gästa henne, men som jag icke har lust dertill, skall jag 
öfverlåta min rätt till den tjockaste, lökätande dansk, som 
jag lyckas snoka upp på de danska skeppen.»

Det skrattades öfverljudt i salen.
»Ett råder jag eder doktor, att hålla munnen.»
»Jag skall hålla vatten i den.» .
»I tron väl icke de bjuda oss på annat.,» sporde Bengt 

Nilsson nyfiket.
»De bjuda? I kännen icke danskarne. De bjuda aldrig, 

de taga bara emot.»
Skämt och skratt ljöd rundt omkring.
»Jag vet väl att I ingenting hafven att frukta,» sade 

herr Sten derefter till Hemming, »dock skulle jag önskat att 
ingen af dessa blifvit gisslan.»

NU GAB DOMEN ÖFVEB LANDET.
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»Det är måhända vårt öde?»
»Elake skämtare, hafven I icke sjelfva bestämt det.»
»Det gör man alltid!»
De församlade kommo nu öfverens om, att bud skulle 

sändas till konungen, som för närvarande låg vid Dalarö, 
med underrättelse om rådets beslut. Så snart hans svar 
anlände, skulle den utsedda gisslan hålla sig beredd att 
afresa.

Konungen svarade att han föredrog ett möte till lands 
och bestämde dertill Österhanninge kyrka, der riksförestån
daren påföljande dag borde möta honom. Denne samtyckte 
genast.

Från Kungsholmen skulle båten afgå med de svenske 
herrarne, man väntade att se de danske anlända, då syntes 
en starkt beväpnad båt, som närmade sig från det danska 
skeppet, och som det icke kunde vara tvifvel om, hvilka den 
medförde, och tiden för mötet snart var inne, aftågade riks
föreståndaren med sin lilla skara till Österhanninge. Han 
väntade i två dagar, men konungen hördes icke af och ej 
heller kom bud.

Att något svek kunde vara för handen, föll icke den 
redlige herr Sten i tankarna, han undrade blott hvad som 
kunde vålla uppehållet.

På tredje dagen beslöt han att resa tillbaka till Stockholm.
Der möttes han af underrättelsen om att de svenske 

herrarne tagits om bord på den danska båten och blifvit 
förda till flottan. Vinden hade vändt och blifvit gynnande 
för konungen, derför lättades ankar, och flottan seglade ut 
i öppna sjön på väg till Danmark, och de svenske fingo 
följa.

Från Djurhamn skref konungen den 26 september 1518 
till stormästaren Albrekt och till Danzig med begäran att 
svenskarne, som nu voro konungens fiender, icke skulle få 
någon tillförsel från Preussen. Från samma hamn utfär
dade han den 2 oktober till staden Stockholm och till hela 
svenska folket skrifvelser med underrättelse om att han upp
sade det nyss afslutna stilleståndet under falskligt förebä
rande att herr Sten icke hade hållit det,

Efter några dagar lyfte han ankar och seglade till 
Danmark, dit medförande mot tro och lofven de sex sven
skarne.

y :
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Så aflopp konung Kristians andra försök att vinna Sveriges 
krona. "

Svek och förräderi från början och tili slut, ärelös rätts- 
kränkning, också väckte denna nya trolöshet inom Sverige 
en alldeles gränslös förbittring.

Och fortsättningen af folkvisan blef:

»Utsände Kristiern dagtingan falsk 
och bad både tidt och ofta 
sitt råd med herr Sten Sture till tals 
att fred mellan dem vara måtte.
Det var ej af hjertans gründe; 
de svenske blefvo bedragna dermed 
och svikne så mångalunde.

Rummet dertill beramadt var, 
kung Kristiern skynda att komma 
med herr Sten Sture att vara i tal 
allt om begge deras fromma.
Då konungen gisslan för sig sände 
han grep dem en felig dag 
och neder till Danmark sände.

Evinnerlig tid hon är så lång, 
ho det vill rätt betänka.
Den falskhet bruker, han kommer i tvång 
och månd sig i syndene sänka.
Gud svenske män väl bevare 
och låte dem så i verldene lefva 
att de finnas bland englars skare.»

NU GAR DOMEN ÖFVER LANDET.
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9.

När de onda hålla råd.

Angelus Arcimboldus var ännu qvar i Sverige. Antingen 
det var för att bevisa sin makt och myndighet eller af 
tacksamhet för de stora eftergifter, som riksföreståndaren 
gjort vid aflatsförsäljandet, då han afsade sig den rätt, som 
andra furstar hade tagit, att erhålla en del af de insamlade 
pengarna.

Legaten reste till Upsala, medan hans handtlangare 
spriddes i riket för att likt gräshoppor suga landets märg och 
kärna. Der höll han sammankomster med domkapitlet; en 
flitig brefvexling uppstod derefter med den afsatte erkebi- 
skopen och följden blef ett prestmöte i Arboga i december 1518, 
dervid Gustaf Trolle högtidligen nedlade sitt embete och 
Upsala domkapitel anhöll att påfven ville godkänna detta beslut 
och till hans efterträdare nämna legaten, den ädle herren 
Giovanni Angelus Arcimboldus. Till dess han kunde tillträda 
embetet, ingicks öfverenskommelse med Jakob Ulfsson, att 
han skulle förestå stiftet.

Alldeles underlåta uppfyllandet af de löften, han gifvit 
konung Kristian, ville italienaren icke, det kunde vara godt 
att känna sig för, han hemstälde derför på det församlade 
mötet, om presterskapet icke ville ingå i några underhand
lingar med konung Kristian.

Derpå svarades med ett enhälligt nej. De ville icke 
hafva något att göra med den trolöse konungen, icke ens 
om han lemnade sin egen son såsom gisslan.

Sten Sture lemnades utanför allt detta och lät dem 
också hållas, tids nog att blanda sig i leken, när saken 
kom till afgörande. För honom var vigtigast af allt, att 
Gustaf Trolle blifvit skild från erkebiskopsembetet, gerna med- 
gaf han honom derefter friheten.
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Herr Erik Trolle var redan förut löst ur fångenskapen, 
och begge slogo sig ned på Ekholmen; den ene så uppfyld 
af sorg och saknad, att han gick genom lifvet som en dröm
mare, medan den andre, sjudande af ilska och förbittring, 
rufvade på den blodiga hämnd han ville taga.

Förbindelserna med Danmark förnyades ifrigare än nå
gonsin, nu såg man ofta förklädda personer som nattetid 
smögo till Ekholmen och derstädes höllo sig gömda i flera 
dagar.

Bönderna, som hade sin väg förbi slottet, sågo ofta ljus 
lysa genom fönstren, och så kom den sägen ut, att fru Kjer- 
stin icke hade ro i grafven, utan nu likasom fordom gick 
omkring med lampan i handen.

Men förhållandet var, att herr Gustaf föredrog nätterna 
för sina hemliga öfverläggningar, det yttre mörkret passade 
bäst tillsammans med hans svarta afgrundsplaner, och se vi 
till honom i en stund, då han förtroligt samspråkar med sin 
själsfrände, Didrik Slagheck, skola vi finna att djefvulen till
stad t två af sina bästa handtlangare att samråda, då det 
gälde att bereda Sveriges förderf.

Som billigt, var bordet vid hvilket de sutto rikt besatt 
med vinflaskor och bägare. Herr Gustaf visste hvad gästen 
ville hafva, men ock att vin löser tungan, och hans vet
girighet var så omätlig, att hade han kunnat läsa Didrik 
Slaghecks innersta tankar, skulle han utan betänkande skurit 
upp honom.

_ »Var viss på, att konungen är ursinnig på legaten!» 
började dansken och tömde sin första bägare vin. Han 
smackade med läpparne. »Det här hafven I fört med eder 
från Italien, så ädel drufva finnes icke annorstädes.»

»Rätt gissadt!» svarade herr Gustaf otåligt. »Drick så 
mycket eder lyster, men säg mig på hvad sätt konungen 
tänker hämna den skymf jag lidit.»

»Jag tycker hämnden redan börjat,» sade Didrik skrat
tande, »aiatsmedlen som insamlats här i Sverige ha tagits 
i beslag af majestätet, han tänker använda det för nästa 
fälttåg.»

»Det är ondt om penningar?»
»Fru Sigbrit har anvisat hvar de skulle tagas, slugare 

satan fins icke.»
»Hvar då, hvar?»
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»Kejsar Karl har ännu icke utbetalat sin systers brud
skatt, nu har konungen fordrat den. Rätt hygglig på min 
ära, 300,000 floriner.» Med dessa ord fylde han ånyo bä
garen, då det tycktes honom att värden dröjde för länge 
dermed.

»Skall det förslå?» sporde den andre häftigt, högligen 
missnöjd med den långsamhet, hvarmed han meddelade sina 
nyheter. »Jag tänker det behöfs mycket mer.»

»Nej, för djefvulen!» svarade Didrik och drog tungt an
dan efter det häftiga drickandet. »Han har pantsatt alla 
kronogodsen och pålagt tunga gärder. Så har han fordrat 
tiondedelen af all inkomst af egendom i Danmark, det vare 
sig presters eller lekmäns och slutligen en afgift för hvarje 
kreatur ända till höns och gäss. Bönderna kalla den för 
rumpeskatten !» tilläde han med ett rått skratt.

»Äro värfningar började?»
»Det kunnen I lita på; här skrapas ihop krigsfolk från 

alla länder i Europa. Från Tyskland komma fyra tusen 
landsknektar. Konung Frans i Frankrike skickar tvåtusen 
man.»

»Det synes mig just inte mycket.»
»Var tröst, här blir mera folk än vi kunna använda! 

Det myckna talet om de stora bedrifter, som skola utföras 
har ingifvit ett sådant begär att få vara med om ståten, så 
det har kommit till envig mellan en tysk och en neder- 
ländare, hvilkendera af dem som skulle få ett befäl. ’Slåss 
om det,’ sa kung Kristian, ’så får den tappraste befälet’, och 
det skedde. Ivar Lunge bet i gräset och Jörgen Tuknagel 
fick befälet.»

Herr Gustaf, som litet brydde sig härom, sporde hastigt : 
»De norske beväpnas också?»

»Allt stridbart folk skall ut, så från Norge som Danmark, 
hela flottan ställes i ordning.»

»Det är bra!»
»Men inte nog! Och häri tror jag återigen, att fru Sig- 

brit har sin hand med, för det är så satans slipadt. För 
att beröfva Sverige all tillförsel ha Hansestäderna med både 
lock och pock förmåtts afge en förbindelse på, att icke under 
två år handla på Sverige, icke ens Riga och Reval få in
låta sig i samfärdsel med dem.»

»Ja, det tycks vara väl förspändt!» yttrade för detta 
erkebiskopen med ett leende.
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» Det måste gå!»
»Hvem blir öfverbefälhafvare ? »
»Otto Krumpe 1 »
»Till sjös?»
»Jag tänker Severin Norrby.»
»Det är bra!»
»Konungen umgås dessutom med planen att skic-ka herr
Alfsson till Finland för att taga landet i besittning och 

förbli der så länge.»
_ »Kan han afstå krigsfolk och fältöfverstar tillräckligt att 

belägra fyra särskilda fästen?»
»Severin Norrby har tillrådt konungen att tillskrifva 

tzaren om undsättning, och om icke det gör tillfyllest, skicka 
bud till högmästaren i Preussen och härmästaren i Liffland 
iör att af dem erhålla 1,000 ryttare och motsvarande antal 
fotfolk. Detta är krafter som förslå!»

Erkebiskopen satt tyst och tankfull. »Alldeles fåfäng 
har jag inte varit,» sade han. »Genom bref så väl till hans 
helighet som till flera af kardinalerna och öfriga vänner i 
Kom har jag uträttadt så mycket, att bannstrålen öfver herr 
Sten icke länge låter vänta på sig. »

Didrik Slagheck höll härunder med begge händerna i 
bägarn, ur hvilken han kolkade, och för att inte afbryta sin 
angenäma sysselsättning höjde han hufvud och bägare till 
tecken af gillande; derefter satte han den senare hårdt i 
bordet och lät höra några väldiga strupljud.

Herr Gustaf gaf honom en blick af förakt och tilläde sedan 
nästan för sig sjelf: »Bannstrålen eger väl inte i våra dagar 
sin torna kraft, men under en pågående strid kan den komma 
till nytta, och derpå räknar jag ock.»

»I hafven sannerligen skäl att vara belåten,» återtog 
Didrik och sträckte ut sig i stolen. »Om också Gud fader 
och hela englaskaran kom de svenske till hjelp, fick han den 
gången ge tappt.»

»Hafven I förnummit något från de svenske herrarne?» 
sporde herr Gustaf, utan att besvara hädelsen.

Men då utbrast Didrik i ett så omåttligt skratt, att det 
gaf eko i salen och herr Gustaf måste bedja honom att nå
got stäfja sin munterhet.

»Var det icke ett snilledrag af vår nådige herre, hvars 
like man får söka efter,» utbrast gästen. »Jag hade velat se
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hur långnista de blefvo 
ankar. » när det kommenderades att lätta

»Hvad sade de?»
»Begärde mangrant att 
»Tog han emot dem?»
Nej, för djefvulen! De skulle vänta, sades det, och det
HA nr\n* on i Hn/* .. 7

?enast bli förda till konungen.
»r

:göra de nog än i dag!»
»Hållas de i fängsligt förvar?»

rvuft Under ls,tfäng bevakning. Den unge väpnaren, 
Gustaf Eriksson ar bhfven förd till Kallö slott. Hans frände,
hflne bllbss°n, har gatt i borgen för honom, men der lärer 

, daphga spis vara sura ord och surt dricka, så jag
bUllarr’ochafrasandre ’jafol.f ” ““ 80,3 f™ m°rS fitla hrete‘

»Och de andre riddarne, hvar befinna de sig?»
. ,fen nU föI1 Didrik Slagheck anyo i en af dessa råa 

»kratt pa roxy s mer, som aldrig ville sluta. Han satte begge
en besatt niagen och ömsom skrattade, ömsom skrek som

»Hatven I slutat snart?» sporde värden allvarsamt.
• kJ’ ,miJ ,mage! Det är så galet, så man kan skratta 

sig iorderfvad derat.»
»Jag märker det!»

, r . Han satte sig upp i stolen, våndades ännu några ögon
blick tylde pa och tömde ännu en bägare och harklade sig 
derelter nagra ganger.

>;Hör nu på! I veten, att Sten Kristersson haren efter- 
ietverska!»

»Fru Pernilla Klausson?»
»Riktigt! Redan före mannens död, rymde hon till 

Ropen hamn för politiska stämplingar.»
»Jag vet det. »
»Hafven I sett henne?»
»Icke det jag vet!»
»Hon är ful som fan, liten och tjock!»
»Än sedan?»
»Men i list och slughet fru Sigbrit numro två.»
»Verkligen!»
»Det sägs, hon i sin ungdom varit förälskad i sin svåger, 

herr Peder fhuresson, som då på sin höjd hyste medlidande 
till henne, men nu, efter sin husfrus död, fattats af en så

Sten Sture den yngre. IL
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lidelsefull kärlek, att den framkallat utbrott af svartsjuka 
från mannen, som förut aldrig stort brytt sig om henne.»

»Äktenskapsbrott således!»
»Det lär ieke vara fallet; fastän det nästan ser ut som 

om hon velat inbilla mannen något sådant eller låtit herr 
Peder tro, att hon delade hans ömma låga, men dröjde att 
löna den, tills .. .»

»Hvarför afbryten I?»
»För att låta eder gissa!»
»Det rör mig föga! »
»Tills herr Peder blifvit Danmarks man!»
»Är det möjligt?»
»Hvad sägs om det?»
»Har det lyckats henne?»
»Fullständigt! Men han liknar numera snarare en 

skugga än en menniska, så, har hon bytt hans sinnelag nog 
är också hans kraft bruten.»

»Viljestark qvinna!»
»Nästan fruktansvärdt!»
»Nils Klausson till Vik var af dansk börd,» yttrade herr 

Gustaf eftertänksamt. »Hans husfru... ja, det går underliga 
rykten om hennes börd, men fru Pernillas sympatier kunna 
vara medfödda, och de hedra henne i mina ögon.»

»Jag tror snarare det är hennes fåfänga, som är det.»
»Af hvad anledning?»
»Hon vill bli bemärkt och omtalad; fulheten är hennes 

skylt, och hon begagnar den så väl, att folk äro lika begifna 
på att se den fula svenskan, som voro hon verldens största 
skönhet.»

»Hvad vinner hon med det?»
»Intresse utan afund!»
»Hvad gagnar det henne?»
»Jag tror, mer än hon sjelf räknat ut; fru Sigbrit har 

skaffat henne en betydlig pension af konungen för de tjenster 
hon kan göra Danmark, och den nådige herrn har visat sig 
så road af hennes sällskap, att hvar och en annan än fru 
Sigbrit skulle blifvit svartsjuk på den listiga qvinnan.»

»Han I träffat på henne?»
»Hos fru Sigbrit!»
»Nåå?»
»Mig brydde hon sig inte om, men det såg jag, att inte 

är tjusarormen farligare än hon; sina ögon, det enda vackra



NÄR DE ONDA HÄLLA RAD. 163
‘Äort hpÄ apLändT, h0n På ett, SäU’ Så man fÖrStår hUr h0n
gjort, herr Peder Thuresson galen.»

»Ar han också i Köpenhamn?»
»Eländigt sjuk! Hon besöker honom några gånger i 

veckan pa bestämda tider, och det sägs han blreder siftill 
dessa besök, som väntade han kungen.»

»Narr!»
»Det säden I icke, om I känden 

bästa af historien. Hahaha!» henne. Nu kommer det

»Vänta med skrattet, tills jag kan deltaga deri.»
»Jag skall försöka, men då måste jag dricka.»

^e,^a mec^ ty åtföljande hosta försiggått, började han-
»i\ar kungen kom tillbaka från Sverige med sin dyr

bara gisslan, det enda som kunde trösta honom öfver de 
iorluster han gjort, begärde fru Pernilla genast företräde- 
han ville icke taga emot hvarken henne eller någon annan? 
icke ens drottningen fick träffa sin gemål; fru Sigbrit var 
den enda han brydde sig om. Men tro inte att fru Pernilla 
gal vika för det; hon stälde sig i hans väg, trängde in i 
sotkammaren och sade, att kungen måste höra henne; hon 
ville endast befrämja hans önskningar. Då gaf han ändtligen 
etter, men han berättade sedan sjelf för fru Sigbrit att han röt
at henne, när han sporde hvad hon ville, så en annan skulle 
sprungit sm väg.»

»En märklig qvinna!»
»Hon har djefvulen i kroppen, det är säkert.»
»Berätta vidare.»
»I fören med eder från Sverige Hemming Gadd, linkö- 

pingsbispen, sade hon. Lemna honom åt mig.’ Kungen 
sporde för hvad ändamål, och då svarade hon, att så visst 
som han nu var Danmarks hätskaste fiende, skulle hon göra 
honom till konungens trognaste tjenare till nästa fälttåg.»

*Det lärer hon väl icke kunna hålla!»
»Så sade kungen också, men hon var envis, och han 

gaf slutligen vika.»
»Hon har tagit hand om honom?»
»Han bor hos henne, hon åker ut med honom, lefver 

endast för honom.»
»Och han?»
»Är, som vore han under en förtrollning!»
»Hur går det till?»
»Samma fråga gjorde jag fru Sigbrit.»
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»Nå?»

»’Hon har nästan lika stark vilja som jag!’svarade hon.»
»Nästan lika stark?»
»Det fordras mera att beherska en konungs vilja än en 

för detta biskops.»
»Skall hon lyckas med honom?»
»Det tycks omöjligt, men fan vet!»
»Hemming Gadd!» Och nu kastade också Gustaf Trolle 

sig tillbaka i stolen och skrattade, men som om han sjelf 
blygts deröfver, upphörde han lika tvärt.

»Han har stort inflytande på bönderna, ville han bruka 
det till Danmarks förmån. Jag skall tillråda konungen att 
efterkomma hennes önskningar och understödja henne på 
allt sätt. »

»Hon tar icke emot någon, lefver alldeles afskild med 
bispen på en liten landtgård utanför staden ; han misstänker 
inte att hon är i samråd med någon; detta torde vara ett 
nödvändigt vilkor för att hon skall lyckas.»

»Slug som satan!»
»Hennes skål!»
De klingade och drucko.
»I misslyckades med de tre skönheterna här på Ekhol

men,» sade prelaten sneglande.
»Det var eder styfmoders fel.»
»Väl också edert eget!»
»De voro lika galna i mig alla tre.»
»Herr Erik Trolle vill icke medgifva det.»
»Bah, det tror jag nog!»
»Det kostade väl på?»
»Gömdt är inte glömdt!»
»Hvad nu, sedan de äro gifta?»
»Hämnas måste jag!»
»Lyckligt gifta, sägs det.»
»Jag tror motsatsen!»
»Mitt hufvud sätter jag i pant på att de icke äro min 

fäders barn, men ändå skola de inkräkta på mitt fädernearf. 
Jag har från den stund de föddes aldrig kunnat fördraga 
dem; deras åsyn, deras tal har varit mig en plåga, och de 
hafva betalat mig med samma mynt. Det var slugt af fru 
Kjerstin att så tidigt gifta bort dem; hade jag kommit hem, 
skulle det icke skett ; föraktade, eländiga, hade jag velat kasta 
dem i armarna på hvilken usling som helst.»



165

»Var det derför I vilien gifva dem åt mig?»
»Eder ville jag gifva alla tre. Haha, då skulle vi sett 

ira Kjerstm.»
»För män fruktar jag icke, inte heller för vilda djur, mot 

nvilka jag kan väpna mig, men för en qvinlig lejoninna är 
jag rädd, numera sedan jag lärt känna fru Pernilla.»

Det var lidet långt in på morgonen, och decemberdagens 
matta ljus föll in i kammaren.

»Jag kan behöfva några timmars sömn,» sade hans nåde 
och gick in till sig.

»Inbilske, högmodige prest!» mumlade Didrik och knöt 
nätven efter honom. »Väl står du högt, men just derför 
kan du falla så mycket djupare.»

Han kastade en blick på vinflaskorna; der stodo flera 
orörda, väl hade han druckit bra, men den höge herras när
varo hade dock pålagt honom ett visst tvång, och de fina 
vinerna kittlade mera gommen än de verkade till rus. Stolen 
car mjuk, han kunde sofva der lika bra som i sängen —- när 
han icke längre orkade dricka, och så makade han de fulla 
flaskorna så nära intill sig, att han utan möda kunde fatta 
dem, och intog sin förra ställning.

Sålunda fann herr Erik Trolle honom, när han några 
timmar senare inträdde i rummet; der låg uslingen som ett 
djur, sofvande, snörflande, långa rännilar af vin runno ur 
kullstjelpta flaskor. Det var som på en ölstuga. Den man
nen, som så djupt förolämpat honom och hans hus, hade 
vågat återvända. Herr Erik sträckte handen efter ring
klockan för att tillkalla sina tjenare och befalla dem att 
kasta ut honom. Men då kom han att tänka på, att kanske 
hans son, erkebiskopen . . . Herr Erik hade vant sig att för
draga mycket af honom, detta syntes dock väl starkt. Emel
lertid ville den gamle herrn gå försigtigt tillväga. Han släppte 
ner de tunga fönstergardinerna, trippade ut genom dörren, 
som han stängde, och tog ur nyckeln och lade den i sin 
ficka.

Nu stod han tvekande, om han skulle gå in till sin son, 
han fruktade att komma olägligt och ville icke utsätta sig 
för en tillrättavisning. Då hörde han hästtramp. Gäster som 
kommo vid ljusan dag voro numera, sällsynta på Ekholmen, 
derför skyndade han med en viss nyfikenhet ut på högan- 
ioftbron för att se hvem som nu månde komma.

NÄR DE ONDA HALLA RAD.
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Det var herr Erik Lejonhufvud med några tjenare, just 
nu steg han af sin gångare.

»Icke mycket bättre än den andre!» mumlade herr Erik, 
men gick dock ned för att mottaga honom.

Gästen kom hastigt emot honom och yttrade stormodigt: 
»Nu gäller det, herr riddare!»

»Hvad menen I?»
»Att vi drabba manliga ihop med bönderna.»
»Hm, derpå hafva vi förr en gång kommit till korta,» 

genmälde herr Erik.
»Men denna gång skall det icke ske, jag har svurit det 

vid mitt svärd.»
»Inte alla eder blir man i stånd att hålla.»
»Ären I måhända hugad att göra herr Sten till vår- 

konung och herre?»
»Det har han mig veterligt aldrig begärt.»
»Men dit syftar det. Betraktas han icke så i in- som 

utlandet såsom vice konung?»
»Han är också i konungs stad och ställe.»
»Då kunna vi så gerna hafva en verklig.»
»Folket skulle gerna ge kronan åt herr Sten.»
»Men herrarne vilja icke!» skrek Erik Lejonhufvud. »Der- 

för skall det heller aldrig ske.»
»De vilja ha danske kungen, och det går inte allmogen 

in på.»
»De skola tvingas!»
»Det blir svårt!»
»I skullen icke säga så, om I vissten hvilka krafter som 

dragas samman.»
»Har det icke skett förr?»
»Aldrig som nu!»
»I glömmen Brunkebergs slag!»
»Då var förräderi med.»
»Tror inte det; hur som helst, måste danskarne ge 

tappt. Har svensken bara en säker anförare, nog står han.»
»Hemming Gadd var en af de bäste.»
»Det går nog ändå så länge herr Sten Jefver!»
»Men han kan också falla!» genmälde den andre med 

ett uttryck, som om något just nu fallit honom in.
»Då vet Gud hur det går!»
Herrarne hade under samtalet kommit in i gemaken, 

der erkebiskopen snart förenade sig med dem.
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Herr Erik Lejonhufvud berättade om det föregående 
årets krigiska tilldragelser. Han hade gjort ett infäll i norra 
Halland och skröt nästan med den eftergifvenhet han visat 
danskarn e.

Då hördes rop och bultningar från ett närgränsande 
rum, alla sågo förvånade på hvarandra.

»Ah, det är den der Didrik Slagheck,» sade Erik Trolle 
förnärmad. »Hur har han vågat komma hit?»

»Såsom min gäst!» genmälde erkebiskopen strängt, så i 
röst som i blick.

»Han har svårligen förnärmat mig.»
»Det är ingen anledning att hålla honom instängd. Jag 

her eder återgifva honom friheten.»
»Men, men .. .»
»Låt nåd gå för rätt! I hafven ju sjelf sagt att man 

handlat så med eder!»
Den gamla svängde på sig och skyndade ut.
Han vände inte åter, men det blef i alla fall ett trium

virat, som förträffligt passade tillsammans. Erkebiskop Gustaf 
Trolle, herr Erik Abrahamsson Lejonhufvud och magister Didrik 
Slagheck voro tre alnar ur samma stycke, olikheterna voro 
endast beroende af den olika pressning som tyget fått.

De skulle varit dödsfiender om de stått emot hvarandra, 
men nu egde den tillfälligheten rum, att ingendera var be
roende af den andre, och den som stod lägst i rang hade 
för ögonblicket största inflytandet.

Didrik Slagheck var fru Sigbrits gunstling; fru Sigbrit 
styrde för närvarande i Danmark både för kung och land, 
och det var troligt att hennes inflytande i Sverige icke skulle 
bli mindre.

Herr Erik Abrahamsson stod på lös grund ; visserligen 
hade riksföreståndaren gifvit honom ett befäl, men han var 
icke väl trodd, det visste han; hans egna krigskamrater 
höllo ögonen på honom, och det hade gått ett rykte att han 
skulle mista sitt befäl. Det var derför hans afsigt att kasta 
sig i Danmarks armar, men han ville göra det genom en 
handling, som gaf honom anseende och betydenhet och på 
samma gång berättigade honom till en plats, motsvarande 
hans ärelystnad.

Medlet, hvarigenom han skulle erhålla den, var honom 
alldeles likgiltigt, men han hade rufvat derpå i åratal, dagar
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s°m nätter. Högt ville han stiga, men af egen kraft för
mådde, bån lyfta sig; ingen ville låna honom sina axlar 
att sta på, hur skulle han då komma upp? Han hade 
bultat sitt hufvud och rifvit sitt hår utan att finna det. Och 
nu, nu visste han det. Herr Erik Trolle hade sagt honom 
hur han skulle blifva både hög och mäktig.

Och här träffade han just de enda till hvilka han 
unde anförtro sig, de hade samma intressen som han ; 

nar han befordrade sina fördelar, befordrade han också
deras. Sannerligen, lyckan var honom nu förunderligt väl 
bevagen!
rw Vnf-erv ^en berättade Didrik Slagheck om striden på 
Oland förliden sommar; största delen af befolkningen hade 

litvit nedgjord och Borgholms slott intaget. »Vi tänkte der- 
elter göra oss till herrar öfver Kalmar slott,» sade han, 
»och med knapp nöd hade Johan Månsson stått sig, men 
en lordomde riksföreståndaren kom med undsättning, 

uppref belagrmgshären och dref oss undan. Sedan för
sökte han också att taga Borgholms slott tillbaka, men det 
gick mte.»
, t , ^Ljka litet som Elfsborg,» tilläde erkebiskopen med en 
blick pa Erik Abrahamsson.

»Jag slåss alltid illa, när det är mot de danske,» svarade 
denne djerft.

»Så förena eder med dem!»
•t 7^ först gifva dem ett lysande bevis på min hän-

gifvenhet för deras sak.»
»Hvad skulle det vara?»
»Genom att göra ett snart slut på kriget!»
»På hvad sätt?»
»Behöfs dertill mer än att ett hufvud faller?»
Alla tre tego och sågo på hvarandra.

„ Gustaf Trolle steg upp, gick till dörren, öppnade den, 
sag ut och stängde den åter. Derefter vände han tillbaka 
och sade med dämpad röst:

»Efter min mening behöfs det inte mer.»
»Så skall jag draga försorg derom!» Han vände sig till 

Lidrik Slagheck: »Viljen I underrätta konung Kristian om 
min afsigt?»

»Det skall .jag; och jag går i borgen för att han skall löna 
etter fortjenst.»
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De hade icke att frukta några lyssnare, och ändå talade 
de hviskande likasom trodde de att luftens andar skulle för
råda det mörka dåd, som åsyftade att sprida sorg och för- 
tvidan öfver folk och land.

den störst är, gar först.

10.

Den störst är, går först.

Riksföreståndaren hade under loppet af året vunnit 
mången god strid, lyckan hade varit honom günstig, och när 
han under julen 1519 satt hemma på Stockholms slott, då 
var det så gifvet, när han och fru Kristina voro allena, att 
de talade om hur underligt Gud hade skyddat honom under 
hela den föregående tiden.

Det var känslan och medvetandet af detta beskydd, som 
icke allenast uppehöll deras mod utan till och med gjorde 
dem förtröstansfulla, när från många håll kommo underrät
telser om de häpnadsväckande rustningar, som konung Kri
stian gjorde för att bereda Sveriges undergång.

Vid sådana tillfällen såg fru Kristina på sin herre, och 
när hon läste ett fast lugn i hans blick, då vek all fruktan 
ur hennes själ. Måhända blefvo hennes böner mera brin
nande än förut, men derunder fyldes hjertat af hopp och 
förtröstan, ett fullständigt öfverlåtande till Guds behag, som 
endast en qvinnosjä! kan erfara.

När så juleljus voro tända i palats som koja, när kloc
korna kallade samman i arla morgonstunden och folket skyn
dade till kyrkorna i stora hopar; då stodo dessa två arm i 
arm och skådade upp till den stjernklara himmelen; de 
talade om hur många af dem, som nu vore fulla aflefnads- 
lust, inom kort skulle vara krymplingar eller länge sedan 
döda och undrade hur allt skulle se ut nästa jul.
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Men i sin oändliga barmhertighet håller Herran en slöja 
lör menniskans ögon; hon skall intet veta livad som döljer 
sig bakom framtidens mörka förlåt; önskningarna, afsigterna, 
planerna äro hennes, men deras framfärd eller motgång 
synas icke vara mycket beroende af deras renhet eller syf
temål, tvärtom: de bästa skola först gå i qvaf, det onda 
måste fram att bära sina bittra frukter! Derför synes för 
det menskliga ögat lifvets gång underlig; man spörjer om 
allt skall störta samman och upplösa sig i intet. Men Herran 
håller murarelodet i sin hand, och Han allena vet stunden 
att samla de spridda delarna och föra menskligheten ett 
steg framåt.

»Du vet, käraste Kristina, allt hvad som åligger dig,» sade 
riksföreståndaren till sin bleka husfru, sedan han för sista 
gången tagit afsked af sina små och nu befann sig ensam 
med henne i lönkammaren.

»Jag vet det!» svarade hon med tillkämpadt lugn.
»Om det blir möjligt att slå den danska hären nere i 

Vestergötland eller Småland, då är ingen fara för handen, 
men om omständigheterna så foga, att fienden tränger hit, 
eller om från sjösidan en dansk här belägrar Stockholm?»

»Så skola vi försvara oss?»
»Du kan i yttersta fall söka hjelp i Polen, dess konung 

är mig benägen.»
»Jag skall komma i håg det.»
»Men ett måste du lofva, ett som iag ålägger dig fram

för allt.»
»Hvad är det, herre?»
»Sätt icke lit till Kristians löften, hur han än söker locka 

dig följ icke.»
»Det lofvar jag!»
»Bittrare har jag aldrig ångrat något än att jag sände 

bort Hemming Gadd och med honom så många" andra 
trogna fosterlandsvänner.»

»Gud styr nog till det bästa!»
»Står fara för dörren, så skrif till landskapen, allmogen 

är oss tiilgifven.»
»Dig, Sten!»
»Vi två äro ju ett!»
»Och för din skull vilja de mig väl!» svarade hon.
Och när de så slötos i hvarandras armar, hur kände 

de ej att intet i verlden skulle åtskilja dem, icke ens döden.
»Lita på mig!» sade hon vid afskedet.
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»Det gör jag till det yttersta!»
Så skildes de.
I spetsen för en talrik ryttareskara, ilade herr Sten bort 

på sin stolte springare.
Men när hon ieke längre kunde se honom, då föll hon 

ned på sina knän, kämpande mot namnlös förtviflan, men 
+ bönen lugnade den, och hon bad brinnande tills tro och för

tröstan lade balsam på de svidande såren och hon åter med 
ödmjukt sinne kunde säga: »Ske din vilje ! »

I januari 1520 bröt en stark här, danskar och tyskar, 
fransmän och skottar, in i Småland och vidare i Vestergötland 
under befäl af konungens gunstling, väpnaren Otto Krumpen.

Det var stark vinter, så att alla kärr och sjöar buro och 
detta underlättade i betydlig mån framtågandet. Utmed 
Ätran drog hären in i Vestergötland och slog läger vid Kalfs 
prestgård.

Mot denna mäktiga, krigskunniga och i många strider 
pröfvade här hade Sveriges riksföreståndare icke att upp
ställa andra män än dem som stridt och vunnit segrar vid 
Holaveden, i skogen vid Haraker och på Brunkeberg. Nu 
som alltid var det Sveriges allmoge som, gammal och van, 
hade lyssnat till uppropet att gripa till vapen och rycka ut 
mot fienden, som åter igen rofgirigt grep efter deras land.

Med samma mod och förtröstan, som gamle herr Sten 
en gång drog i härnad mot den väldiga danska riddarehären, 
hade den unge Sten Sture sändt budkafle till allmogen, och 
likasom då brann ännu i bondens bröst kärleken till hans 
och rikets höfvitsman.

Med 10,000 bönder och frälset hade herr Sten tågato O

genom Vestergötland ned till Bogesund vid Asunden.
Rimkrönikan säger:

»Några dagar der jag låg
att jag mera folk skulle till mig få,
De danske lågo då i Kalfs prestegård, 
grant lät jag hålla vakt och vård.
Som jag på den tid väl förnam, 
att förräderi var fast med ibland.
Huru derom gick och ho de voro, 
görs ej behof här uppenbara.
Mig gjordes då likväl mäkta list,
den förrädelse vill bruka, han lyckas till sist.»
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Vid nordöstra ändan af Åsunden, strax söder om den 
norrifrån infallande Ätran, låg den icke obetydliga staden 
Bogesund; derifrån gick vägen ned åt Halland och uppåt 
Falköping.

Naturen hade här skapat en vacker trakt, rikt begåfvad 
med höjder och dalar, prydda med barr- och löfskog; nu 
låg snö öfver skogen, och Åsundens is utbredde en jemn 
plan för den svenska bondehären.

Med gladt och modigt sinne, egnade sig herr Sten åt 
sma vigtiga omsorger.

Det var icke allenast i omtanka för härens välbefin
nande utan ock i vaksamhet på fienden. Han lät upp
hugga isvallar framför hären och på flyglarne i hamnarne 
uppföra förskansningar för att förekomma öfverrumpling 
från sidorna eller anfall bakifrån.

Han visste, att den här han hade att strida emot var 
mångdubbelt starkare, och det var derför hans afsigt att här 
invänta förstärkning.

Vanligen var det hans trogne Esbjörn som höll utkik; 
i de högsta träd klängde han upp och skaffade sig sålunda 
god utsigt öfver trakten.

Så rapporterade han en dag, att den danske befälhaf- 
varen med talrikt följe hade lemnat prestgården och tycktes 
ha för afsigt att draga inåt landet. Trupperna voro i rörelse 
och följde mangrant efter.

Det var den 19 januari tidigt på morgonen, som riks
föreståndaren varskodd af sin trogne tjenare stigit upp i en 
hög ek, som fäns i närheten; det var stjernljust, och han 
kunde se den fiendtliga hären, som nppstälde sig framför 
hans egen och ordnade sig till strid.

Han skyndade genast ned för att gifva nödiga förhåll- 
ningsorder, men då dag vardt, klättrade han åter upp i 
trädet för att än ytterligare lära känna fiendens ställning. 

o Från danska sidan fick man syn på de spejande och 
sa sköt fienden med sina kartower, men riksföreståndaren 
kom lyckligt ned igen, och eken fick så länge den stod qvar 
bära namnet skottek.

Otto Krumpen gjorde ett häftigt anfall, men blef tillbaka- 
slagen.

De utländske krigarne förvånades öfver att en hop 
bönder, beväpnade med spjut och bågar, vågade gå i strid
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©niot dem. fxyttareskaran var obetydlig-, och att besegra en 
sådan tiende borde vara ringa sak för sa stolta herrar.

Denna bondehärs forna segrar voro dels glömda, dels 
kända blott genom berättelser, men herr Sten kände dem 
han, derför var det med gladeligt mod och fast förtröstan 
på framgången af sin rättvisa sak, som den käre höfvids- 
m an nen red framför hären, ordnande och uppmuntrande. 
Början hade varit god, och fortsättningen skulle med Herrans 
hjelp också blifva det.

Och bönderna sågo upp till honom med ett knappt 
märkbart leende i de bistra anletsdragen, likasom när sol
ljus lyser på gamla furor, de tyckas vara lika allvarliga, lika 
hotande som förut, men dock är klarhet öfver dem.

Herr Sten red en yster häst, en skäck, som varinöfvad 
utt under striden både bita och slå omkring sig. När nu 
den unge anföraren red främst i spetsen för sina tappre, 
kastade sig djuret oroligt fram och tillbaka likasom det haft 
aning om stundande olycka, men ryttarens säkra hand tyg
lade det och tvang djuret att lyda sin herres vilja.

Då kom en kula i hvinande fart från den danska sidan.
De bestörta krigarne sågo herr Sten falla till marken 

jernte sin springare. Kulan hade träffat honom i låret, men 
gått igenom hästen.

Häpnad och sorg grepo alla sinnen. Man trodde, att 
den älskade herrn var dödskjuten. Under det fiendens kulor 
hveno rundt omkring, drogo hans trogna vänner honom 
fram undan hästen. Då sågo de att han lefde, men såret 
och kanske ännu mer tryckningen af hästen hade gjort 
honom alldeles maktlös.

En släde anskaffades. Esbjörn, som alltid var i sin 
herres närhet, begärde att få blifva körsven, och han förde i 
hast den sårade från valplatsen och i säkerhet.

Men genom hela hären spridde sig blixtsnabbt under
rättelsen om hvad som timat, och med detsamma försvunno 
alla tankar på striden och fienden. Hären upplöste sig, i 
stor förvirring drogo sig bondeskarorna tillbaka, lemnande 
Vestergötland öppet för fiendens skoningslösa framfart.

Och herr Otio Krampen och danskarne underläto icke 
att begagna sig af sin lättvunna seger vid Bogesund, de 
förföljde oafbrutet den undantågande svenska hären.

Men under flyklen rann det det svenska sinnet i hågen, 
att annat hade herr Sten väntat af dem; hos några vaknade
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en glimt af det gamla mannamodet, de blvgdes för sin feg
het, och på Tiveden stannade större delen af hären. Här 
mötte dem bud från herr Sten.

Esbjörn hade fört sin herre till en gård i närheten, men 
så snart denne återfått medvetande ville han genast tillbaka 
till hären, och underrättelsen om att svenskarne dragit sig 
tillbaka bief en ytterligare sporre härtill.

Så snart han erhållit visshet om att de lägrat sig på 
Tiveden, lät han genast föra sig dit. Med oändligt jubel 
helsade bönderna honom välkommen, sägande att allt hvad 
han ville, det skulle de göra.

Då sade han dem, att så mycket han förmådde och det 
farliga såret tillät, ville han deltaga i försvaret. På hans 
befallning höggs en bråte på skogen vid Ramundaboda, och 
hären förlädes innanför densamma.

På Kyndelsmässoaftonen kom herr Otto tågande mot 
bråten och vågade en storm.

Det var fransmännen som fått i uppdrag att storma, och 
de gingo modigt fram, men rönte ett sådant mottagande, att 
hälften stupade jemte tvenne anförare.

Nu såg det mörkt ut för danskarne att slippa igenom. 
Tiveden tycktes vilja blifva för dem ett annat Holaveden, 
vissheten om, att riksföreståndaren var i bland dem, för
dubblade modet hos de svenska krigarne.

Då smög en svensk herre på omvägar till danska lägret, 
det var herr Erik Abrahamsson (Lejonhufvud), som ville 
träffa herr Otto Krampen.

»Allt går oss bra i händer!» yttrade den förre.
Men herr Otto var mörk i hågen: »Jag kommer icke 

härifrån med seger,» sade han. »Kulan har endast gjort 
sin sak till hälften.»

»Så vill jag göra den andra hälften.»
»Det kunnen I?»
»Genom att föra eder omkring bråten.»
»Det låter sig göra?»
»Jag har dragit försorg derom!»
»Så skall ock konung Kristian draga försorg om eder 

och edra efterkommande till yttersta led.»
»Derpå räknar jag, ty illa skulle det gå mig, om jag 

återvände till de svenske.»
»Det gissade jag!» genmälde herr Otto skrattande.
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Så gömde sig den svenske riddersmannen under en 
dansk ryttarekappa och förde påföljande natt hela hären 
omkring bråten.

I svenska lägret hade ingen förestält sig möjligheten af 
ett förräderi, och herr Sten hade blifvit förd till Örebro, hans 
trogne Esbjörn var med honom, och så afskuros tusendens 
förhoppningar genom en endes lömska förräderi.

Men han som begick det, Erik Abrahamsson (Lejon- 
hufvud), var en af rikets råd, lagman öfver Vestmanland och 
Dalarna; det hindrade icke att få dragit så mycket elände 
öfver sitt land som han, och derför ve öfver honom 1

Under tiden hade herr Stens sår betydligt förvärrats; 
bekymren för riket lemnade honom heller ingen ro, hvarken 
natt eller dag.

Men så stora än smärtorna voro, begaf han sig likväl 
från Örebro och till Strengnäs. Den 3 februari, som var 
Kyndelmässodagen, inträffade han der. Här erhöll han un
derrättelsen om den olyckliga utgången vid Tiveden, han 
fick veta att fienden med herr Erik Abrahamsson i spetsen 
tågade upp i hjertat. af landet, och hans fosterländska sinne 
greps djupt deraf, ty väl visste han hvad nu skulle följa.

Danskvännerna med den afsatte erkebiskopen i spetsen 
skulle förena sig med fiendehären, och lätt var att förutse 
det öde som väntade Sverige.

Flera förnäma herrar befunno sig hos den dödssjuke 
riksföreståndaren och med dem rådgjorde han om hvad som 
var att göra.

»Försök om det är möjligt att beveka erkebiskop Gustaf!» 
utropade Sten Sture. »Hyser han ovilja emot mig, så säg 
honom, att jag går snart bort, men både hans och mitt 
fädernesland hotas af de största olyckor, om det faller i 
danska händer! Om Sveriges folk kommer till insigt om, 
att han vill landets väl, skall han snart vinna deras förtroende 
och vänskap; de skola förena sig under honom, och han 
kan med deras hjelp jaga fienden ur landet!»

Biskop Mathias i Strengnäs och Magnus Gren, en sonson 
af den från konung Eriks och Karl Knutssons tid beryktade 
mannen med samma namn, åtogo sig att söka erkebiskop 
Trolle och framföra ärendet.

Herrarne foro öfver Mälaren till Ekholmen och blefvo 
der väl emottagna.
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Ingen vet hvad herr Gustaf då rufvade öfver, möjligen 
ville han leda riksföreståndaren och hans anhängare bakom 
ljuset eller också roa sig åt den öfverraskning, hans ord 
skulle framkalla, ty med en af deltagande upprörd stämma 
yttrade han:

»Gud förlåte dem som vållat denna osämja mellan mig 
och min frände; vi voro ej så fjerran skylda, att vi skulle 
sådant skilta mellan oss, som nu skedt är. Rikets olycka 
qväljer mig så högt som honom; långt ifrån att biträda 
konung Kristian, vill jag af all kraft stå honom emot och 
gerna afgifva till riksföreståndaren min trohetsed!»

Herrarne visste knappt om de skulle tro sina öron vid 
sådant tal, och likväl hade de nu fått i uppdrag att tillsäga * 
riksföreståndaren om, att all ovilja mellan honom och erke- 
biskopen var bilagd, och var denne beredd när som helst, 
att tillsäga herr Sten manskap och huldskap.

Men dagen derefter fick herr Gustaf Trolle kunskap om 
hur de danska skarorna drogo allt längre in i landet, och 
när hans gamle fader med djup rörelse talade så väl härom 
som ock om den tjugusexårige riksföreståndarens dödliga 
sjukdom, då gnuggade han förnöjd händerna och skrattade 
belåten, då han sade:

»Nu dagas det för mig; hvad jag länge sedan sått, skall 
jag ändtligen få skörda, det usla bondepacket skall få en 
herre som skall tvinga dem att såsom lastdjur draga oket, 
de andlige skola få veta hvem de stungit; i deras och Sture- 
vännernas blod skall jag aftvå den smälek, jag och hela min 
slägt fått lida i långa tider.»

Det var den hittills bundne tigern, som frossade vid 
tanken på den hämd han skulle taga, och den gamle, svage 
fadern ryste af förskräckelse vid åsynen af den grymme, 
blodtörstige sonen.

Så snart herr Sten emottagit budskapet från erkebiskopen, 
ville han begifva sig till Stockholm.

Medan släden spändes för, vinkade han Esbjörn, som 
aldrig lemnade honom.

Denne närmade sig hvilstolen, der hans herre låg med 
slutna ögon.

»Vet fru Kristina . ..?»
»Ja, herre!»
»Om jag icke kommer fram, så säg ...»
Esbjörn lyssnade noga.
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.Fätenes ... . landet. . . först ... af. . . allt.»
»Det skall jag säga.»
»Bed henne icke .. . gifva vika.»
»Det gör hon nog inte.»
»Helsa . .. mina .. . barn!»
»Ja, herre!»
»Alla . .. trogna .. . vän .. . ner.»
»Ja, ja!»
»Mina . . . ovän ... ner förlåter jag.»
»Det vet jag.»
»Tack, Esbjörn!»
Dennes heta tårar vätte husbondens hand.
»Du trog ... ne tjenare . ..»
»Som icke fick gifva lifvet för eder?»
» Stå . .. Kri .. . sti. . .na bi ! »
»Det skall jag!»
»Dal ... karl . . arn ...»
»Ska budas?»
»Ja!»
»Det skall ske.»
»Tacka . . . dem ...»
»Det är allt de som hafva skäl att tacka eder.»
Den sjuke låg tyst några minuter; ett par stora tårar 

rullade utför hans kinder, och med mattad stämma hviskade 
han: »Arma Sverige!»

»Tron I icke Herren skall hjelpa det?»
»Se . .. dan, men nu ...»
»Har det mycket att genomgå?»
»Ja . . . ja!»
»Tänk icke derpå herre!»
Då inträdde tjenaren med bud om, att släden var i 

ordning.
»Sverige och Kri... stina,» hviskade ännu en gång den 

ädle Sten Sture, och nästan sanslös bars han ner i släden. 
Vägen togs öfver isen. Det gick lätt undan, snart lemnade 
man sunden och öarna närmast Strengnäs samt vände ut åt 
den stora, öppna Björkfjärden.

Men många förnäma herrar, som varit med honom under 
de sista timmarna i Strengnäs, stodo nu och sågo efter den 
bortilande släden, de flesta med upprörda sinnen.

»Ädlare man har icke funnits!» yttrade herr Magnus 
Oren och förde handen öfver ögonen.

Sten Sture den yngre. TI.

DEN STÖRST ÄR, GAR FÖRST.

12
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»Icke med en enda dålig handling har han fläckat sitt 
namn,» tilläde en annan.

»För en regents fredliga idrotter saknade han heller 
icke ett varmt intresse.»

»Af folket var han högt älskad!»
»Kraft hade han, och göra den gällande förstod han 

ock ...»
»Jag har nu i tre år haft den äran att vara hans kans

ler,» sade magister Peder Jakobsson (Sunnanväder), »och det 
må jag säga att en ädlare, mera rättsinnad herre har jag 
förvisso aldrig träffat.»

»Hofsam har han varit,» tilläde biskop Mathias. »Jag 
vet nog, hvem som annars fått sitta hårdt emellan.»

»Och dock har han lefvat i brydsamma tider,» tillåda 
herr Magnus. »I många partistrider och mycken örlig har 
han måst deltaga, men endast för att skipa rätt, och alltid 
har han ställt sig på deras sida, mot hvilka orättvisan 
begicks.»

»Mig tyckes att han i mycket stod framom sin tid,» 
tilläde herr Peder. »Klokt tal förde han om framtiden, och 
mycket deraf skall nog sannas.»

Så talade de hans drapa!
Det var ej försynens vilja, att den ädle mannen skulle 

uppnå Sveriges hufvudstad. Hans tid var ute.
»Gud, som vet alla lönliga domma, 
han vet väl hur det månde tillkomma»

Det var under färden öfver Björkfjärden, som Sten 
Sture utandades sin sista suck.

Sörjande förde hans män sin älskade herres lik fram 
till Stockholm, till hans trogna husfru och efterlefverska. 
Kristina Gyllenstjerna.
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11.

Ondskans makt tar öfverhand.

, St.°fx -och allmän var häpnaden och förskräckelsen vid 
underrättelsen om herr Stens död.

Och a.f alla de ostormodige herrarne, som icke varit sena 
att klandra hans åtgärder, fans icke en ende, som vågade 
fortsatta hans arbete; de stodo rådlösa och just på grund af 
deras elandiga svaghet menade sig Kristian II redan vara herre 
o ver Sveriges rike. Rådlösheten var så allmän, man ansåg 
landets ställning sa i grund förlorad, att det var fåfäng
moda och vådligt för egen säkerhet att företaga något mot 
den fruktade konungen.

Herr Ture Jönsson, Vestergötlands lagman, var en hög- 
modig och storordig herre; många gånger hade han talat 
om hvad han ^ skulle gora, om det hehöfdes. Men nu, när 

e verkligen påkallades och nöden stod för dörren nu dros 
han sig rädd och försigtigt undan. ’

Då erhöll hap bref från fru Kristina, som uppmanade 
honom att sätta sig i spetsen för försvaret, men han kom 
sig icke ens för att afge svar.

k ^ra gånger tillskref hon honom, lofvande all den hielp 
hon kunde gifva.

Men herr Ture var mest mån om sin egen fördel, och 
han underkastade sig Danmark.

Biskop Mathias, som nyss förut varit herr Sten till
giften och af honom åtnjutit många prof på vänskap, han 
och riksrådet Knut Bengtsson på Engsö lutade mest till 
kung Kristian.

Herrarne samlades än på Tynnelsö, än på Engsö för 
att rådslå och öfverlägga. Alla kommo öfver ens om, att 
fru Kristrna väl var värd att hjelpa samt förtjent af allt 
deltagande, men hvarken kunde eller borde man derför ut
sätta sig sjelf för stor fara, när, efter all sannolikhet, ingen
ting kunde vinnas dermed.
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»Den ädla frun tror allt möjligt, som hon önskar,» sade 
biskop Mathias, »men vi, som med mera lugn se tiden an, 
vi döma säkrare.»

Bönderna tycktes emellertid mest bevågna fru Kristina, 
de sände bud till herrarne att de voro beredda att fortsätta 
striden och bådo, att en härförare ville träda i spetsen 
för dem.

Men inlet heller till dem afgafs något svar, all enighet 
och kraft var försvunnen. För första gången stod Sverige 
höfdingalöst, när fienden befann sig i hjertat af riket. Ver
kan deraf var förlamande, icke på det stridsdugliga folket, 
utan på det fosterländska partiet bland herrarne.

Dessa voro handfallne, rådville ju mer de insågo omöj
ligheten af att under nuvarande förhållanden finna en du
gande man i den bortgångnes ställe.

Och detta vållade att dessa också kastade blickarna 
öfver till motpartiet.

De erkebiskopliga hade helt oväntadt fått vind i seglen, 
men de tänkte minst af allt på att upprätthålla det svenska 
väldet, all deras diktan och traktan var sträfvan efter makt
utvidgning. Och det tycktes nu hänga som en fullmogen 
frukt, danskarne kunde hemta ner den med sina svärdsspetsar; 
det var ju derför man kallat in dem i riket.

Men under alla dessa skiftningar på höjderna, stod folket, 
allmogen och köpstadsmännen orubbliga och oförfärade likt 
klippan i hafvet, vid hvars fot vågorna häfva sig och brott- » 
sjöarna torna upp, utan att ändå lyckas draga ned den väl
dige i hafvet.

Men djupt sörjdes, bittert saknades han, mannen med 
den fria tanken, det trofasta sinnet, den hoppfulla blicken, 
hans, hvars varma hjerta aldrig upphörde att ömma för 
fosterlandets nöd, han, för hvilken hvarje svensk bonde gerna 
gått i döden.

Derför syntes förlusten af Sten Sture i början nästan 
oersättlig, ty inte allenast danskvännerna reste hufvudet, 
också fosterlandsvännerna splittrades i olika partier, det var 
en villrådighet, som vände åt alla sidor utan att finna hamn 
eller fäste.

Stridslusten glödde stark i allmogens bröst, men hvad 
förmår den väldiga strömmen, der icke en öfverlägsen, kraftig, 
viljestark förmåga finnes, som visar den sin väg och ger den 
sin riktning.
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Bland herrarne var frågan lifligt på tal, hvad som borde 
företagas.

Rikets försvar och valet af riksföreståndare voro spörs
mål, som stodo i närmaste sammanhang med hvarandra, det 
senaste var för ögonblicket det vigtigaste. Somliga sade 
rent ut, att de icke ville strida förr, än man bestämt sig 
för en höfvidsman. Andra föreslogo dertill herr Stens son, 
men denne var endast ett sexårigt barn, och de flesta sade 
till det förslaget ett tvärt nej.

Endast en fans, nog kraftfall och modig att träda fram 
och bjuda faran spetsen, och detta var en qvinna.

Med förundran svärd styrka hade fru Kristina emottagit 
underrättelsen om sin ädle herres frånfälle. Tårlös var vis
serligen hennes bittra sorg, men derför icke mindre djup, 
och dock såg det ut, som om den kraft, som besjälat honom, 
blifvit öfverflyttad på henne.

När hennes fruar och jungfrur klagande stodo omkring 
henne, sade hon till dem:

»Gråten och klagen icke i min närvaro, ty jag får hvarken 
gråta eller klaga, endast handla!»

Med en kraft och en beslutsamhet som måste väcka 
alla tiders beundran och som i synnerhet under den all
männa villervallan och modlösheten kastar öfver henne det 
klaraste ljus, samlade hon omkring sig likasinnade män, hon 
talade med dem om fäderneslandets nöd och hon lifvade 
dem till ansträngningar, hvilka kröntes med oväntad framgång.

Jöns Jönsson stod henne trofast bi, han förestälde henne 
nödvändigheten at att sätta stadens murar och torn i för
svarstillstånd så hastigt som möjligt.

Då sammadkallade hon stadens borgerskap.
De infunno sig på slottet.
När den ’svartklädda, bleka, unga qvinnan trädde in 

ibland dem, då tårades månget öga, och mer än ett grånadt 
hufvud vände sig bort att icke förråda sin egen svaghet eller 
sitt djupa deltagande för henne.

Med enkla ord talade hon med dem om de hotande 
faror, som väntade, och sporde hvad de ville göra.

»Allt för eder och vår käre herr Stens minne!» svarade 
borgmästaren ljudligt.

»Så svärjen mig då att till sista man göra fienden mot
stånd!» utropade hon.

Och de aflade genast eden.
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»Viljen I öfverlemna slottets försvar till mig eller någon 
annan?» sporde hon derefter.

»Endast till eder!»
»Så skola vi ömsesidigt göra vår pligt!»
Så öfverlades om hvilka åtgärder som borde företagas; 

oeh offervilligheten var så stor, att ingenting ansågs omöj
ligt för så vigtig och maktpåliggande sak.

När man var allmänt öfverens om hvad som borde 
göras, sade borgmästaren.

»Ädla fru, när vi senast sågo eder här i salen, var det 
genom eder mellankomst som vår käre älskade herre be
varades ifrån att falla i den lömske konungens hand. I min
nens det nog.»

»Min herre kunde icke tro på så mycken falskhet, och 
ringa var min förtjenst.»

»Det vill jag blott säga, att då sade vi oss emellan: 
Ädlare fru fins icke i Svea land, och gäller det en dag, skola 
vi göra lika mycket för henne som för herr Sten. Nu är 
stunden inne,» tilläde den gamle med en rörelse, som han 
sökte qväfva. »Och om jag underrättat eder om detta, är 
det endast för att tillägga: att I kunden lita på oss!»

»All den huldhet I visen mig upptar jag såsom en hyll
ning åt min ädle herres minne och är eder derför dubbelt 
tacksam.» Till hvar och en af dem räckte hon handen och 
yttrade ett förbindligt ord. Och de gingo derifrån beun
drande hennes själsstyrka och hennes lugna undergifvenhet.

Dagen derpå började arbetet.
Inte allenast alla handtverkare som funnos i staden 

sattes i verksamhet, köpstadsmän, borgare, hvar och en 
som förmådde bära kalk och sten bidrog hvad han för
mådde, der blef den förnämare, underlydande, dugligheten 
bestämde företrädet, och ingen undandrog sig arbetet.

Med en raskhet och kraft som söker sin like, sattes 
staden och dess murar och torn i försvarstillstånd, hvarje 
man greps af lust att göra allt för stadens försvar, och fru 
Kristina ådagalade genom sin omtänksamhet och sina an
ordningar, att hon var fullt vuxen det svåra och ansvars
fulla värf hon pålagt sig.

Men när hon någon gång tillfrågades, hur hon så väl
kunde hafva reda på hvad som borde göras, då svarade 
hon:
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»Hur skulle jag något veta, om han icke undervisat 
mig. Allt mitt arbete är endast ett fullgörande af min 
älskade herres vilja; endast i det som brister har jag del.»

Först när aftonen kom, gaf hon sig rättighet att be
söka sina barn. Dessa voro numera öfverlemnade i tjenar- 
innornas vård. Den äldste allenast följde modern hela da
gen och såg ofta upp på henne med kloka, spörjande barna
ögon.

Men när qvällen kom, då hade hon dem omkring sig 
allesammans.

Ingen främmande fick då vara närvarande mer än 
Karin.

Med henne talade hon om den hädangångne; i hennes 
famn kunde hon gråta.

Men de små ville se henne glad såsom fordom, de sporde 
efter sin fader, som så ofta lekt med dem, och när det sades 
dem, att han var gången till Gud, ville de gå efter dit; hos 
honom var bättre att vara än hos den gråtande modern, 
som icke ville leka med dem.

»Hafven I hjerta att lemna mig allena qvar här?» frå
gade fru Kristina.

»Moder, I kunnen följa.»
»Men om jag inte får?»
»Fru Kristina har mycket att tänka på/ men jag skall 

leka med eder; allenast I icke talen så der!» kunde då 
Karin säga till dem.

»Men om nu vår käre fader sänder bud, att vi skola 
komma, måste vi icke då efterkomma hans vilja?» sporde 
den lilla Magdalena en dag och vände med sina små händer 
moderns tårdränkta ansigte emot sig.

»Jo, min älskling, gå, gån så många han kallar,» sva
rade hon. »Icke är denna verld så glädjefull, att jag med 
mina böner ville hålla eder tillbaka från den skönare, som 
vinkar !»

»Får jag också gå?» ropade Nils.
»Och jag?» instämde Illiana.
»Söta mor, jag med!» tilläde Magdalena.
»Hvad barn kunna vara grymma!» utropade Karin. »Se 

Nils, hur mor gråter!»
»Jag skall icke gå strax!» sade gossen tröstande.
»Endast de två minsta, som icke förstå hvarom talet är, 

nöja sig med att stanna hos mig,» genmälde fru Kristina.
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»Jag vet icke om det är en varsel; jag ber endast att Gud 
skall styrka mig i de nya pröfningar som vänta.»

»I ären så stark derate, ädla fru.»
»Här inne, känner jag mig så eländig, det är som om 

hjertat ville brista.»
Till de tysta enskilda gemaken hade Esbjörn fritt till- 

träde; barnen emottogo honom med glädjerop, och fru Kri
stina såg alltid med nöje den trogne tjenaren, som tillfört 
tienne de sista helsningarna från hennes herre. Vanligen 
medförde han goda nyheter om sinnesstämningen i staden 
och alltid forstod han lägga sina meddelanden så, att de 
mneburo en erinran om någon önskan af herr Sten, och den 
hoga frun och den ringe tjenaren öfverstämde deri, att de 
satte uppfyllandet af hans vilja högst af allt.

Men sedan lekte han med de små, tills glädjen stod högt 
i tak, och ändå log han aldrig, det låg ett drag af så djup 
smärta öfver Esbjörns anlete, att det sades, han på några 
manader aldiats ett tiotal af ar, men barnens bjertliga löje 
lockade leendet på Kristinas och Karins läppar, och detta 
tycktes just vara hvad han önskade.

Det oinskränkta förtroende, fru Kristina kunde hafva 
till dessa begge ledde derhän, att vigtiga, hemliga budskap 
lemnades till Esbjörn och tillsyn inom slottet under de på
gående befästningsarbetena till Karin. Den raska flickan 
vakade öfver att de som voro i behof af mat och drick 
skulle finna det inom slottet, ofta tillbragte hon hela da
garna derate och skydde icke i sin mån hjelpa till, hvad 
hon förmådde.

Eldvapen, krut, kulor och pilar anskaffades och förde
lades på särskilda ställen.

Fru Kristina förestälde borgarne nödvändigheten af att 
utse höfvidsmän för de besoldade bysseskyttarne, och när 
detta skett, kallade hon dessa till slottet, talade om det an
svar de påtagit sig, uppmanade dem till mod och tapperhet, 
utdelade skänker och sade, att hon gladde sig att få höra
berättas om de prof på tapperhet, som de skulle komma att 
afgifva.

Och så stor var hänförelsen, att hvar och en sade sig 
gerna vilja gifva sitt Jif för henne.

Utanför bommarne på Kransen, eller det åt sjösidan 
uppförda pålverket, lades pråmar och beväpnade fartyg. Be
fästningen gjordes starkare än någonsin.

NU GÅR DOMEN ÖFVER LANDET.
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Men icke nog härmed, fru Kristina beslöt att vid första 
öppet vatten skicka sin knappt sjuårige son, under säker 
tillsyn, med bref till konungen i Polen att förmå honom och 
staden Danzig till bistånd. Till den unge herrns följeslagare 
utsågs den förut omtalade Peder Jakobsson (Sunnanväder), 
som nyligen blifvit utnämnd till kyrkoherde i Stockholm.

Och till de rådlösa herrarne, som förtviflade om foster
landets räddning, skref den modiga qvinnan bref på bref, 
hon uppmanade dem i bevekande ordalag till enighet och 
mannamod och hon förestälde dem nödvändigheten af att 
genast välja en riksföreståndare.

Visst erfor hvar och en af dem en känsla af blygsel ; 
att så låta sig öfverträffas af en qvinna innebar en föröd
mjukelse, och detta ledde slutligen till, att herrarne sam
lades i Eldssundet vid Strengnäs för att der möta fienden. 
Många tusen man af allmogen skyndade dit, herremän, bergs
män och bönder.

Under tiden hade Otto Krumpe med den danska hären 
gått från Tiveden upp till Vesterås, segerglad och öfvermodig, 
såsom lyckans gunstlingar bruka vara.

Det var ett gängse tal bland de danska krigarne, att de 
ville slåss med bönderna hur många de än voro, ja, om ock 
sådana regnade ned från himlen.

När så tal blef, om hur svårt, ja fast omöjligt det varit 
för de föregående konungarne att göra sig till herrar öfver 
detta styfnackade folk, då menade Otto Krumpe och hans 
män, att besjälade af deras mod måste krigarne icke ha 
varit, ty sådan fruktan ingåfvo de svenskarne, att dessa 
sprungo vid deras blotta åsyn, och hade de hittillls varit 
styfnackade, nog skulle de nu få krypa under oket.

När så bud kom, att den svenska hären samlade sig 
vid Strengnäs, bröto de danske genast upp och tågade gla- 
delig till deras möte.

Men bland de svenska herrarne var villrådigheten må
hända större än förut, nu då stunden till handling var inne. 
Ju närmare fienden kom, dess lifligare insåg en hvar nöd
vändigheten af att finna en höfvidsman, men hvar skulle 
denne tagas. Tidens kraf fordrade en stark hand och 
när nöden står för dörren då kryper fegheten bakom den
samma.
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Der fans nog många som ville, men ingen som vågade 
åtaga sig det ansvarsfulla kallet att ställa sig i spetsen för 
hären och riket.

Det är i farans ögonblick, i trängande nöd, man pröfvar 
mannen, hur många äro väl de, som då stiga fram och 
säga: »Jag skall stå eller falla; men icke vika, icke svika!»

Bland alla dessa tusenden fans nu icke en ende, den 
ene efter den andre undandrog sig, och följden blef att hela 
hären förskingrades. Bönderna drogo sina färde med harm 
i hjertat, men största delen af adeln red om aftonen till 
Tynnelsö, just som den danska hären ryckte in i Strengnäs.

Och skedde detta måndagen den 20 februari.
I konsten att öfverlägga hade herrarne deremot icke 

några öfvermän, sedan de rådplägat hela natten, kommo de 
slutligen till det beslut, som hvar och en för sig redan fattat, 
att dagtinga med fienden.

Dagtingat med sina samveten hade de redan, hvar och 
en ville rädda sitt eget skinn, och fäderneslandets sak sköts 
åt sidan. Den Gud vill förgöra, slår han med blindhet.

Biskop Mathias skref genast till herr Otto och begärde 
lejd; den beviljades, och på tisdagen red han in till Strengnäs 
med några af sitt kapitel att dagtinga.

Denne man hade i alla tider sagt sig vara herr Stens 
tillgifne vän; han hade otaliga gånger suttit vid hans bord 
och i all förtrolighet språkat med honom i vigtiga frågor. 
Vid riksföreståndarevalet hade han gått en sådan förståndig 
medelväg, att han kunde anses tillhöra hvilketdera partiet 
som helst och på sådant sätt lyckats göra sig till vän med alla.

När han talade med herr Otto, beklagade han att icke 
Sverige länge sedan underkastat sig; ingenting annat kunde 
försäkra freden och återställa lugnet. Olyckligtvis hade den 
unge, häftige riksföreståndaren aldrig velat höra på det örat, 
han hade intalat allmogen, och de trodde mera på honom 
än på kyrkans fäder, som predikade undergifvenhet för Gud 
och den lagliga öfverheten.

Herr Otto log i sitt sinne, han märkte nog räfven, men 
han instämde i samma tonart och samtyckte till ett elfva 
dagars stillestånd, från den 21 februari till den 3 mars, under 
hvilken tid fienden hvarken skulle bränna eller mörda; att 
röfva hvarken kunde eller ville han förtaga dem». Någon 
sysselsättning skulle de ha.
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han ^hhaåirrTtet den fromm,e biskoPen sin väg, nu trodde 
he?rarnehf,nk„5Sr.Slna ®Jn?. kastanjer ur elden, de svenska 
antinopn af?a r?,d ^åst att bestämma,
Kristians vägnar. g& heiT 0tto ™'anda P* konung

bb‘,r Magnus Gren till Tidön och Bengt Arendsson (Ulf)
som°tinUt inStlna a ' hj®lp,och stödi bud ocb bref om livad 
?0.“ i“3.1 komm° clem dagligen tillhanda, men det nedsatte
icke Kristinas mod. Hon visste väl, att hade trofasta, foster- 
landska hjertan klappat i de svenska herrarnes bröst, skulle 
icke de danske haft sådan framgång. Men hon och hennes 
vanner innehade ännu rikets vigtigaste fästen, Nyköping, 
Stegeborg och framförallt Kalmar.

Väl visste hon, att Johan Månsson återigen hade in
sjuknat, men Anna Bjelke lefde, och under dessa affallets 
dagar var det märkligt nog, att tvenne qvinnor stodo i
spetsen för det fosterländska partiet och ensamt uppe- 
hollo det.

Fi u Kristina afsände sin son redan i första dagarna af 
mars och desslikes skref hon ett så gripande bref till Lybeck, 
talade om den välvilja och det deltagande hennes herre hade 
rönt under sitt vistande der, och bad att de nu af till- 
gifvenhet för hans minne ville komma hans efterlefverska till 
hjelp i kampen för det fosterland, till hvars räddning Sten 
Sture hade offrat sitt lif.

Och sådant intryck gjorde brefvet, så allmänt blef del
tagandet för fru Kristina, att ett fartyg utrustades med krigs
folk och lifsmedel och afsändes till Stockhom, den ädla höf- 
dingen till hjelp.

Helt och hållet glömde hon sig sjelf, all qvinlig svaghet 
var försvunnen.

Lugnt hade hon skilts från sin son. »Gå i Herrans 
namn,» sade hon. »Fäderneslandet är i yttersta nöd, tala 
till dess förmån hvad ditt barnabjerta känner.» Med de 
hemmavarande fyra barnen sysselsatte hon sig mycket litet.

»De kunna undvara mig,» sade hon, »och tillsammans 
med dem blir jag vek.»

Esbjörn var outtröttlig, han skaffade alltid de bästa och 
säkraste nymären, genom honom fick man först veta, att 
bud och bref gingo öfver alla landsändar att sammankalla 
herrarne till ett möte i Upsala.
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Så kom en utskickad till fru Kristina med inbjudning
till henne och de riddersmän, som voro samlade på slotted 
att infinna sig.

Den rådplägning, som med anledning deraf egde rum, 
blef icke långvarig.

»Jag far icke dit!» sade Kristina.
»Vi äro alltför fåtaliga att kunna nedslå deras beslut,» 

genmälde Magnus Gren. »Våra hjertans tankar skola bevisas 
genom handlingar.»

»Och dessa kunna blifva sådana, att de kullslå besluten!» 
tilläde Bengt Arendsson.

Stor var rörelsen i Upsala, erkebiskop Gustaf Trolle hade 
infunnit sig; hans förut nästan slappa likgiltighet hade lemnat 
rum för en feberaktig verksamhet, nu var handlingens dag 
kommen, nu skulle han visa sitt verkliga sinnelag! Ingen 
kände det rätt, det visste han.

Dit kom också biskop Mathias, han med den mjuka 
ryggen och de indragna klorna.

Biskop Otto från Vesterås, Holger Karlsson, Erik Abra- 
hamsson, stoltare, oförskämdare än någonsin, och han be- 
höfde vara det inför dem, som i tankar kanske icke bättre 
än han, likväl icke i handling begått något illdåd.

Dit kom ock herr Johan Arendsson, Bengt Gylta, Knut 
Bengtsson och Knut Nilsson.

Bland de svenska herrarne voro dessa de förnämste; 
antalet var icke stort, men det hindrade icke, att de sade 
sig uppträda å riksens råds vägnar och med samma myn
dighet.

Dessutom infunno sig herr Otto Krumpe och herr Knut 
Alfsson, med några fänikor krigsfolk, att om så behöfdes 
gifva vederbörligt eftertryck åt de beslut, som skulle fattas. 
Man ansåg dessutom tjenligt att ständigt hålla de svenske 
herrarne för ögonen den främmande konungens makt och 
krigslycka.

Likasom icke det gjort tillfyllest, uppvisade herr Otto sin 
herres fullmaktsbref »att säga alla vilja och vänskap till, 
som sig till vänlig dagtingan gifva ville.»

Hur de bugade till jorden för honom!
Lycklig den, som aldrig varit vittne till denna kry

pande ödmjukhet, som endast eftersträfvar gunstbevis, utan 
afseende på om utdelaren är en föraktlig menniska eller i 
tjenst hos en skurk.
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Det är förunderligt, hur menniskorna kunna ljuga för 
hvarandra och säga sig tro hvad de inom sig veta vara 
lögn.

Verlden har i alla tider varit sig temligen lik; vi skola 
finna det af efterföljande:

För första gången uppträdde herr Gustaf Trolle såsom 
talare.

»Nogsamt kunde man förutse,» sade han, »att oansedt 
konung Kristian väl ännu en gång skulle kunna drifvas till 
rygga, så skulle det dock litet båta. De danska konungarne 
hade snart med femtio års erfarenhet bevisat, att de aldrig 
tänkte afstå från sin rätt till Sveriges krona. Hade ej Sturarne 
retat svenska folket till uppror, så hade riket haft en ständig 
fred. Dessa nordiska riken voro likasom af naturen ärn- 
nade att styras af ett hufvud; samma språk och samma 
seder visade att de tillhörde samma stam. Och voro icke 
folken i de tre rikena genom slägtskap och giftermål med 
hvarannan så invecklade och sammanbundne, att sjelfva 
blodsbandet fordrade deras förening och att de skulle af 
hela Europa blifva fruktade så länge de voro såsom en 
kropp,

Äldre tiders krönikor visa, att de hade kufvat sjelfva 
det stolta Rom.»

»Hvad hindrar att vi bibehålla samma myndighet!» ut
ropade Holger Karlsson.

»Intet, intet! Men riket måste hafva en konung, och 
sedan den gamla svenska konungaätten nu vore utdöd, kunde 
ingen svensk ädling utan afund och osämja upphöjas till 
detta ärestället.»

Ett mummel af bifall hördes.
»Konung Kristian,» fortfor herr Gustaf, »är af ett gammalt, 

furstligt hus åtkommen. Såsom en telning af de svenska 
konungarne kunde han äfven hafva någon rätt till riket. 
Man kunde ju antaga honom med betingning och förse sig 
med all möjlig säkerhet.»

Åhörarne kände knappt igen herr Gustaf, hvar hade nu 
den forna strängheten tagit vägen, han yttrade sig med en 
mildhet, en försonlighet till alla partier, som ingen väntat.

Den danske konungens sak hade ej kunnat föras på ett 
lyckligare sätt.

Den svenska tapperheten och dess höga anseende hade 
smickrats, medan å andra sidan fördelarna framhöllos af en
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stadigvarande fred med alla dess gyllene frukter. Det hade 
visserligen sagts, att denne blifvit förhindrad och fördröjd 
genom Sturarne, men dessa voro nu borta, och fredens väl
signelser skulle blifva en naturlig följd deraf. Det var icke 
första gången dessa rikets herrar nämndes såsom upprors
män, men under nuvarande förhållanden kunde ett sådant 
ord lätt halka öfver läpparne utan att hafva synnerlig be
tydelse. Hvad som fram förallt väckte inte allenast beundran 
utan också förtroende, det var den oväld, som genomandades 
hela hans tal.

Han nämnde intet om sig sjelf, intet om de hårda pröf- 
ningar och de försakelser, som han blifvit underkastad. Det 
var det lugna och fördomsfria åskådningssättet hos en man, 
som ur klostarcellens frid trädde fram och sade sin mening 
bland de församlade herrarne.

Liflig var också hänförelsen.
Många som förut varit intagna af ovilja fattade för

troende till honom.
Detta ökades ännu mer, då man såg honom tränga sig 

genom den beundrande hopen, der alla ville trycka hans 
hand och uttala sitt bifall, för att komma till den gamle 
fadern, kasta sig i hans famn och gråta vid hans bröst.

Erik Trolle var oförberedd och hade svårt att finna sig 
i situationen, men sonen hviskade några ord i hans öra, 
och den gamle uttalade högt sin välsignelse öfver den äl
skade sonen.

Till detta lilla mellanspel kom ytterligare underrättelsen 
om att junker Simon, grefve von der Lippe, kom antågande 
genom Småland och Östergötland med en förstärkning af 
1,500 ryttare till danska hären, allt utvaldt folk.

Äfven för dem, hvilka ännu velat sluta sig till fru Kri
stina, syntes det hardt omöjligt att vidare tänka på upp
rätthållandet af Sveriges rike.

Utan vidare öfverläggning uppdrogo de närvarande åt 
erkebiskop Gustaf och de ofvannämnda herrarne att under
handla med Otto Krumpen och de danske närvarande fält- 
öfverstarne.

Dessa å sin sida voro idel vänlighet, de lofvade allt som 
begärdes, guld och gröna skogar.

Så ledde det derhän, att de församlade svenske herrarne 
å egna och Sveriges rikes vägnar tillsade konung Kristian
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trohet, och manskap. Han skulle hädanefter vara svensk 
konung.

Väl är det troligt att de sjelfva häpnade för de löften 
de afgafvo, men fruktan hade förlamat all kraft. Om Gustaf 
Trolle i stället att föra Kristian II:s talan hade uppmanat 
dem till Sveriges försvar, så hade de lika gerna kanske 
hellre, följdt honom, efter det var en hand som tog tyglarne, 
en man bakom ordet, och det var just hvad i sådan ödes
diger stund bäst af allt behöfdes.

Men när ekot af deras löften^jöd ut öfver landet, då 
knöts samman mången ärlig bondenäfve, och den förban
nelse, som uttalades öfver Sveriges stormän, blef till ett sådant 
förtviflans skrän, att straffets englar drefvo samman de moln, 
som småningom skockades öfver de förras hufvuden. Veder
gällningen dröjer stundom länge, vid andra tillfällen kom
mer den hastigt.

Hos de danska herrarne var belåtenheten stor, om 
konungen föreskrifvit hvad löften de fingo afgifva, är ovisst, 
det säkra är, att rundeliga voro de som beviljades. De lydde 
sålunda :

Konung Kristian skall styra riket efter Sveriges lag och 
gammal och god sedvänja med råds råde att hålla råds- 
herrarne med alla andlige och verldslige vid deras privi
legier och friheter, och ingen man, fattig eller rik af landet 
försända att bo i andra land mot deras vilja, utan bevisad 
förbrytelse; alla bref och recesser rörande de tre rikena 
skulle vid makt hållas och efterlefvas; alla slott och län 
skulle hållas kronan och rikets råd tillhanda. Elfsborg och 
Borgholm, som konungen redan innehade, skulle för rådets 
välvillighets skull, jemte alla andra slottslofvar antvardas till 
Sveriges rikes råds hand och kronan, sedan konungen blif- 
vit krismad och krönt i Sverige; ingen ovanlig tunga eller 
skatt skulle påläggas utan rådets och adelns samtycke, och 
på det alle klarligen skulle förmärka, att de hade en günstig 
herre, som allas bästa gerna ville veta, skulle hans nåde 
mildeligen återgifva åt hvar och en det gods, som han i 
denna fejd hade mist; en stadig och evig fred skulle råda 
de tre rikena emellan, och alla fångar på båda sidor lös- 
gifvas. De, som hindrade Stockholm och andra städer att 
icke tillträda denna dagtingan, de skulle stå sin egen fara 
och alla tillhjelpa att straffa dem till lif och gods såsom 
konungen och rikets fiender.»
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De danske herrarnes bref är dateradt Upsala den 6 
mars 1520

Jag ber dig, min läsare, läs om brefvet ännu en gång, 
•det är nödvändigt för att du skall förstå listen och falsk
heten hos den som uppsatt detsamma och beräkningarna 
hos dem som emottogo det såsom pant på egna fördelar.

Löftena äro ett upprepande af de gamla, föråldrade; 
herremännen eller adeln kunde genom den makt, som här 
lades i deras hand, återvinna forna dagars betydelse, då 
konung Albrekt öfverlemnade slotten jernte hela regerings
makten i rådsherrarnes händer.

Det är märkligt nog, att ingen enda af dessa herrar- 
tänkte på hur fåfänglig hvarje uppgörelse i detta afseende 
varit och hur många gånger slik räkning blifvit öfverkorsad. 
Men de gångna tiderna hade icke lemnat dem någon lärdom ; 
man kunde säga om dessa herrar och ädlingar, att de hade 
intet lärt och intet glömt.

Se vi saken litet högre ifrån, kunna vi tillägga: »De 
voro slagna med blindhet!»

Deras storhetstid var ute.
Allt i verlden måste tjena till mensklighetens fortgång 

och utveckling, när de gamla hjulen i den stora verlds- 
maskinen icke längre äro till gagn, måste de undan för andra, 
nyare och bättre.

De svenske herrarne spände emot af alla krafter, de 
ville hafva tillbaka det gamla, de ville vända verldshjulet, 
och den främmande hjelp de tillkallade, till hvilken de för 
slem vinning ville sälja fäderneslandet med dess stora 
minnen, den bief en vigg i den Allsmäktiges hand, hvarmed 
han krossade dem sjelfva och slungade sedan det usla verk
tyget långt ifrån sig.

Så måste ondt och godt i lifvet tjena till samma höga, 
heliga ändamål.

Visst händer det ofta att den oskyldige får lida med den 
skyldige, men hvem går in i Guds rådskammare och ser 
hans mening dermed?

Är det icke nog att vi hafva den stora, tydliga skrift, 
som forna tider upprulla.

Läser du verldshistorien rätt, min läsare, skall du finna 
hur innerligt den är förbunden med religionen. Ja, den 
utgör ett med densamma, ty på hvarje af de stora bladen 
står skrifvet om styresmannen af denna underbara verld.
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akt på, hur allt som kommit, haft sin tid, tjenat sitt 
andamål och sedan gått.

Det fans en tid, då prester och munkar voro en väl
signelse för menskligheten, upplysning och vetande voro till- 
iinnandes hos dem och skulle derifrån öfvergå till de råa 
krigareskaror, som voro folkens herrar och husbönder.

Länge dröjde de icke förr än dessa begge makter delade 
väldet sins emellan, men med det följde också njutnino-s- 
begäret, hersklystnaden och slutligen den egenrättfärdighet, 
som innebär sin egen upplösning. När år 1000, påfvars och 
presters förfall hade framkallat ett skri af ovilja, då gick det 
allmänt tal om att verldens sista tid var inne. Det var som 
om luftens andar hade hviskat:

»Som det nu är, kan det icke förblifva!»
Men Herran är tålmodig och af stor mildhet. Abraham 

bad för de syndfulla städerna, och Herran förbarmade sig 
öfver dem.

Omärkligt, småningom förbereddes det stora reforma
tionsverket; hur mången kämpe hade icke Herran sändt, som 
brändes, steglades och led den grymmaste död, innan 
Luther kom.

S:t yeitsdansen, gisslaretågen, hvad voro de annat än 
bölder på den sjuka kyrkan ; med aflatskrämeriet blottade 
hon för verlden sin inre tomhet och sitt öfvertagande 
förfall.

Hvarje gång det sett ut som den yttersta tiden stun
dade, har någon stor tilldragelse förberedts der uppe i den 
Eviges rådskammare; det är gamla, odugliga hjul som skola 
bort och nya insättas i stället.

Men efter verldshistoriens vittnesbörd är det icke den 
store Styresmannen sjelf, som förkastar sina verktyg, sedan 
han genom dem fört menskligheten ett steg framåt, utan 
det är verktygets syndfulla väsen, som gör det ovärdigt att 
längre stå i sin herres tjenst.

Hvilken stor Guds nåd det är att få verka Herrans verk, 
bevisas deraf, att det alltid måste ske under kamp och strid! 
Från de första apostlarne, som ledo martyrdöden för sin tro, 
ända till våra dagar, som väl ock gömma månget marty
rium, ser du en ädel tanke förverkligad, ett godt verk utfördt ; 
var viss på det har kostat blodstårar.

Allenast man icke bryter mot den borgerliga lagen, är 
det icke för det onda hon gör, som menniskan lider här i

Sten Sture den yngre. II. 13



194 NU OÅR DOMEN ÖFTER LANDET.

verlden, tvärtom, det befordrar hennes timliga välgång och 
skaffar henne anseende.

Förmodligen var det medvetandet härom, som förmådde 
de svenska herrarne att mot heder och tro sälja land och 
folk till danske kungen.

De visste icke, att Herran hade sagt: »Hit skall du gå, 
men icke längre». I dugen icke längre att gå främst, ty I 
ställen eder i vägen för dem som hafva större ting än I att 
utföra och hvilkas tid nu måste komma!

Men hvad en enda troende förmår, uppfyld af Guds kraft, 
det visade Herran på Kristina Gyllenstjerna; det ena sorge
budet kom till henne efter det andra, men hon ville ändå 
icke gifva vika; till det yttersta måste hon kämpa, det hade 
hon lofvat sin älskade herre.

När konung Kristian erhöll underrättelse om de träffade 
öfverenskommelserna i Upsala, bekräftade han dem alla. 
Innan månadens slut öfversvämmades riket af bref om kunglig
nåd och bevågenhet. Enskilde män, ej blott af adeln utan 
äfven bönder, erhöllo sådana.

Särskildt nämnes en rik och ansedd bonde vid namn 
Erik i Nårdavar, som fick emot taga ett sådant bref.

Allmogen kallade honom derefter »kung Erik», och många 
sågo utmärkelsen med afund.

Aldrig o hade förr på en gång så många bref af någon 
konung utgått, och mera gjorde bref än svärd.

Större delen af allmogen underkastade sig. »De visste 
ingen annan råd,» sade de.

Men i bergslagen, Dalarna och Vermland var man icke 
hugad derför. Erkebiskopens utskickade hade icke der någon 
framgång med »kungsbrefven» ; det enda man kunde förmå 
allmogen till, var att afge en förklaring, först att de skulle 
taga sig några månaders betänketid, sedan att, om hela det. 
öfriga Sverige underkastade sig innan nästkommande 29 
juli, skulle de måhända följa exemplet.

Men dalamännen ville helst fortsätta kriget, och värends- 
boerna kunde icke besluta sig. Men under tiden afslöto 
virdarne en separatfred med blekingboerna och voro ens om 
att försvara hvarandras land mot öfvervåld.

Emellertid var vigtigast af allt, att vinna fru Kristina 
och med henne Stockholm.

Helst ville man göra det utan svärdsslag.
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npH de danske och svenske herrarne beslöto att draga
och r L V K rn tor att komma ti]I orda “ed henne
ocn de man, som befunnos med henne.

Nfif de ,kommo .tm, Spånga, stannade de med krigsfolket, 
och eikebiskopen sände en upsalaprofessor, mäster Henrik

M?thi*s’ sin kansler till Stockholm med 
biet till fru Kristina och alla de höga herrarne.
, . tDe begp männen drogo åstad, måhända icke utan 
fruktan for hvad som skulle möta.

j\ar de kommo till Norrmalm, funno de vttersta bron 
uppdragen, så att de icke kunde komma in i staden. Tve-
hagsne sågo de på hvarandra icke vetande hvad de skulle 
toretaga.

Då ljöd ett dundrande »halt!» emot dem.
De svängde med sina handkläden, att de kommo i fred

ligt ärende.
Rådmannen, som hade vakten, gick närmare och sporde ■ 

»Hvad viljen I här?»
»Vi medföra bref!» sade de.
»Till hvem?»
»Den ädla fru Kristina, » inföll kansleren.
»Och herr Magnus Gren,» tilläde mäster Henrik.
»Med många flera, » genmälde den förre.
»Kännen I innehållet?»
Ombuden sågo tvekande på hvarandra, de visste icke, 

hvad svar de skulle ge.
»Viljen I icke svara, så lagen eder härifrån!»
»Vi känna innehållet.»
»Så upprepa det för mig. »
»Men brefven ...»
»Innehållet, eller ock packer eder härifrån!»
Upsalaprofessorn tog till ordet. »Innehållet,» sade han, 

»är att en hel hop svenska herrar önska och begära, att 
den ädla fru Kristina, herr Magnus Gren och andre riddare 
och herrar, som befinna sig på slottet och i staden, ville 
komma dem till mötes vid Spånga, för att orda om de 
vigtiga ting och angelägenheter, som ligga alla redlige män 
om hjertat.»

Rådmannen ropade på tvenne karlar, som stodo ett 
stycke derifrån, vid dessa talade han sakta och vände sig 
derefter till de främmande.
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»Jag skall anmäla eder hos fru Kristina,» sade han, »det 
beror på henne, om I fån komma in i staden eller icke!» 
Dermed gick han.

Men en af de tillkallade männen var Esbjörn, och han 
gick dem närmare.

»Vågsamt nog att komma hit,» sade han.
»Hur så?»
»Sådant tiger man med. »
»Vi komma i fredligt ärende.»
»Det sägen I blott.»
»Fred är redan sluten.»
»Mellan hund och katt?»
»I viljen skämta!»
»Mellan de danske och svenske,» rättade kanslern.
»Det är ungefär detsamma.»
»Hvad syssla hafven I, vän!» *
»Att hålla eder på afstånd!»
»I gören orätt deri, ty vi komma med de bästa af- 

sigter. »
»Det sade ock kung Kristian, när han tog det svenska 

skeppet, som låg i Lybecks hamn.»
»Det var hans rätt!»
»Ja, tjufven har rätt, så länge han lyckas!»
»Hvacl sägen I der?»
»Hvad som talas om i hela Tyskland, att kung, Kristian 

stal 2,000 dukater från legaten, som han samlat här i 
Sverige.»

»Han hade mera qvar!»
»Hvarför tog icke tjufven allt?»
» Käre vän ...»
»Derför att han icke kom åt!» fortsatte Esbjörn. »Lusten 

fattades honom icke.»
»Akten I edert hufvud!»
»Det sitter säkrare än edra, ty jag är icke konung 

Kristians tjenare.»
»Tron I, de hafva något att frukta af sin herre?»
»Katten leker med råttan, tills han äter upp henne.»
»Han sviker icke sina löften!»
»Inte det?»
»Skulden derför har han orättvist fått uppbära.»
»Än när han svekfullt förde bort de sex herrarne, som 

på tro och lofven gåfvo sig till gisslan?»
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»De voro hans undersåter.»
»Sätter han dem alla under lås och bom?»
»Om de äro honom olydige!»
»Då finge han allt slå en kedja kring hela Sverige, ty 

endast skurkar underkasta sig honom.»
»I talen i fåvitsko!»
»Fingen I slaget midt i synen?» sporde den oefterrättlige 

Esbjörn skrattande.
»Det träffade icke mig!»
»Och ändå blefven I som en kokt kräfta!»
»Hvad lönar det att tala till honom?» sade kanslern.
»Det är min pligt att upplysa den okunnige.»
»Fyllen I alltid eder pligt?» återtog Esbjörn.
»Så vidt jag förmår!»
»Men I förmån ingenting!»
»Det skulle jag visa, om jag komme eder litet närmare!» 

utropade den förbittrade upsaliensaren, och håren reste sig 
på hans hufvud, han liknade en retad tupp.

»Jag skulle heller icke ha något emot ett nappatag, men 
då kramade jag ihop eder, så I återvänden härifrån som en 
tom säck, som för närvarande är sprängande full med bara 
osund luft.»

Kanslern måste hålla professorn tillbaka, så ursinnig 
blef han. Den förre yttrade missnöjd:

»Jag undrar, om man tänker gifva oss något svar?»
I samma stund small ett skott från Helgeandsholmen, 

och när de begge männen förskräckta skådade dit åt, blefvo 
de varse hur man från muren riktade skerpentinor och 
hakebyssor emot dem.

Männen kastade sig framstupa ned på marken.
»Hvad skall detta betyda?» sporde de.
»Herr Magnus Gren bringar eder sin helsning!»
»Men svaret?»
»På eder föreslagna dagtingan?»
»Ja, i bästa välmening.»
»Viljen I hafva ännu ett?»
Blir det inte något annat?;
Viljen I hafva det med kanonkulor?»
Hjelpen oss härifrån!» -
Låten mig först bringa eder en helsning från slott och 

stad till herr Kr um pen och de danska herrarne, att om de 
hittills endast träffat män, hvilka betett sig såsom svaga

-
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qvinnor så skola de här finna en qvinna, som handlar som 
en man!»

»Hur skola vi komma härifrån?»
»Springen allt hvad tygen hålla.»
»Men om de skjuta på oss?»
»Så spring ändå!»
Och de sprungo, så de voro nära att stupa; ett stycke 

derifrån väntade deras hästar; de kastade sig upp på dem
och skyndade i ilande fart till Spånga att berätta färdens 
utgång.

»Den fördömda qvinnan, jag önskade jag hade henne 
der hvarken sol eller måne lyser,» sade herr Otto.

»Säg det icke högt,» genmälde erkebiskopen hviskande. 
»Skrif hellre till fru Sigbrit, att hon utser ett passande fängelse 
för de svenska fruar, som lägga hinder i vägen för våra 
planer.

»Finnas här flera?»
»Viljen I, de skola följa männen åt?» '
»I hafven rätt! Jag skall skrifva.»
De danske drogo derefter till sitt läger och de svenske 

till sina hem igen.
Det började likna sig till vår, isarne gingo ovanligt hastigt 

upp, och derefter var det icke att tänka på en belägring 
af Stockholm, förr än flottan anlände från Danmark; men 
som det nu blef kännbar brist på lifsmedel och följaktligen 
svårt att hålla folket tillsammans, förlädes danska hären en 
del vid Upsala, en annan i Vesterås och den tredje i Strengnäs. 
Den forne sturevännen, biskop Mathias var outtröttlig att 
verka för konung Kristian, likasom väntade han till lön några 
stora förläningar. Säkert hade han litet studerat den Hefiga 
Skrift och kanske aldrig läst Gamla Testamentet, åtminstone 
mte berättelsen om öfvermunskänken och bagaren hos konung 
Farao och den märkliga dröm de hade i fängelset, annars 
skulle han måhända gjort en jemförelse mellan de rika 
håfvor af svikna trohetslöften och brutna eder, som han bar 
fram till konungen, och bagarens fylda korgar, ur hvilka luftens 
foglar hemtade riklig kost.

Men ingen Josef fans som tvdt drömmen ifall han haft 
den, och likasom bagaren skulle biskopen heller icke trott på 
uttydningen. Den makt, som dref honom till synd, visste no» 
att hålla varningen ifrån honom.

NU GAE DOMEN ÖFTER LANDET.
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Derför nedlät sig herr Mathias att tillsammans med en 
j P d^ska herrar och ryttare draga omkring i Söderman
land, halla tal lör allmogen och dagtinga på konung Kristians 
vägnar. Dermed höll han på hela fastlagen igenom.

Emellertid skref tru Kristina till de olika landskapen, 
och inte allenast bönderna, utan också många af den lägre 
adeln, som alltid med trohet stått på herr Stens sida, fingo 
lust att gå i spetsen för bondhoparne. Från herresätena 
till bondgårdarna spridde sig tidender om huru manligt herr 
Stens efterlefverska bjöd landsfienden spetsen, och männen 
blygdes. Det var som om man genom tryckning på en hemlig 
(jeder hastigt ryckt slöjan från mångtusendes ögon.

Hvad hon gjorde, var hvad alla andra borde göra; hastigt, 
oförberedt kommo hundradetals till insigt derom.

När så hennes bref kommo dem tillhanda, då bryntes 
yxor och slipades pilar, nu var det ej att töfva, danskarne 
voro inne i landet och det gälde att drifva dem ut igen ; 
bonden hade gjort det en gång förr, han kunde väl göra det 
om igen.

Så kom underrättelsen om att några lybska skepp lågo 
vid Elfsnabben, hvilka ämnade sig till Stockholm med krigs
folk och lifsmedel. Danskarne hade försökt öfverrumpla an
föraren, den tappre Staffan Sasse, men han hade lagt ut 
med skeppen och isat omkring sig, så att hvarje anfall blef 
omöjligt.

Underrättelsen om, att danskarne misslyckats i sitt anfall, 
spred sig hastigt och väckte stor glädje.

Deremot hade icke fru Kristina lyckats få någon und
sättning från Polen; dess konung, Sigismund var förbunden 
med konung Kristian, och denne senare fann fru Kristinas 
försök att söka erhålla utländsk hjelp så farligt, att han hos 
påfven utverkade en särskild bannlysning öfver magister 
Peder, som varit den unge Sturen följaktig.

Efter hans mening borde det förmodligen icke vara 
tillåtet för någon annan än honom sjelf att söka hjelp och 
understöd hos främmande makter.

I Stockholm hölls uppmärksamheten fäst på de danskes 
åtgöranden, och afbräck gjordes dem hvar helst någon möj
lighet före fans.

Förutom herr Magnus Gren, som var konung Kristians 
afsvurne fiende och nu jemte slottshöfdingen Jöns Jönsson 
trofast stod fru Kristina bi i Stockholm, funnos utomkring i



200 NU GAR DOMEN ÖEVER LANDET.

landet rättsinnige män, som, när de sågo nöden stå rätt 
för dörren, läto all försagdhet och all tvekan fara, för att 
af alla krafter arbeta för fru Kristina och hennes rättvisa sak.

De förnämligaste deribland voro herr Erik Pedersson (Rib
bing), herr Olof Valram och herr Mats Larsson (Katie), de 
lyckades i sina bemödanden att samla allmogen och afsände 
flera gånger från olika håll en välkommen förstärkning till 
Stockholm.

Men dessförinnan, medan det såg mörkast ut, förlorade 
Kristina aldrig modet. Hon öfverlade ofta med sina höfvids- 
män om hvad som borde göras, men dervid kom aldrig på 
tal, att uppgifva staden eller slottet, de skulle först stupa 
allesammans, innan det kunde bli fråga derom. Alla hennes 
fruar och jungfrur hade efter hennes egen önskan återvändt 
hvar och en till sitt hem, endast Karin hade hon qvar. Den 
modiga flickan begärde att få dela farorna, hon hade denna 
lugna tillförsigt, som ser döden in i ögonen utan att blinka.. 
Kristina hade hunnit lika långt som hon i dödsförakt ocb 
derför stodo begge trygga hvad än månde hända. Men en 
fans, som ständigt vakade öfver dem, och det var Esbjörn; 
det var numera omöjligt att förmå honom lemna staden,, 
han ville ständigt vara tillhands, liksom han velat passa på. 
att bjuda sitt lif, ifall ett af deras hotades.

»Men Esbjörn, hvarför bryr du dig så mvcket om mig?» 
frågade honom Karin.

»Hm, jag tänker det är för att jag ser J ären henne 
mycket kär!»

»Du har allt slitit mycket ondt för mig!»
»Om så är, har jag glömt det.»
»Vi begge skola stöda fru Kristina, hon är vår kärlek 

värd.»
»De tu äro ett!» sade han.
»Gör du det mest för herr Stens skull?»
»Endast för hans!»
»Säg mig, hur tror du det går?»
Han vände bort hufvudet utan att svara.
»Illa?»
»Vore hon ock en af Guds englar, nedsänd till räddning, 

gick det ändå inte.»
»Af hvad orsak?»
»En qvinna!»
»Än drottning Margareta?»
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»Hon hade djefvulen i kroppen.»
»Det tror inte jag.»

? -n^?n v^e ^en ^ar hopkopplingen till stånd och grep
sa till det medel som fans.»

»Men om nu Gud vill ha den upplöst och gör det genom 
en qvinna.»

»Det gör han icke, för det är onaturligt! Hur tycken I 
ixu Kristina skall kunna reda sig med de höga herrarne och 
med erkebiskopen?»

»Derför ifrar hon ständigt på, att man skall tillsätta en 
riksföreståndare. »

»Men det vilja inte herrarne, derför att hvar och en af 
dem samt och synnerligen skalle ha lust att sjelf bli riks
föreståndare.»

Om också Esbjörn häri dömde skeft, rätt hade han deri, 
att mycken afund och hersklystnad låg till grund för her- 
rarnes handlingssätt, och om också ingen af dem efterstraf- 
vade enväldet, så ville dock hvar och en vara herre på sitt 
område, med oinskränkt makt, så väl öfver bönderna som 
ock med frihet att ansluta sig till hvem honom behagade, 
frihet att börja krig eller sluta fred, frihet till och med att 
sälja det område han innehade till hvem honom godt syntes. 
Riksföreståndarne hade varit den starka klippa, mot hvilken 
alla dessa försök hittills strandat, de hade framkallat en fruk
tansvärd motståndare i folkmakten; nu var stunden inne att 
befria sig från detta, den nya tidens påhäng.

Sådant var ock det tal som Gustaf Trolle förde i hem
ligt samspråk med likasinnade.

För hans eget stolta sinne hägrade spiran öfver land 
och folk, och om han icke drömde om purpurn, nog fikade 
han efter högsta makten.

Det har blifvit sagdt, att några tappre män drogo om
kring i landet för att samla tillhopa bondehoparne och att 
detta lyckades dem.

Ryktet härom kom till Vesterås, der 3,000 man af 
konungen trupper voro förlagda. Kaptenerna ansågo vådligt 
att utsätta sig för första anfallet, de bröto derför upp och 
begåfvo sig på väg till Upsala, der hufvudstyrkan låg. Men 
de svenske voro icke långt efter.

Badelundsås benämnes en af de sandåsar, hvilka sträckte 
sig i nordlig riktning från mälarängden upp genom Vest- 
manland och Dalarne.
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Här var det som bönderna hunno upp sina fiender och 
sökte spärra dem vägen; det lyckades väi icke, men stor 
manspillan fingo de danske lida, och en af deras höfvids- 
män stupade. Detta skedde den 29 mars 1520.

Framgången lifvade bönderna, och de fortsatte sitt tåg 
efter den undanryckande fienden till Upsala. Här var danska 
hufvudlägret, och här borde man försöka att gifva ett dråp
slag åt konung Kristians inkräktningsförsök, En hel hop 
bergsmän kommo desslikes tågande sina landsmän till hjelp.

Äfven från Stockholm kom undsättning under anförande 
af Albrekt Matsson.

Den samlade hären utgjordes af en väldig skara och 
lifvades af den bästa anda. Engelbrekts och Sturarnes 
minne lefde qvar hos folket, de höllo sig beredda att visa 
det genom modig handling, men mera fordrades till fram
gång, och ordnaren, ledaren var borta.

Det var om Långfredagen den 6 april 1520.
Blåsten hven och tjöt, det blef ett förfärligt väder med 

snö och jsslagg; men bönderna vände sig så, att de fmgo 
vinden på ryggen, och derefter gingo de mot fienden med 
gladeligt mod.

Blåsten piskade snön i ansigtet på danskarne och för
skämde krutet, så att de icke kunde bruka sina eldvapen, 
och derjemte klumpade sig snön under hästhofvarne, så att 
både häst och ryttare vid en hastig vändning föllo till 
marken.

Men af allt detta hade bönderna icke det minsta ondt. 
deras pilar foro hvinande genom luften och träffade sitt mål, 
oberoende af snö och regn. Och kommo de fienderna in 
på lifvet, då förmådde ingenting motstå den gamla välkända 
pålyxan.

De utländska krigarne, som med sådant förakt yttrat sig 
om de svenska bönderna, visst kommo de nu på andra 
tankar.

Ropen af sårade och döende danskar blandade sig med 
stridsropen från de segrande bönderna. Junker Simon låg 
döende på slagfältet.

Bättre hade det heller icke gått Sivert van Melen jernte 
flera af den kungliga härens höfvidsmän.

Sjelfva herr Otto Krumpen hade fått tvenne pilar i ar
men. »När Gud drager sin arm från krigsmannen, är en 
fattig bonde lika så god som han.»
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Utom sig af harm och ilska, lät den danske befälbaf- 
Stilen blasa till återtåg, något vidare motstånd var inte att 
anka pa. Sveriges bönder hade ännu en gång besegrat sin 

ofvermodige fiende.
»Men efter det bönderna,» säger Olaus Petri, »icke hade 

sadana regerare som de väl behöfde, de som måtte hållit 
dem tillhopa, alltså skingrade de sig; de hade länge få It um
bära mat och dryck, en stor hop begaf sig in i staden efter 
b) te, och de som ute pa markena blefvo, togo saken ovisliga 
före.» Förmodligen plundrade de de döde.

Men de danske anförarne grepo tillfället i akt; när icke 
svenskarne visste att fullfölja segern, kunde den i stället 
blifva dem till nederlag.

Och så skedde också; de på skilda håll spridda bond- 
hoparne angrepos med häftighet och blefvo nu ett lätt byte; 
en del nedgjordes, en hop, som tagit sin tillflykt i en tegel- 
lada, innebrändes, och en del drunknade i Fyrisån.

Så slutade slaget vid Upsala.
Det hade förvisso kunnat bli ett annat Brunkebergsslag, 

som med ens gjort slut på konung Kristians framgångar och 
kanske på kriget, så hade skett förr, men den tidens dagar 
voro räknade och nu i det närmaste ute.

Svenskarne hade kämpat och stupat för sitt fäderneslands 
frihet, men erkebiskopen Gustaf Trolle och det honom un
derdåniga presterskapet läto liken ligga obegrafne i mossar 
och kärr, till föda för roffoglar och skogens vilda djur, hvar- 
emot de som kämpat för att undertrycka landet, den danske 
konungens höfdingar och soldater, fördes med pomp och ståt, 
under procession och sång att jordas i domkyrkan och på 
kyrkogården.

Det förlorade slaget hade ändå icke gjort de svenske 
modlöse. Bönderna fattades af ett verkligt raseri, de rotade 
sig tillsammans, några hundrade i hvarje hop.

Annandag påsk bröt en skara in i Vesterås domkyrka 
>och grep den inför altaret stående biskop Otto, som sattes i 
förvar på slottet.

Befolkningen hade fattats af en misstro och ett hat till 
presterna, som ledde till utbrott.

De gingo tillsammans för att öfverlägga och voro öf- 
verens om att hämnd skulle tagas. Herr Stens fiender voro 
också deras, och när icke herrarne ville gå i spetsen för 
dem, så fingo de sjelfva taga sin rätt.
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Hade de kunnat komma åt herr Gustaf Trohe, icke hade 
hans tid blifvit lång, men den försigtige herrn hade en aning 
om, hur väl man unnade honom, och höll sig derför en stor 
beväpnad omgifning.

Men Jakob Ulfsson, den gamle bispen på Arnö gård, 
hade inte han också bevisat sig vara herr Stens ovän; han 
arbetade emot honom vid riksföreståndarevalet, och var det 
icke genom honom herr Gustaf kom till embetet?

»Han är en förrädare!» ropade flera.
»Som skall straffas!» tilläde andra.
»Låtom oss draga till Arnö!»
»Ja, till Arnö, till Arnö!»
»Han skall föras derifrån. »
»Men hvart?»
»Till Stockholm!»
»Fru Kristina skall döma honom!»
Den gamle prelaten var just sysselsatt att sätta upp en 

skrifvelse till konung Kristian, då bondhopen drog in på 
gården. Pergamentet kom hastigt undan, och när hans för
skräckta tjenare kom för att underrätta honom om, att an- 
förarne begärde få tala vid hans nåde, gick han dem genast 
med värdig hållning emot.

Men bönderna voro i alltför uppretad sinnesstämning 
att taga intryck deraf, och de sade honom kort och godt, att 
de ämnade göra honom till sin fånge och sporde om han 
godvilligt ville följa, om ej, skulle de bruka våld.

»Hvarthän?» sporde hans nåde.
»Till Stockholm!»
»Fru Kristina får sedan bestämma.»
»Det är riksens råd, som styr landet,» invände hans 

nåde.
»Nej, det är de danske och deras legodrängar,» ropade 

en bonde.
»Vi vilja icke veta af det regementet längre,» tilläde en 

annan.
»Derför måsten I följa!»
Och så skedde. Hans nåde ville begagna sin vagn och 

det beviljades. Man visade honom all höflighet, och un
der den stora bondeeskorten fördes han till Stockholm.

Vid stadsporten öfverlemnades han åt den innanför 
vaktande rådmannen att vidare föras till slottet, och bön
derna vände tillbaka att företaga något nytt ströftåg.
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Dylik gäsning rådde nästan allestädes i landet, derför 
hörde strider oeh våldsamheter till ordningen för dagen. 
Landet liknade ett upprördt haf, der den ena vågen dref 
undan den andra och der statsskeppet kastades oroligt fram 
och tillbaka, derför att ingen rorgängare, ingen styrman 
fans om bord. Allt hvad den svenske bonden företog, vitt
nade om ärlig och god vilja, men han saknade ledare, som 
kunde sätta i förbindelse med hvarandra alla de skilda kraf
terna och dermed uträtta något.

Biskop Hans Brask belägrades af östgötabönderna på 
sin biskopsgård, och när han, oförfärad som han var, sporde 
hvad de hade emot honom, då fick han till svar: »I hafven 
ett danskt sinnelag, ty I var med om beslutet i Upsala !»

Bispen ville ursäkta sig med, att han dertill blifvit nödd 
och tvungen, men då ropade flera:

»En ärlig svensk man gör icke annat än hvad hans 
pligt bjuder!»

»Han blir icke förrädare!»
»Icke ens för snöd vinning!»
»Tvi, så eländigt!»
Men under det larmet pågick, drog bispen sig undan; 

bönderna väntade tåligt i den tron, att han skulle återkomma, 
men när väntan blef dem för lång, då föllo väldiga slag på 
den stängda porten.

En blek tjenare öppnade, spörjande hvad de ville.
»Vi hafva ännu något otaldt med bispen!»J
»Han skall komma hit ut!»
»Annars gå vi in och hemta honom.»
Tjenaren stod stammande.
»Bispen!» skrek hela hopen!»
Tjenaren visade utåt vägen, der såg man en ryttare, som 

i sporrstreck ilade bort.
»Han rymmer!»
Försprånget var för långt, men de narrade bönderna 

försågo sig sjelfva med hvad den feta biskopsgården erbjöd; 
starkölet gjorde dem icke mildare till sinnes, och stor var 
den förstöring som anstäldes. -

I Stockholm beslöt man att sända en trupp mot biskop 
Mathias och hans följe. Det rådplägades om hvem som 
skulle bli anförare för den lilla skaran.

»Om jag icke vore så ringa!» sade Esbjörn.
»Jag gör dig till min sven!» genmälde fru Kristina.
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»Då byter jag också namn,» sade han, »och kallar mig 
Johan Helbregda, jag tror nästan att den resan skall bota 
den ångest, som tärer.»

Tvenne andra svenner, Gunnar Galle och Lasse Göthe, 
skulle också medfölja, och Esbjörn valde efter eget behag en 
tjenare vid namn Peder Fredag. Denne hade kort förut varit 
honom följaktig, då han anförde den eskort som beledsagade 
erkebiskopen Jakob Ulfsson till Gripsholm, der han i Marie
freds kloster önskade få tillbringa sina återstående dagar.

Esbjörn menade, att den resan varit uppfriskande för 
honom, och nu längtade han att få byta hugg med fienden.

Hans begäran blef bifallen, och det fans något af den 
torna tryggheten hos honom, då han i spetsen för den lilla 
skaran begaf sig i väg.

Efter de underrättelser, man erhållit, borde bispen och 
hans folk finnas i närheten af Telje.

Att så också förböll sig, derom fick man snart en be- 
dröflig visshet.

Vid dikeskanterna sutto mödrar med dibarnen vid bröstet, 
döda och sårade lågo om hvarandra, och de lefvande som 
återstodo syntes några ögonblick spejande vid skogsbrynet, 
men försvunno lika hastigt, fruktande att bli upptäckta af 
fienden.

Den lilla byn var ovanligt tätt bebyggd och befolkad, 
men utanför hvarje stuga låg en hel hop sönderbrutet hus- 
geråd och innanför hörde man skrikande, stojande röster.

Så litet var man beredd på en öfverrumpling, att ingen 
af fiendens folk blef varse den anryckande skaran.

Esbjörn lät genast göra halt och sitta af; folket fick 
befallning att draga sig bakom den nära liggande kyrkan 
och inte visa sig förr än de hörde signalen som kallade till 
anfall.

Den ryttarekappa han bar var temligen lik de som bru
kades af de danske, och han kunde derfor utan fruktan för 
upptäckt kasta sig ned på marken, vid sidan af en medel
ålders qvinna, som satt orörlig vid sidan af ett sädesgärde 
och stirrade på en af de små stugorna, derifrån mycket 
buller hördes.

»Ha de kört ut eder derifrån?» sporde han sakta.
»Det veten I väl,» mumlade hon.
»Jag kommer icke derifrån.»
Hon bara stirrade dit bort.
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»Hafven I några derinne?»
»Mina begge barn.»
»Jäntor?»
»Ja!»
»Fagra?»
»Unga och tagra!» Den arma modern vred händerna i 

förtviflan.
»Var tröst och svara mig, jag kommer med hjelp!»
Hon vände sig hastigt till honom. »Spörj!» sade hon, 

»jag skall säga allt hvad jag vet.»
»Är biskopen der?»
»Nej, men den danske kaptenen.»
»Hvar håller sig den andre?»
»I prestgården!»
»När kommo de hit?»
»I går qvälls.»
»Och drefvo eder ut?»
»Derför att karlarne nekade att svärja danske kungen 

tro och huldskap.»
»Så kom det till strid?»
»Ja!»
»Men jag ser inga fallna danskar.»
»De äro alla bortförda och jordade.»
»Men I hafven icke jordat edra?»
»Det nekades oss! Min karl ligger fallen der nere, men 

när nu solen sticker på honom, ska flugor och getingar 
samla sig och jag får icke jaga bort dem. Om jag bara 
vågade.»

»I ären rädd om lifvet?»
»Jäntorna kunna behöfva mig. Stackars Else och Brita! 

Hör hur de väsnas!»
»Vänta, det skall bli än värre! När I sen mig rusa in 

med min skara, så kommen efter så många som finnas.»
»Akten eder, de äro talrika!»
»Talet skall snart bli mindre!»
Tyst som han kommit, smög sig Esbjörn tillbaka. Krigs

folket delades i tre hopar, fjorton i hvarje, och svennerna 
fmgo hvar sin afdelning.

Esbjörn anvisade den stuga, der han ville falla in, de 
andra skulle taga den yttersta på hvarje sida, och sedan 
skulle rengöringen fortgå från den ena till den andra.
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Troligtvis skulle de oantastadt kunna göra sitt anfall, 
men en vakt borde ställas vid hvarje dörr samt genast 
varsko yttre fiender och fälla de förste angriparne.

Med tysta steg närmade de sig; i samma stund hördes 
en signal längre hort ifrån.

Danska hufvuden tittade ut genom alla stugudörrar ; i 
samma stund kommenderades till anfall. Man sökte att 
barrikadera dörrarne, och Esbjörn märkte snart att i den stuga 
han angrep var fiendens antal tredubbelt mot hans män.

Så mycket bättre; likasom fattad af det vildaste ber- 
serkerraseri, högg han med sitt goda svärd framför sig och 
på begge sidor. Det var som om han i danskt blod velat 
släcka den sorg och saknad, som brände på hans hjerta! Att 
förräderiet hade sin andel i herr Stens iall, derom var han 
för sin del öfvertygad, och medan detta minne rann upp 
i hans själ, fortsatte han med ohejdad fart sitt blodiga 
arbete.

Skriken och vrålandet, ropen på stillestånd, som ljödo 
omkring honom, hörde han icke, det blodiga svärd, han 
ryckte ur sin fallne fiendes kropp, det sänkte han genast i 
en annans.

I det trånga rummet blef snart godt om rum, han stapp
lade på högar af lik, och de lefvande, som icke kunde komma 
ut, de gömde sig under döda för att rädda lifvet.

Endera var det mordengeln som kommit med det bart 
huggande svärdet, eller ock var det djefvulen i egen person, 
och för begge flydde danskarne.

Innerst i rummet stodo tvenne bleka qvinnoskepnader, 
de syntes knappt ha lemnat barnaåldern och likväl uttryckte 
deras anleten en fasa och förskräckelse, som endast kunde 
tillhöra en mognare ålders erfarenhet. De hade lindat ar
marna om hvarandra, likasom de velat fälla vid samma 
dödshugg, och i stället att undvika nästan närmade de sig 
den fruktade mannen med lien.

Men när han stod dem nära, vände han sig om. Alla 
fienderna voro borta eller fallna.

Af hans eget folk stod endast Fredag qvar.
»Krigsfolket?» sporde Esbjörn.
»De slåss derate!»
»Kom,» sade han till de begge barnen; »jag för eder till 

eder moder!»



ANNA BJELKE. 209

»Moder!» upprepade de, likasom de icke förstått honom. 
»Moder och fader.»

‘ M,en han sl°g sina armar kring dem begge och bar dem 
oiver kammaren.

Fredag röjde väg.
Utanför fejdades förfärligt, men Fredag gick alltjemt 

före, och så kom Esbjörn fram.
Då blef han varse midt emot sig biskop Mathias; han 

höll en bössa i handen, och då Esbjörns begge händer voro 
upptagna af de liflösa barnen, var han ett lätt byte.

Skottet small och hjelten föll!
Men en qvinna störtade fram, hon ryckte lös de begge 

barnen och ilade bort med dem.
Fredag låg på knä bredvid den dödsskjutne och för

sökte hämma blodet, som rann ur ett hål i hufvudet.
Då närmade sig biskopen, han tyckte allt han gjort sin 

sak bra; med foten vidrörde han den fallne och sporde:
»Hvad heter den mannen, jag har sett honom förr?»
Esbjörn slog upp ögonen. »Johan Helbregda, » svarade 

han med en djup suck.
Och så var det slut.

12.

Anna Bjelke.

Stora ting ha timat på Kalmar slott sedan vi senast 
voro der.

Den redlige Johan Månsson hade dött sotdöd.
Med en makas och dotters ömhet hade Anna vakat 

öfver honom; ingen af sönerna hade varit närvarande; herr 
Johan sade, att åsynen af dem endast skulle störa den har
moniska frid han erfor, då han befann sig allena med Anna.

Sten Sture den yngre. II. 14
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Var det en känsla af svartsjuka, fruktade han att någon 
skulle draga hennes tankar ifrån honom? Visserligen hade 
hon blifvit honom kärare för hvarje dag, och älskade han 
nu lifvet, var det för hennes skull.

Då talade hon om återseendets fröjd.
»Men hvem skall skydda dig, sedan jag gått?»
»Gud har gjort det hittills och skall nog göra det här

efter.»
»Men mina söner?»
»Hur menen I, herre?»
»De älska dig!»
»Men vörda mig ock!»
»Men du, Anna?»
»Har jag gjort något orätt?»
»Nej, nej! Men ...»
»Dölj ingenting, käre herre.»
»Du älskar Åke!»
»Som en svster.»
»Det nöjer han sig icke med.»
»Har han icke gjort det hittills?»
»Men sedan jag är borta ...»
»Skall han aldrig yttra, hvad som vore en förolämpning 

mot mig.»
»Icke heller fördraga, att du tillhör en annan.»
»Jag gifter icke om mig!»
»Så ung, skall du gå ensam genom lifvet?»
»Käre herre, I hafven icke förstått mig; så tag då hem

ligheten med eder i grafven, den skall måhända sprida ljus 
öfver edra sista stunder. Genast efter eder ankomst till 
Finland, möttes I af en förutsägelse, och kort derefter blef 
också mig tillsagdt att en renhjertad jungfru var kallad att 
lyfta en stor skuld från en ädel slägt, och på mig var lotten 
fallen, om jag ville blifva eder husfru. På resan öfver hafvet 
berättaden I för mig en spådom. Kains och Abels öde var 
edra söner förutsagdt. Jag hade icke många gånger varit 
tillsammans med dem, förr än jag insåg att spådomen skulle 
blifva en sanning. Att försona dem med hvarandra, för- 
drifva splitets onda ande, draga sönerna till fadern, var en 
Gudi behaglig gerning, och så bad jag eder, att I skullen blifva 
min herre och bonde!»

»0, Anna, Anna!»

(
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»I gan nu bort. ifrån mig i den stund, då krigets brand- 
tackla ånyo tändes; men I hafven sjelf gjort mig till eder 
vapenbroder, lärt mig att försvara det fäste, som blifvit eder 
anfortrodt; frukten icke att jag skall svika eller lemna det 
i andra händer, när taran är som störst. Eder ära är också 
min, och jag skall försvara den till det yttersta.»

»Gud välsigne dig!»
»Och om han härtill ger mig sin kraft, är icke det ett 

bevis på, att han med välbehag ser ned på det ringa offer 
ja.g bragt och icke för dess skull, men för den ödmjuka 
bönen och den redliga viljan, afplanar syndens skuld och 
sluter oss alla försonade i sin kärleksrika famn!»

»Dina ord, min Anna, hafva öppnat himmelens portar, 
nu tror jag på förlåtelsen!»

»Och fruktar icke heller för mig?»
»Gud är med dig!»
»Och med hans hjelp skall jag handla så, att han alltid 

kan vara det! Ack, käre herre, hvad allt det jordiska ändå 
synes ringa, när vi se ned på det.»

Hos Anna Bjelke fans ingen fanatisk hänförelse; det 
var den lugna vissheten, som styrde alla hennes handlingar, 
derför var aldrig lynnet ojemnt, hon tvekade aldrig hur hon 
skulle handla, det kunde blott ske på ett sätt, och det hon 
valde var alltid den rätta.

Och ändå var hon den ödmjukaste inför Gud och den 
undergifnaste inför sin herre.

Med en välsignelse öfver henne insomnade herr Johan 
till det eviga lifvet.

För Anna var döden endast en öfvergång till ett annat 
lif; hon trodde, hon var förvissad om ett återseende, och 
hennes saknad var derför stilla och förtröstansfull. Hennes 
första åtgörande var att skrifva till sina styfsöner, under
rätta dem om sin faders död och bedja dem genast skynda 
till Kalmar.

De kommo ofördröjligen.
När de fmgo höra hur länge han varit sjuk, förvånade 

de sig öfver att icke ha blifvit tillkallade.
»Det är alltsammans min skuld,» sade hon, »men jag 

beder, att I icke tillräknen mig densamma. Krig tillstundar, 
och här var så mycket att spörja och taga kännedom om 
rörande försvaret af fästningen.»
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»I tänken väl icke befatta eder dermed?» utropade 
Måns.

»Min herre har anförtrott det åt mig.»
»Låten mig stå eder bi!» bad Åke.
»Det vill jag ock göra!»
»Detta är mitt arbete,» sade hon, ledert ett annat, låt 

hvar sköta sitt.»
Begge tego, men voro synbart missbelåtne.
Begrafningsdagen, innan locket sattes på kistan och 

efterlefverskan och de begge sönerna voro allena i likrummet, 
sade hon till dem;

»Vid min högtälskade herres minne lofvar jag, att till 
det sista vara eder en tillgifven och trofast syster och 
beder, att 1 deremot viljen gifva mig eder broderliga vän
skap.».

Begge kysste hennes hand utan att svara.
Med stora militäriska hedersbetygelser föregick begraf- 

ningen inom fästningen; under högkoret i kyrkan fans en 
murad graf, och der nedsattes den döde, tills man under ett 
lugnare tidskifte kunde föra honom till familjegrafven på 
Göksholm, men ovisst var, när det skulle ske.

De begge sönerna hade åtskilligt att ombesörja, innan 
de lemnade Kalmar slott. Åke önskade taga vigtiga familje-
papper om hand, och Måns hade ingen lust att resa utan 
honom.

Anna bäfvade för hvad som skulle komma; hon träffade 
dem väl endast vid måltiderna, men den eues tystnad och 
mörka blickar talade om ett fattadt beslut, medan den andres 
sorgsna och oroliga väsen likasom varnade för en hotande 
fara.

Hur ångrade hon icke att ej hafva förmått sin herre i 
sina söners närvaro utnämna henne till sin efterträdare, nu 
kunde de göra henne denna rätt stridig. Ack, hon visste 
nog, att de eftersträfvade den endast för att få vara i hennes 
närhet för att skydda och värna henne.

Men detta fick icke ske; de måste bort! Hon hade 
trott att deras faders efterlefverska i den svarta, dystra 
drägten skulle bli ett föremål för deras djupaste vördnad; 
men deremot ville de beskydda henne, i synnerhet var det 
Måns som tog sig denna rättighet.
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Med officerarne talade han såsom befälhafvare, och den 
uppmärksamhet, han i deras närvaro visade henne, var rid
darens, icke den sonliga vördnadens.

En hel vecka hade de stannat q var på slottet, och om 
afresa talades intet.

Annas vänliga ord föllo som på en klippa. Herr Måns 
visste nog hennes önskan, men var fäst besluten att göra sin 
vilja gällande.

Men så fick det icke blifva ; den modiga qvinnan beslöt 
att låta det komma till ett afgörande.

En dag sade hon till dem, att hon önskade ett samtal 
med dem begge.

»Jag är upptagen,» svarade Måns.
»Och I, herr Åke?»
Denne rodnade. »Några vigtiga papper och handlingar 

som jag måste genomgå,» sade han.
»Så hafven i icke en timmes ledighet för mig?»
»Icke nu, kanske framdeles.»
»Så vill jag genast bjuda eder mitt afsked,» sade den 

upprörda Anna och reste sig med stolthet.
»I resen ?»
»Redan i morgon!»
»Det får icke ske!» utropade Måns alldeles utom sig. 

»Jag förbjuder det!»
»Det kunnen I icke, riddare!» Och hon beredde sig på 

att lemna rummet.o

Ake skyndade efter. »Hur kan vår närvaro vara eder 
en plåga,» sade han. »Vi begära ju endast att få vistas i 
eder närhet, taga vård om eder.»

»Men det är just, hvad jag icke kan tillåta!»
»Hvarför kunnen I det icke?» ropade Måns. »Böns må

hända bland officerarne någon, för hvilken I hysen delta
gande, och frukten I att vi . . .?»

»Tig, tig!» ropade Åke. »Hur vågar du att förolämpa 
den renaste, den ädlaste qvinna!»

»Det måste finnas någon orsak till den tydliga ovilja hon 
visar oss.»

»Du vet den lika väl som jag!»
»Nej, jag vet den inte.»
»Hon ser, att vi begge älska henne.>>
»Och hon hatar oss!»
»Du gör henne återigen orätt.»
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. .... »Sannerligen tycks icke du känna fru Annas tankar
attre an jag.» genmälde Måns, och svartsjukan blixtrade 

ur hans ogon.
»Nu vet jag hvad det är att stå värnlös,» sade fru 

Anna. »Men litet kännen I mig, om I tron eder med skrämsel
var?da min hug. Väljen, endera att oförtöfvadt resa 

lantran eller ock att stanna qvar, men då reser jag.»
»Jag reser inte!» ropade Måns och stampade ursinnigt 

ÅÅ°, ve}' ^Efter min faders död är jag hans närmaste 
efterträdare att taga befälet öfver fästningen, tills riksens råd 
fatt derofver besluta.»
miiofnnu St0d lu^. utan att ^fta UPP hufvudet, några tårar 
rullade langsam ofver hennes bleka kinder, men likasom
rumm? S ° Ver dem Vände h°n sig bastig'f för att lemna

»Jag lyder eder, Anna,» sade Åke och skyndade efter 
henne. »Detta handlingssätt är ovärdigt, och jag svär att icke återkomma, förr än I tillåten.» J g 6

»I handlen deri som eder lyster,» svarade hon. »Jag 
viker icke från mitt ord.»

»Och så blir den bålde riddaren den sköna fruns led
sagare,» skrek Måns nästan vildt. »Men hon måste hafva 
två, och derför skall jag också följa!»

»Lemna fästningen?» genmälde brodern.
»Det är inte till mig den blifvit anförtrodd.»
»Nej, det är till mig,» sade Anna med obeskiflig vär- 

ig e , » och fortjent är jag af edra förolämpningar efter 
e Hnge sedan gjor-t min makt och myndighet gällande 

Riddare, I aren mig till hinders, och jag vill, att 1 redan i 
moi gon dag begifven eder härifrån.»

»Jag skall lyda,» svarade Åke.
r Mana sJod tvekande, nästa sekund låg han vid hennes 
fotter och utropade lidelsefullt:

»I veten att jag älskar eder öfver allt annat i verlden 
att jag icke kan uthärda lifvet, utan eder åsyn! O, låt mfo 
vistas i eder närhet, och jag svär att begrafva hemligheten
EndjUPr i £l | mÅn AS^ä1, aldng ta]a derom hvarken med ord 
eller blickar! O, Anna var barmhertig!»

lä£ga denna nYa förolämpning till de förra,» 
saiie hon stott, »for att tvinga mig till insigt om, att det 
ar nödvändigt att jag nu bjuder eder ett afsked för lifvet1?»
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»Säg det icke,» utropade Måns bleknande, »och jag skall, 
om I fordren det, genast afresa.»

»Bör jag icke befria både eder och mig från uppträden, 
lika plågsamma för oss alla?»

»De skola icke förnyas!» tilläde Måns. »Förr skall jag 
bita tungan ur min mun!»

»Jag lofvar eder det,» tilläde Åke.
»Hvad säkerhet bjuden I?»
»Vi komma icke tillbaka förr än I tillåten.»
»Detta har också blifvit till en förbannelse! Syndens 

straff går till sin fullbordan. Vi, bröder, måste lida af samma 
förhoppningslösa kärlek och våra hjertan i hat vända sig 
mot hvarandra. Den ene unnar icke den andre eder åsvn.

o

Se på Ake, han har länge sedan fogat sig efter eder vilja, 
men han går inte, ty han vill icke lemna mig allena med 
•eder, ehuru han vet, att det skulle tjena mig till intet. Och 
om I beviljade Åke endast en skymt af företräde, svarar jag 
icke för hvad som skulle hända, ty jag tror, jag fruktar att 
I älsken honom, och denna tanke kan göra mig galen.»

»Och I talen om, att vi ännu en gång skola träffas,» 
sade Anna, medan en dödlig blekhet öfverdrog hennes kin
der och hon nödgades taga stöd mot bordet. Väl henne 
att hon förmådde undvika den bedjande, bönfallande blick, 
som Åke sände henne. Arma Anna, hon trodde hvarje lem 
skulle stelna, tills slutligen en tåreflod lindrade det betrykta 
hjertats qval.

De begge bröderna lågo på knä framför henne; ingen
dera vågade komma henne nära, men deras ångest talade 
mera än ord.

Hon hemtade sig hastigt: »Vi låta enskilda förhållanden 
beherska oss,» sade hon. »Under sådana tider, som de 
närvarande, borde hvar oeh en endast tänka på fädernes
landet.»

Hon torkade hastigt bort tårarne och sade mildt: »Sti
gen upp, käre vänner, och låten det gångna vara glömt; jag 
bjuder eder nu som förut min systerliga tiilgifvenhet och 
vill som en sådan gifva eder goda råd, om I tillåten.»

Begge hade stigit upp, begge hade fattat den hand hon 
räckte, och begge sade som af en gemensam ingifvelse: 
»Tala !»

»Fäderneslandet behöfver eder!»
»Min håg ligger icke deråt,» sade Måns.
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un />da? ^T^de, nar döden stod för dörren, var alltid hågen 
tu hands for att afvärja den,» genmälde hon och frigjorde 
sakta sina händer.

»Jag skall gå ut!» sade Åke.
»Och söka döden?» tilläde Måns lifligt. »Det kunnen I 

icke vilja, Anna.»
>dden> iSOm ^ar fy]la s^n pdgt, lärer litet spörja hvad 

som derunder kan möta.»
Snabb var blicken som Åke fick, men han förstod 

den, ty gladeliga ljödo orden, då han svarade:
»Hvi skulle jag frukta döden, nu är jag viss på I begge 

skolen sakna mig!» 66
Men nu ville heller icke Måns stå efter, och så beslöto 

begge bröderna att deltaga i striden mot Kristian. Måns ville 
lorsoka att draga bondehoparna tillsammans, och Åke skulle
begifva sig till Stockholm att erbjuda fru Kristina sina 
tjenster.

»Så skolen I bringa henne helsningar från mig,» utro
pade Anna lifligt. »Säg att hennes exempel skall framgent 
mana mig till efterföljd.»

Hur förändradt hade icke med ens förhållandet blifvit 
emellan dem ; hur stark och öfverlägsen syntes dem icke fru 
Anna ; hade de kunnat läsa i hennes hjerta, skulle de funnit 
det blodande af ett sår, som hon trodde heladt, men som 
nu. gatt upp igen. Hvad var allt hon lidit mot den bittra 
smärta hon erfor och förorsakade den hon höll kär öfver 
allt annat? Trofast, men utan ord, var det förbund de ingått 
att gifva sm kärlek till ett försoningsoffer, men det mensk-
hga mom dem gjorde stundom uppror, och då började striden 
anyo.

.. Så skildes de, det skulle bero på framtida förhållanden
nar de härnäst skulle träffas, men när tillfälle gafs, skulle 
de skriftvexla.

Begge bröderna följdes till Göksholm, de skulle derifrån 
begifva sig hvar och en till sin särskilda destinationsort.
rörelse60 ^ de skl]des från ^varandra, sade Måns med

»Jag fruktar jag gjort dig orätt!»
»Det har du!»
»Så förlåt mig!»
Och likasom många år förut, rid ett dylikt tillfälle, så 

lolio de nu i hvarandra.s armar, lofvande att allt gammalt
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groll skulle vara glömdt; nu liksom då logo de afsked afall 
jordisk lycka och sade sig endast vilja lefva för sin pligt; då 
likasom nu var det en ädel, renhjertad qvinna som vållade 
dem sorgen och derefter likt en hoppets engel visade från 
jorden — till himmelen.

Hur innerligt tackade icke Anna Gud, när de väl voro 
borta; det var som när man efter en svår operation gläder 
sig åt att den väl är öfverstånden, hur smärtande än seder
mera såret kan kännas. Och hon erfor en tomhet, en fat
tigdom; moder och syster voro på andra sidan hafvet, men 
den modiga, unga qvinnan pressade händerna mot sitt bröst 
och sade förtröstansfullt: »Gud är med mig!»

Med tyska småbåtar, som listat sig in i de svenska skä
ren för att afyttra sina varor, kommo ofta nymären från 
Danmark; berättelsen om att konung Kristian snart skulle 
afgå med flottan till Stockholm var gängse långt innan det 
verkligen skedde.

De tyske skepparne berättade om den omåttliga glädje 
som uppstått i Köpenhamn, när man erhöll underrättelse om 
de danska vapnens framgång i Sverige. Krigshären hade 
segrande genomtågat hela landet, riksföreståndaren var fallen, 
nu borde det bli en lätt sak för konungen att fullborda hvad 
som återstod af Sveriges underkufvande. I första dagarna af 
april hade återigen en hel sändning med bref blifvit kring
skickade i landet, och alla voro uppfylda med de heligaste 
försäkringar och de rikaste löften om konungens nåd och 
huldskap. Till Kalmar kom ock ett sådant bref.

Fru Anna lade genast undan det; i stället att tala om 
de nya löften, konungen gifvit, ordade hon om de många 
han svikit.

Ofta såg man henne omgifven af en stor hop officerare 
och soldater, då berättade hon om något nytt illdåd som 
blifvit begånget inom Sverige, och säkert är, att en verk
sammare, inflytelserikare motståndare än Anna Bjelke hade 
icke den danske konungen.

Men när hon efter sådana samqväm återvände till de 
tysta gemaken, då kände hon sig ensam och öfvergifven 
och iängtade att handlingens timme snart skulle slå.
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En dag hade hon med en nyss anländ båt erhållit bref 
iran Finland och var just sysselsatt med att läsa dem, då 
Zina inträdde.

Den fagra tärnan hade på Kalmarehus ett rikt fält för 
sin^ behagsjuka och var föremål för mycken hyllning; också I
strålade de svarta ögonen af belåtenhet, men nu syntes hon
blek och fruktande, då hon skvndade fram med ett- »ädla 
fru ! »

»Hvad är på tarde?»
»Beppo är här!»
»Beppo! Hvarifrån kommer han?»
»Från Finland. Far är död!»
»Såå, det är då orsaken till din rörelse! Han har varit 

på Viborg?»
»Ja, men ...»
»Hvad har händt?»
»Han vill att jag skall gifta mig med honom.»
»Det har du ju lofvat!»
-»Då gjorde jag det, men nu ...»
»Vill du bryta ditt löfte?»
»Jag vill bara dröja med uppfyllelsen.» f
»Har du fäst din hug vid någon annan?»
»Ah, hur kunnen I tro ...»
»Jag har icke haft tid att vaka öfver dig under de sist- 

förflutna manadeina, du är nu gammal nog att ^öra det 
sjelf.» 85 &

»Jag har intet ondt gjort!» sade hon gråtande.
»Det hoppas jag!»
Zina kastade sig till fru Annas fötter och kysste hennes 

kjortel. »Adla fru,» sade hon, »förmå honom att låta mig 
vara fri ännu ett år.»

»Af hvad orsak?»
»Jag vill icke skiljas från eder!»
»Är detta ditt verkliga skäl?»
»Det bedyrar jag!»
»Så bed Beppo komma hit!» I
»Madonnan välsigne eder!» och hon skyndade hastigt ut 

ur rummet, men återkom efter en stund med Beppo, "som 
bliivit en stor och stark sjöman, full af lif och helsa.

»Sannerligen, Beppo, jag känner igen dig,» utropade den 
torvånade Anna vid hans åsyn.

NU GAE DOMEN ÖFVEB LANDET.
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»Det var I, ädla fru, som drog mig upp ur dåsigheten,» 
sade han, »och om jag blifvit till något, är det genom eder, 
som jag aldrig skall upphöra att välsigna.»

Så mycken hjertlighet låg i orden, att Anna öfvertygades 
om att de icke voro öfverlästa, och dock förundrade det 
henne mycket hvar Beppo fått sådan hyfsning i tal och 
väsen.

På hennes frågor svarade han, att. han i tre veckor va
rit i hemmet innan han, nu nyligen med en skeppare följt 
till Sverige.

»Hvad skulle du så länge der hemma att göra?» sporde 
Anna.

»Jag jordade hederligt farsgubben hennes och stälde så 
i ordning, tills Zina skulle komma.»

»Tror du sjelf, du kommer att trifvas deruppe?»
»Inte länge, men då ger jag mig af till sjös igen.»
»Än hon då?»
»Stannar på torpet förstås! Gammelmor vantrifs att vara 

allena.»
Orden föllo hårda och stränga, och den blick, hvarmed 

han betraktade Zina, påminde om höken som håller sparfven 
mellan sina klor.

Zina vände sig bort och grät.
»Hafven I redan tvistat?»
»Hon är som ett rör utan styre, nu skall hon lära känna 

kompassen.»
Fru Anna gaf Zina några göromål att uträtta, och sedan 

hon gått, lät hon först den unge sjömannen berätta allt hvad 
han visste om hennes moders och systers hem; allt som 
stod i gemenskap med Viborg var henne kärt.

Sedan sporde hon, om han visste något om sinnesstäm
ningen i Finland, och fru Anna fick intryck af, att sedan 
Beppo en gång vaknat till medvetande, hade alla hans själs- 
förmögenheter hastigt utvecklat sig

Med lif och värme berättade han att finska allmogen 
var att lita på; men så fins der också herrar som äro 
dugande män. »Eder egen svåger, den ädle herr Tönnes 
Eriksson, är svensk till både själ och sinnelag,» sade han.

»Har du sport något om min aflidne herres måg, den 
ädle herr Åke Göransson?»

»Jag hörde honom säga till bönderna, att så sant som 
herr Sten Sture var en ädel, högsinnad herre, stor i dåd
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och handling, så visst ville han också med lif och blod strida 
för hans rättvisa sak.»

»Det väntade jag!»
»Derför håller folket honom kär, och mor, som på vin

tersidan var ned åt Åbo, har mält om hur biskopen har 
manat på att litet hvar skall vara den öfverhet underdånig, 
som nu så länge varit landet huld.»

»Du tror icke, Beppo, hur dina ord trösta och gläda 
mig; gerna skulle jag sett, om du velat stanna här på fäst
ningen, medan denna oron påstår; en fullt pålitlig tjenare 
är en stor skatt, och jag eger ingen sådan.»

»Det sägen I för hennes skull!»
»Jag gör det också för min, Beppo.»
Han syntes mycket tvekande. »Några månader förr eller 

senare kan väl göra detsamma,» mumlade han.
»Under tiden kunde du ha ögonen på Zina, och så lärde 

hon sig att lyda; jag har under den senare tiden föga be
fattat mig med henne.»

»Jag vet att hon håller mig kär,» sade han. »Otrogen 
blir hon mig lika litet som jag henne; men jag vill icke att 
de andra skola se på henne; visst är hon fagar, men hon är 
det allena för mig!»

Nu var vilden framme; hur litet han kände denna Zina; 
fru Anna ångrade snart att hon hedt honom uppskjuta bröl
lopet och påminde sig Esbjörns råd att gifta dem så snart 
som möjligt och skicka dem hem igen.

Nu tänkte hon mest på den nytta Beppo skulle göra 
henne, och så uppdrog hon åt honom att göra sig bekant 
med de tyskar som funnos inom fästningen. »Jag"gör må
hända orätt, men jag tror dem inte,» sade hon. »Dock har 
jag icke med någon vågat tala härom förr än nu med dig.»

Beppo förklarade sig genast villig; det erhållna förtro
endet tycktes smickra honom, och han bad fru Anna icke 
förråda något igenkännande, när hon såg honom bland det 
andra lyd folket. »Man bör akta sig att väcka deras miss
tankar,» sade han.

När Zina af sin matmoder underrättades om den ingångna 
öfverenskommelsen, tycktes den just icke gläda henne. »Nu 
skall han väl spionera på mig,» sade hon. »Men det är lön
lös möda, jag är så slug som han!»
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Det var i början af maj, all snö och is var borta, sjö
farten fri; från tornet spejades om icke flottan skulle synas 
till söderifrån.

En morgon rapporterades, att den under natten kommit 
till Kalmaresund.

Men der hade den kastat ankar, man kunde inte veta 
för hvad ändamål.

En dag gaf Beppo fru Anna tecken att han hade något 
vigtigt att säga henne.

Hon hade sjelf jemte befälet varit utanför fästnings- 
portarne för att tillse att de voro väl stängda; när hon åter
vände derifrån, vinkade hon honom att följa.

Inkomna i gemaket, sade han till henne: »I haden rätt, 
här är myteri!»

»Bland hvilka?»
»De tyske!»
»Hvad klaga de öfver?»
»Att stå under en qvinnas befäl.»
»Och bland de svenske?»
»Är allt lugnt — så länge.»
»Hvad menar du med det?»
»Allt beror på utgången!»
»Deri har du rätt!» sade hon med en viss bitterhet; 

»men jag har varit betänkt och tagit mina försigtighetsmått. 
Ku behöfver jag din hjelp.»

»Hvad skall jag göra?»
Hon öppnade dörren till ett närgränsande mindre rum. 

»Skaffa dig verktyg och bryt upp golfvet härinne; men det 
måste gå fört.»

Han såg förvånad på henne. »För hvad ändamål? »
»Derunder ligger krutkällaren!»
»Och I viljen?»
»Är du rädd, Beppo?»
»Icke mera än I!» svarade han beundrande.
»Då äro vi öfverens! Se här nyckeln till kammaren, 

du ansvarar mig för den.»
»Lita på mig!»
»Saken blir oss emellan!»
»Det förstås!»
»Zina får ingenting veta?»
»Det skall hon heller inte,» svarade Beppo. Men Anna 

påminde sig långt efteråt, att hon märkt ett underligt ut-
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tryck i hans blick, när han sade sitt: »Det skall hon heller 
inte».

Redan samma dag börjades arbetet.
Derefter var och förblef dörren stängd, ocb ßeppo hade 

nyckeln i sitt förvar, men ingen visste om, att den finske 
sjömannen hade något som helst arbete uppe i slottet.

Det dröjde icke många dagar, förr än man såg några 
danska skepp närma sig. De kastade ankar ett stycke från 
fästningen. Konungens var deribland, och det sades han var 
om bord.

__ ^en 10 maj hissades parla men tär flagg och strax derefter 
anlände en budbärare och begärde inträde i staden för en 
af konungens utskickade.

Fru Anna nekade.
Då begärde sändebudet ett samtal med befälhafvaren.
»Jag kan ock hafva en utskickad,» sade den modiga 

qvinnan till en af sina officerare. »Gå och emottag på 
mina vägnar konungens bud; bringa mig det sedan.»

Det var hvad man väntat.
»Hans allra nådigaste majestät, Kristian II af Danmark, 

uppmanade den ädla fru Anna Bjelke, att genast öfverlemna 
staden och fästningen till sin laglige herre och kommu.»

»Må han komma och taga den!» svarade hon.
Med detta stolta svar måste sändebudet återvända till 

konungen.
Han blef ursinnig af vrede; men hvad icke maktspråk 

förmådde, kunde måhända list åstadkomma; derför ville han' 
bida några veckor.

Två dagar derefter ertappades en tysk soldat, som ville 
smyga ut ur fästningen; man kunde deraf märka att något 
hemligt samband fans mellan besättningen på fästningen och 
de danske. De bref soldaten medförde voro alla skrlfna på 
chifferspråk, men adresserade till fartygens befälhafvare, ett 
af dem till konungen. Posterna blefvo derefter fördubblade 
och den strängaste vaksamhet anbefald.

Det var en dof förstämning, som rådde inom fästningen ; 
befäl och manskap voro delade i tvenne partier. De mest 
aktade af det svenska befälet tillhörde Anna Bjelke, tuenden 
stora hopen var vankelmodig. De svenske voro i allmänhet 
svenskt sinnade; af tyskarne var befäl som manskap danskt 
sinnadt; det car dessa som gynnade förräderiet, men sökte
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förut genom alla möjliga medel att draga de svenska öfver 
pa sm sida.

tinder tiden hade Beppo nästan fullbordat sitt arbete.
Men derunder hade han kommit till en visshet som 

nästan förfärade honom sjelf.
Kärleken till Zina uppfylde hela hans själ, han kunde 

vaia vred och gräla på henne, men han skulle tusende 
ganger gifvit sitt lif för att rädda hennes. Den behagsjuka, 
hon ständigt lade i dagen, plågade och oroade honom, men 
han trodde det kunde icke vara annorlunda, sådan var må
hända alla qvinnors natur. Han hade aldrig gifvit akt pä 
någon annan och derför ville han föra bort henne med sig, 
så ingen annan skulle erfara inflytandet deraf än han sjelt. 
Men nu tvingades han af omständigheterna att stanna qvar 
och måste derför taga sina mått och steg.

Dessa bestodo egentligen deri, att han dagligen på olika 
tider besökte henne.

Zina bebodde en liten tornkammare ofvanför fru Annas 
so frum, och medelst ett språkrör derifrån kunde denna kalla 
henne när hon ville.

Här skulle hon således nästan alltid vara tillfinnandes, 
men Beppo märkte snart, att. hans besök framkallade en viss 
oro ; hon sade att hennes goda namn skulle lida, och ehuru 
hon icke var sparsam på smekningar, ville hon ändå så snart 
som möjligt bli af med honom.

Om han icke vansinnigt älskat henne, skulle han förr 
fattat misstankar.

Första anledningen var en manshandske han hittade på 
golfvet i hennes rum ; oförmärkt tog han upp den och gömde 
i sin ficka, men han erfor ett qval som om döden* gripit 
fast i hans hjerta.

Det oaktadt förrådde han sig icke, skrattade och skäm
tade som vanligt, ja väl mer!

Aldrig hade hon synts honom så fager, så förledande. 
Nu var han viss om att hon bedrog honom, och han hade 
kunnat gråta blod deröfver, ty han älskade henne lika van
sinnigt som förut.

Men hvem var égaré till handsken?
Det måste han skaffa sig visshet om.
En soldat vidtalades och denne tog handsken, höll den 

upp i vädret, spörjande hvem som förlorat den.

223
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Stor hlef Beppos öfverraskning, då han såg en ung 
•officer, dansk till börden, rycka den till sig spörjande: »Hvar 
liar du funnit den?»

»Här på gården!» svarade soldaten.
Hur gerna skulle icke Beppo slagits med honom på lif 

och död, men först måste han ha visshet.
Nu spionerade han.
Redan påföljande dag följde han strax efter sin rivalin 

i Zinas kammare.
Den förstnämnde syntes icke till. Beppo förstod att hon 

gömt honom; men så stannade hon qvar, och förgäfves sade 
Zina att det måste hållas tyst derinne, ty fru Anna var i 
sotkammaren, förgäfves klagade hon öfver hufvudvärk och bad 
honom gå sin väg, han svarade, att så länge hon var sjuk. 
skulle han hålla henne sällskap.

Då menade hon att friska luften skulle göra henne godt 
och så drog hon honom ut med sig.

Den dagen hade han nästan helt och hållet försummat 
sitt arbete, och så vådligt den än var måste han företaga 
det under natten.

Han hade nyss börjat, då han hörde röster i det stora 
festgemaket utanför.

»Här skola vi rå oss sjelfva!» sade en skrattande qvinno- 
röst. Det var Zinas.

»Det var ett mycket godt infall,» försäkrade den föräl
skade dansken. »Zina, du vet icke hvad jag led af att stå 
instängd derinne i klädkammaren.»

»Än jag då!»
»Du älskar inte Beppo?»
»Jag hatar honom!»
»Men så visa honom bort.»
»Det vågar jag inte, han slår ihjel mig!»
»Så skall jag göra det!»
»Om I kunnen!»
»Hvad ger du mig då?»
»Hos oss skjuter man björnen, innan man säljer skinnet!» 

svarade hon skrattande.
Och han der innanför var föremålet för deras samtal, 

han fick inte förråda sin dervaro; löftet till fru Anna band 
hans tunga, men i stumt raseri knöt han händerna och svor 
att hämnden skulle bli så mycket gräsligare.

Nu hviskade de med hvarandra.
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^iiH?°ihade ta^ plaljS pà banken> endast en-tunn brädvägg 
i j ,wno]m. lb’an ^em’ 00,1 när han lyssnande noga, 
kunde ban hora hvart enda ord, som sades.

»Har du beslutat dig?» sporde den unge mannen
»Hed mig inte derom.»
»Betänk den stora summan!»
»Fru Anna skulle aldrig förlåta.»
»Hvem bryr sig om henne, du fagra fjolla, hon skall 

komma der hvarken sol eller måne synes.»
»Hur skulle det gå till?»

, >>Du täpper nattetid in junkern och hans män i sof- 
kammaren de fora henne bort i all tysthet, bemäktiga sig 
nycklarna till fästningen, som genast öppnas för konungen»

»Vet han af det?»
•• ;>Ja Jissp ban skaP sJelf tacka dig för hvad du gjort, 

nar I träffens.» ÖJ '
»Så hög en herre!»
»Som tycker om fagra qvinnor, men jag vill icke han 

skall la se dig. »
»Hvarför inte?»
»Du tillhör mig och ingen annan.»
»Släpp mig, herre!»
»Till Danmark skall jag föra dig.»
»Der skall man förakta mig.»
»Icke när du är rik, och en stor gård skall du köpa 

tor summan du får, och der skall du taga emot måna-a fina 
junkrar, men icke älska någon annan än mig. °Lofvar 
du det?»

»Den som väl vore der!»
»Det beror på dig. »
»Hur kan jag veta om hon sofver?»
»Du kan hjelpa henne dertill.»
»På hvad sätt?»
»Genom en sömndryck.»
»Nej, det vill jag inte!»
En liten tystnad uppstod. »Se här,» sade han, »hvad 

jag medfört till min fagra ros.»
»Ah! Icke anstår mig slikt.»
»Icke här, men i Danmark:»
»Ja, ja, der vill jag bära det präktiga smycket! Ack, 

den som redan vore der!»
»Men så tacka mig då!»

Sten Sture den yngre. II. 15
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Nu talades intet, men svetten lackade utför Beppos panna, 
han måste bita ihop tänderna för att icke skrika, och han 
behöfde all sin starka viljekraft för att icke rusa in och taga 
lifvet af de begge brottslige.

Men ändock vek han icke från stället.
»Det lät som en suck!» hviskade Zina och drog sig ur 

sin älskares armar.
»Här fins ingen, det ser du väl!»
Majnatten var tillräckligt ljus att urskilja alla föremål 

derinne.
»Jag är rädd!»
»För hvad?»
»Om Beppo visste ...»
»Skulle det än kosta mitt lif, skall jag taga hans!» gen

mälde dansken. »Jag hatar honom.»
»Han har mera skäl att hata eder.»
»Det gläder mig!»
»Ve både eder och mig,» sade Zina med alldeles för

ändrad röst, »om han en gång kom att ligga i samma graf 
som vi begge.»

»Hvad skulle det göra?»
»Då fick hvarken kropp eller själ någon ro.»
»Hvem har satt slikt i hufvudet på dig?»
»De kloka af vårt folk!»
»Bry dig icke derom, du fagraste af de fagra, utan säg 

mig i stället, när blir den lyckliga dagen, att jag får föra 
dig härifrån?»

»Hur skall jag veta det?»
»Det beror på dig.»
»Är sömnpulvret farligt?»
»Inte det minsta.»
»Jag kunde blanda det i aftondrycken?»
»Ja visst!»
»Så gif mig det.»
»Du skall få det i morgon.»
»Men sedan vill jag icke möta min fru.»
»Det behöfver du heller inte.»
Nu började hon gråta och snyfta.
»Hvad fattas dig, Zina?»
»Hvarför fresten I mig så hårdt?»
»Måste icke hvar och en något göra för att vinna sin 

lycka.»
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»Men detta är en stor synd!»
»Vill du hellre än att vinna den, flytta tillbaka till Finn- 

. marken med Beppo?»
»Nej, nej!»
»Ser du det! Hvad du nu gör, det har hundrade andra 

gjort tore dig! Jag skall en dag berätta dig om fru Sig brit, 
och hon lefver ändå i mycket större anseende än sjelfva 
drottningen.»

»Ja, det vill jag höra.»
8Lägg nu mina ord väl på sinnet, Zina.»
»Ar det ännu något mer?»
»Det är först af allt, att du måste vara bestämd. »
»Den som bara kunde!»
»Hvem vill du hellre tjena, fru Anna eller mig, min 

fagra, blomstrande Zina?»
»Dig förstås!»
»Nå, då vet du, hvad du har att göra.»
»Ge henne sömnpulvret i aftondrycken?»
»Och sedan hålla dörren öppen för junkern?»
»Ja, det var sant!»
»Vidare är det inte!»
»Jag vet bvad jag skall göra! Förargar jag henne rik

tigt, så böljar hon tala om, att jag skall tillbaka till Finland, 
och då blir jag så ond och bitter i mitt sinne, fäst jag in
genting törs säga.»

»Sedan går det lättare, menar du?»
»Ja, mycket lättare!»
»Du har goda anlag, min Zina, dig kan det blifva nå

gonting af!»
»Låt mig nu gå!» sade hon. »Fru Anna kunde kalla 

mig.»
»Har du aldrig förr varit ute så sent?»
»Tycker någon det, jag som är hållen så strängt.» Och 

så skrattade begge två och smögo med sakta steg ut ur 
gemaket.

Men Beppo stod länge, länge qvar på samma plats, 
han lyssnade, som om han ännu kunnat höra dem och 
emellanåt skalf ban likasom skakad af den häftigaste, 
frossa.

När han ändtligen återkommit till medvetande, gick han 
in i rummet der de varit, han satte sig på samma plats, der 
de suttit, och förblef der orörlig i flera" timmar.
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När en menniskas lifsåskådning, tankar, förhoppningar, 
önskningar omfattar ett enda föremål, så förlamas hennes 
kraft om detta undandrages henne af döden, men sorgen 
eger oek sin ljufhet, och minnet lägger balsam på såret.

Men om den enda vi brytt oss om i lifvet, den enda vi 
älskat och trott på, har bedragit, beljugit och hånat oss; om 
den kärlek, du trodde uteslutande tillhöra dig, befinnes vara fal 
för den förstkommande, då likasom förvandlas hela din inre 
menniska; den grund, på hvilken du stått, den tro, som uppe
hållit dig, har icke allenast ramlat, den har ock visat sig 
vara en graf full med de dödas ben.

För att kunna stå upprätt, när allt omkring ramlar i styc
ken, fordras att uppehållas af någon annan kraft än den vi 
sjelfva ega.

Kommer den uppifrån, då är hållhaken der den kan 
gripa tag, så det knakar i knotorna, men lika mycket, den 
hindrar från fall och kan slutligen hlifva så kär, att den 
synes som det enda omistliga.

Men det finnes ock en annan kraft, och den stiger upp 
nerifrån. Afgrundens utskickade hviska i den olyckliges öra 
om hämnd! Den skall bli hans vederqvickelse och släcka 
den brännande törst, som förtär honom. Hans lefnadslycka 
är för alltid förstörd, skulle han unna glädje åt dem, som 
vållat honom detta? Heter det icke: »Öga för öga, tand 
för tand». De qval, som Beppo lidit, ville han bereda Zina 
och hennes älskare, och han rufvade, rufvade oupphörligt på, 
hur han skulle göra det så bittert för dem som möjligt ; när- 
demonerna hviskade sina råd i hans öron, då log han emot 
dem, spörjande om helvetet inte hade något ändå värre att 
bjuda.

Då påminde han sig, att det utlofvade arbetet ännu icke 
var fullt färdigt.

Han återvände hastigt till kammaren.
Hittills hade han arbetat så tyst som möjligt, nu glömde 

han all försigtighet, det skulle göras färdigt, det var hans 
diktan och traktan, hans enda tanke.

Till lycka för företagets framgång gaf ingen akt på 
bullret af knakande bräder, och efter några timmars rastlöst 
arbete var allt färdigt.

Golfvet var mer än till hälften uppbrutet, och nedanför i 
djupet stodo de fylda krutfaten.
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Beppo smålog begärligt emot dem. Några ögonblicks 
otyerläggning, och han hoppade hastigt dit ner. Ban hade 
bli t vit varse en liten kutting der nere, och den ville han 
hafva.

När han öppnade densamma, befanns den icke innehålla 
mycket krut, men det var alldeles nog för det ändamål 
hvartill han ville hafva det, han band kuttingen fäst på 
ryggen, fattade med begge händerna i det tåg, han hade 
bundit kring en pelare derofvan, och halade sig sålunda upp. 
Det var fullt dagsljus och lidet mot morgonen. Arbetsrum
met stängdes, men också ur festgemaket tog han nyckeln, 
dit in skulle de brottliga icke mera komma.

Skyndsamt begaf han sig till sin egen kammare för att 
gömma den skatt han medfört.

Det var ännu för tidigt att begifva sig till fru Anna, 
han måste vänta.

Sofva kunde han inte, efter qvinnosed, gråta och jämra, 
yilté han inte, fast nog hade han haft lust dertill, och så 
försjönk han ännu en gång i det dvallika tillstånd, der man 
tror sig ingenting tänka och dock pågår själsarbetet oupp
hörligt, ingen vet för hvad ändamål.

Hastigt flög han upp, nu måste väl tiden vara inne att 
gå till fru Anna.

Då blef han henne varse, hon gick fram och tillbaka 
på vallen, några af hennes tjenarinnor voro föliaktiga, bland 
dem Zina.

Redan förut hade han tänkt på att hon från sin kam
mare kunde höra hvad som sades i sofrummet hos fru Anna, 
och detta måste förekommas.

Med snabba steg skyndade han till tornet och uppför 
den lilla trappan. Nyckeln satt i dörren, men han greps i 
samma stund af en obeskriflig längtan att se sig om 
derinne.

Varsamt som om det varit i en oskyldig qvinnas helgade 
fristad, inträdde han. Zina älskade prydlighet, och allt om
kring henne bar spår deraf; den lilla sängen med sina hvita 
omhängen tätt tillslutna, gardinerna framför fönstersmygen, 
bågen med hennes sömnad. Endast ett tydde på oordning. 
Den drägt, hon burit föregående dag, låg dels på golfvet, dels 
på en stol, vårdslöst eller föraktligt bortkastad.

»Den kan du skilja dig ifrån, men icke från din synd,» 
mumlade han och trampade på den.
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Så satte han sig på den stol hon brukade begagna, 
hennes handkläde låg qvar på bågen, och han kysste det; 
det var som om han vetat taga afsked af alla sina käraste 
minnen. Men nästa minut sprang han upp, svor öfver sin 
eländiga svaghet och skyndade ut, stängde dörren och tog 
nyckeln.

Då hörde han de lätta stegen, som kommo upp för trappan ; 
Zina gnolade sakta.

Hur det klack till i honom ; men han visste genast hvad 
han hade att göra.

»Du Beppo!» sade hon litet häpen vid hans åsyn.
»Undrar du på det?»
»Jag har också längtat efter dig,» sade hon inställsamt 

och räckte munnen åt honom.
Hon var strålande vacker, de små, hvita tänderna lyste 

mellan de halfslutna, svällande läpparna, och ögonen hade 
en fuktig glans.

Frestelsen var stark. Han hade velat taga henne i sina 
armar, mätta sig af hennes falska kyssar och smekningar 
och sedan störta sig med henne i hafvet, men det hade 
varit en alltför ringa hämnd, och hur hade han då fyllt sitt 
löfte till fru Anna.

»Nå?» sade hon litet otåligt.
»Du är smutsig, tvätta dig först ren om du kan,» ljöd 

det stränga svaret, och så knuffade han henne ifrån sig tem- 
ligen omildt.

»Smutsig! Jag? Det är inte sant,» och hon rusade som 
en hvirfvelvind upp för trappan.

Han stannade väntande nedanföre.
»Nyckeln!» ropade hon. »Beppo, har du tagit nyckeln?»
»Den har du nog sjelf!»
»Nej, jag försäkrar dig...»
»Tror du icke jag sett att mina besök äro litet väl

komna, och derför så . . .»
»Men när jag säger dig, att jag inte tagit den!» hon 

sökte otåligt på golfvet.
»Så har du väl gifvit den till någon annan.»
Han fortsatte sin gång utföre.
Den första tjenarinnan han träffade sporde han om fru 

Anna hade tid att tala vid honom.
Tjenarinnan gick att föra fram budet.
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Sinnets finkänslighet är ofta icke beroende af samhälls
ställning och uppfostran, det kan vara medfödt eller be- 
ioende af sårad fafänga, man yppar icke gerna dens fel och 
svagheter, som ligger en närmast om hjertat.

^ePP° var . ^ medveten om den förödmjukelse, som 
tränade honom sjelf, ja hela hans folk genom det brott, som 
Zma ville begå, och ehuru han var öfverens med sig sielf 
om straffet, led han derför icke mindre.

Derför var det med osäkra steg han gick in till fru 
Anna.

»Hvad är det, Beppo?» sporde hon förskräckt vid hans 
åsyn.

»Åh, just ingenting.»
»Du är sjuk?»
»Inte det jag vet!»
»Något har händt?»
»Syns det på mig?»
»Ja visst! Du är inte densamme i dag som i går, det 

måste vara något förskräckligt!»
»Så är det ock!»
Hon gick till honom och lade handen på hans axel. »Säg 

mig allt!» yttrade hon mildt.
Han kastade en snabb blick på henne, men det del

tagande han läste i hennes ögon tycktes göra honom mera 
ondt än godt, och han drog sig skyggt undan i det han 
sade: »Zina!»

Hon visade likasom varnande uppåt.
Då log ban och lade nyckeln på bordet.
»Är det hennes?»
»Ja!»
»Du har stängt henne ute?»
» Gif den icke tillbaka.»
»Hvad har hon gjort?»
»Förrådt eder!»
»Det är inte möjligt!»
»Allt är möjligt för en ond qvinna.»
»Ond är hon icke!»
»Lättsinnig då, och det är än värre.»
»Har du bevis?»
Han satte händerna för ögonen och snyftade, gråta 

kunde han icke.
»Så öfvergif henne!»
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»Skullen I derefter behålla henne?»
»Jag vet icke.»
»Än om det vore eder hon ville förråda?»
»Mig?»
»Eder och fästningen i fiendens hand.»
»Yrar du, Beppo?»
»Gifve Gud att jag gjorde det!»
»Det kan icke vara sant!»
»Ändock är det så!»
Och nu berättade han i så skonsamma ordalag han för

mådde, hvad vi redan veta.
Anna Bjelke visste knappt, om hon skulle tro sina egna 

öron.
Beppo lemnade henne likaledes nycklarna så väl till 

festgemaket som till det inre rummet.
»Du har inte talat med någon annan än med mig om 

denna sak?» sade hon spörjande.
»För visso har jag det inte.»
»Så skall du också bli min ende förtrogne »
»På ett vilkor!»
»Och det är?»
»Först edert löfte.»
»Utan att jag vet hvad jag lofvar?»
»I kunnen väl förstå, det angår inte eder.»
»Men Zina!»
»Hafven I icke lofvat att gifva mig henne?»
»Beppo, sjelftagen hämnd är ett brott!»
»Jag lofvar eder det skall icke gå henne värre än mig,» 

sade han lugnande.
»Du vill föra henne härifrån?»
»Det är min plan!»
»Tvinga henne till undergifvenhet?»
»Om hon inte godvilligt fogar sig!»
»Hvad du måste älska henne högt!» sade hon varmt. 

»Jag samtycker gerna, allenast du lofvar mig att icke be
handla henne alltför strängt.»

»Viljen icke I hafva någon hämnd?»
»Gud har räddat mig genom dig.»
»Men hon har...»
»Det är för hennes skull, du blifvit mig tillgifven.»
»Och eder sak, jag skall föra mot henne,» sade han mecf 

ett leende.

NU GAB DOMEN ÖFVEK LANDET.



ANNA BJELKE. 233

»Hvad är din mening att vi böra göra?»
»Först, af allt, arrestera de brottsliga.»
»Det måste ske hemligt!»
»Lemna det åt mig!»
Anna stod tankfull några ögonblick. »Jag tror det är 

nödvändigt vi drifva saken till ett slut så hastigt som möjligt,» 
sade hon.

»Det är nog så!»
»Du säger att tyskarnes anförare, junker Stein, är an

stiftaren?»
»Så sade dansken, och det stämmer öfverens med allt 

manskapets vittnesbörd.»
»Under min herres lifstid bief en af hans väpnare an

klagad och öfverbevisad om att stå i hemlig brefvexling med 
herr Karl Alfsson. Brefven blefvo funna, de gälde uppen
bart högförräderi.»

»De uslingarne!»
»Han dömdes till döden!»
»Rätt så!»
»Jag bad för honom.»
»Det hjelpte nog inte!»
»Min herre sade mig att genom att taga hans lif räd

dades många. »
»Så var det nog!»
»Men deraf följer...»
»Att junker Stein måste dö!»
»Jag fruktar det!»
»I ären en klok fru, kunnen I allenast sätta edert beslut 

i verket.»
»Jag tänker låta fängsla dansken.»
»Medelst list, annars sätta tyskarne sig till motvärn.»
»Nej, Beppo, öppet och ärligt.»
»Hvem skall bli angifvare?»
»Zina!»
Han såg på henne med gapande förvåning.
»Zina?» upprepade han.
»Är icke hon den rätta?»
»Jo visst, men . . .»
»Du tviflar på att hon skall samtycka.»
»Icke om jag får tvinga henne dertill.»
»Så gör det genast, nästa timme låter jag kalla befälet 

tillsammans.»
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. »Dessförinnan skall det vara Jord t,» svarade Beppo och 
man^iand 0 kaka' *^er uPPe skola vi talas vid på tu

__ i ^,ina ^bitlade sig verkligen att hennes nye älskare tagit 
nyckeln och hon var just i tärd att söka reda på honom,
hfttP?3 k7kfp0jke k(T Ringande till henne. Han hade 
hittat nyckeln pa garden, sade han.

Hon ryckte den ifrån honom och skyndade upp till sig
men nasta minut var Beppo efter henne:. »Nu skola vi talas 
vid!» sade han.

Hans ås^n, men kanske ännu mer den förebrående 
rosten i hennes eget samvete isade henne med fasa, hon 
visste det var omöjligt att han kunde veta något, och likväl
tlam • f apprepat de första ord hon yttrat, när hon in
trädde i festgemaket.

Hon bleknade, öfverraskning och fruktan betog henne 
mod att fräckt neka för sanningen.
bPTinlBeraRtû»."«11îSa?ai?^ïS rlrån 1 går aftonp> röt han till 
henne. »Beratta!» befalde Beppo.

»Det är ingenting,» dristade hon svara.
Då drog han fram ett eldvapen.
»Beppo!» skrek hon.
»Berätta!»
Hon kastade sig till hans fötter, hon gret och bad 
»Berätta alltsammans!» sade han.

i ,sag pa honom; der fans ingen misskund in a-en
bamhertighet, men hur mycket visste han1? ’ ö

Så började hon.
Men genast vid de första orden afvek hon från san

ningen.
Då höj'de Beppo vapnet. Några gånger gaf han henne

också ordet for att låta henne förstå att han hört allt
sammans.

Med en trohet, som vittnade om, hur tilldragelsen bränt 
sig m io hans egen själ, tvingade han henne att icke ute- 
emna nagot, hon måste till och med taga fram smycket

0°ha] ;;lsa .!—• Måhända flck hon ™ redan betala de 
qval hon jatit honom utstå. Hon var ömsom blossande röd
omsom dödsblek, och den förfärade blicken irrade genom 
kammaren, likasom för att söka räddning. Men Beppo för
lorade henne icke ur sigte, och vapnet vände han stundom
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likasom för att påminna henne om, att han hade henne i 
sitt våld.

Ändtligen var bekännelsen afgifven. Beppo var lika 
upprörd som den brottsliga qvinnan, som låg vid hans fötter, 
smältande i tårar.

»Bed nu din sista bön!» sade han.
Hon gaf till ett skrik. »Jag vill icke dö!» Men när 

vapnet höjdes, kröp hon ihop och anropade alla helgon om 
hjelp och förbarmande.

Då öppnades dörren, och frn Anna jemte tvenne af 
hennes svenner inträdde.

Zina uppgaf en jämmerklagan, men hon vågade, hon 
kunde icke resa sig, endast dölja ansigtet.

»Stig upp, olyckliga!» befälde Anna, men i det djupa 
allvaret låg ett uttryck af smärta, som grep synderskan mer 
än de bittraste förebråelser skulle ha gjort.

»Barmhertighet!» var allt hon förmådde säga.
»Hon förtjenar ingen!» genmälde Beppo.
»Hennes brott är döden värdt!» sade den ene svennen.
»Nåd, nåd!»
»Hvad vill du göra att förtjena den?»
»Allt, allt!» utbrast Zina och fattade fru Annas kjortel, 

som hon kysste gång på gång.
»Lifvet är dig mycket kärt!»
»Ja, öfver allt annat.»
»Hvarför har du icke betänkt det förr än det blef för 

sent?» sporde den ädla frun.
»Jag frestades svårliga!»
Fru Anna visade ut på gården. »Hvad ser du der?» 

sporde hon.
»Officerare och soldater samlade!» utropade Zina, intagen 

af den häftigaste förskräckelse.
»Du skall genast följa mig dit ned för att i allas när

varo anklaga den som velat locka dig till den svartaste 
trolöshet, det lömskaste förräderi.»

Zina stod skälfvande, en bild af den ytterligaste för
skräckelse, hon öppnade munnen för att tala, men inte ett 
ljud kom deröfver. Den ångestfulla blicken fästes på fru 
Änna, och hon nedföll på sina knän med hopknäppta 
'händer.

»Ja, eller nej! Välj!»
»Får jag då behålla lifvet?»
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>)J?et V,et ,'jaf.1-n!e‘ m]Ster fst åtminstone inte genast.» 
»Jag skall rolja ! » sade hon och reste sig.
>>Men jag stannar qvar här uppe,» svarade Beppo, »och

1 rå/in ma> lf.ei?an J0r?a tider’ att ^ träffar hvarJe Vil]e- 
brad inom synhall. Mark nu väl, om du icke talar så högt
^nnJinLh0ru“hva.rjn ^ eller 1 ringaste mån afviker från 

f ge,n’ da ska odet fran mir) bössa sa sant sitta i 
ciitt hjerta, som jag angrar att det icke redan är der.»
nonri?eVi^?m^a trcdset kom åter, hon gaf Beppo en utma-

7ef vaade den finast till fru Anna och sade 
ödmjukt. »I skolen bli nöjd, ädla fru!»
_.QT1Q Pa ga,rde? talades allmänt om hvad orsaken kunde
vara till den bradstortade kallelsen; hade något nytt bud
kommit fran konung Kristian, och tänkte fru Kristina sam
tycka till en dagtingan.

De tyske menade, att det vore nog hennes bästa råd, 
ingen visste hvad annars kunde hända.

Den unge danske officern, löjtnant Evens, hviskade sina
m6nd6a+ +d Jl1nker Slem, och begge skrattade öfverljudt, 
menande att saken nu mera gerna kunnat haft sin gång.
tvrtfAfjl t svenske voro meningarna delade; men illa tycktes det dem a la vara, om hon utan att meddela sig med 
det högre befälet fattat sa ödesdigert beslut.

Näi hon trädde ut på trappan, helsade hon efter veder- 
agen sed med trumhvirflar. De förnämsta herrarne gingo 
lenne till motes, och åtföljd af dessa besteg hon en liten
estrad, som var uppförd midt på gården och derifrån hon 
kunde se ofver alla.

Zma följde henne, men stannade nedanföre.
»Hvad skall nu bli af?» hviskades.
Annas sorgsna, allvarliga blickar hvilade län^e nå de 

narvarande, och det hade hunnit bli fullkomligt tyst ibland
l“'"b0?dei >>Hvad jag har att saga är af så 

dnpk orden.knaPPt vilja gå öfver läpparne, och
dock maste det ske; jag vore ovärdig den höga plats jag
innehar, om jag af feghet eller fruktan förteg hvad jag’ är 
skyldig att yppa, att straffa. ° J *

»Vi hafva förrädare ibland oss!»
Det blef ett allmänt sorl.
»Förrädare? Hvar, hvar finnas de?»
»Laga dig undan!» hviskade junkern bleknande.
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Men just som löjtnanten vände sig, lade liejbngge sven- 
nerna, som åtföljt fru Anna, livar sin hand på hans axlar 
och sade: »Stanna qvar!»

Han rörde derefter hvarken hufvud eller led.
»Hvem är anklagaren?» sporde junkern hånfullt.
Zina tillsades att stiga upp på andra trappsteget, och 

hon lydde genast.
»Återigen en kjortel!» tilläde junkern.
»Tyst, tyst!» ropades från alla håll.
»Tala!» befalde Anna Bjelke.
Men förskräckelsen hade förlamat Zinas tunga, det var 

on slö blick hon kastade på fru Anna, så tyst var det att 
kon tydligt förnam knäppet af en bössa, hon såg upp och 
det blef lif i blickar och rörelser.

»Jag är anklagaren,» ropade hon med skärande stämma, 
»och det är honom der, junker Evens, jag anklagar för att 
med lockande och tubbande ha förmått mig till förräderi 
mot den ädla fru Anna Bjelke!»

Nu blef uppståndelsen allmän, löjtnantens bestörtning 
var synbar, och svennernas beteende gaf ökad styrka åt an
klagelsen.

»Du ljuger, vansinniga!» ropade han.
»Vill du neka?» skrek Zina, nu verkligt uppretad. »I 

veten väl, I som ären hans kamrater, om han var i messen 
i natt? Med mig uppe i festgemaket var han, der förmådde 
lian mig att lofva, att jag i natt skulle gifva en sömndryck 
åt min ädla fru och sedan låta fienden föra bort henne.»

»Döden åt förädaren!»
»Skjut honom!»
»Nej, häng honom!»
»Ja, ja, låtom oss hänga honom!»
Med möda kunde lugnet någorlunda återställas. Zina 

kastade en blick uppåt tornet.
»Vidare, vidare!»
Nu var Zina i farten, det tycktes henne som var hon 

det utsedda offret, och ju mera skuld hon kunde kasta på 
sin medbrottsling, desto bättre tvättade hon sig sjelf ren. 
Nu förstod hon hvad Beppo menat.

»När jag erkände att jag visste hvar fästningsnyck
larna förvarades, så tiggde och bad han mig, att jag skulle 
lemna honom dem.»

»För hvad ändamål?»
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vridna drag!?’ gen°m eder’ Det Ser man nog pa edra för'

i e »AUt detta är en hopsmidd lögn!» skrek Evens. »Hvad 
hatven I for bevis?»

»Du glömmer syndapenningen!» skrek hon och slungade 
smycket med sa säker hand, att det flög honom midt i an-
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När det förvreds af smärta, helsades den råa hand
ungen med jubelrop.

Det bief en strid om hvem som skulle gripa det, iunkern 
gjorde det slutligen. J

Underbefälhafvaren befalde honom att aflemna det men 
iian svarade, att i krig behåller hvar och en sitt byte’ och 
han tankte inte lemna sitt. ' ’

Hans soldater mumlade bifall, medan knot och ogillande 
förnams bland de svenske.

»Låt oss nu veta hvad lön som väntade dig för alla 
dessa vackra bedrifter,» sporde befälhafvaren den skälfvande

Zina höjde hufvudet. »Han ville göra mig till sin husfru!» 
svarade hon.

•Det har jag aldrig lofvat!» skrek löjtnanten.
Svaret innebar redan ett erkännande, och ett omåttligt 

och allmant. skratt utbrast. ë
Men härunder hade en kort öfverläggning egt rum 

mellan Anna Bjelke och befälet; alla voro öfverens om, att 
brotts ingen genast skulle fängslas, men man tvekade huru
vida det borde ske af svenska eller tyska soldater

»Hurudan är plägseden?» sporde Anna.
»Nationaliteten respekteras vanligen, men »
»Så skall det också ske nu!»
Och hon gick fram till kanten af estraden och sade med 

hog och tydlig stamma:
»Junker von Stein, låt genast fängsla den anklagade.»
Han sag upp pa henne, raseriet kokade inom honom 

men han hade inte tagit några förberedande mått och steg! 
Hennes lugna hållning väckte misstankan om, att möjligen 
de svenske kunde hafva sina byssor laddade. Och så °o-af

fe

•4
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han med ett nästan föraktfullt eftergifvande den anbefalda 
ordern.

Evens opponerade sig utan anmärkning från öfverbefälet, 
det tillhörde junkern att göra sig åtlydd, men denne klappade 
skrattande fången på axeln och hviskande tröstande vid honom.

De tyska soldaterna tycktes upptaga händelsen såsom 
en direkt förolämpning; det var icke myteri, men det var 
en lofvande början dertill.

När fången blifvit bortförd, kallade slottsfrun befälet till 
krigsrätt följande dag vid middagstiden, derpå lemnade hon 
estraden under samma vördnadsbetygelser som då hon kom.

Zina följde henne efter och tog med god smak emot 
allt det beröm som slösades på henne för del mod och den 
säkerhet hvarmed hon uppträdt och utan fruktan yppat 
sanningen.

Men väl inkommen i slottet ilade hon upp för trappan 
till sin kammare, der hon nyss förut hade sett Beppo, men 
han var redan borta.

Klokheten sade henne, att hon borde stanna qvar, och 
hon gjorde det. Den lilla spegelbiten kom fram, och hon 
studerade den vackraste och oskyldigaste min hon kunde 
antaga.

Beppo väntade fru Anna i hennes gemak.
»De låta honom rymma i natt,» sade han, »om vi icke 

taga våra försigtighetsmått.»
»Hvad vill du göra?»
»Sjelf stå vakt!»
»Du kan behöfvas på annat håll!»
Han stod funderande: »Under dagen ha vi ingenting 

att frukta,» sade han. »När natten kommer, faller man 
väl alltid på någon råd.»

»Och Zina?»
»Hon är gången på sitt rum.» Han vände sig bort.
»Sin sak gjorde hon bra.»
»Af fruktan!»
»Hon är inte elak!»
»Neej !»
»Vet du, jag ångrar en sak.»
»Hm!»
»Att jag gifvit henne i ditt våld!»
»Det är för sent att tala om!»
»Förlåt henne, Beppo!»
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Han skakade på kufvudet.
>>Hon är ung och fåfäng, frestelsen bief henne öfver- 

mäktig, hon föll, men hon reste sig igen.»
»Können I förlåta henne?»
»Jag gör det af allt hjerta, för din skull, Beppo. Hvad 

du gjort för mig, kan jag inte vedergälla.»
Han syntes upprörd, men teg.
»Sade du icke hon var deruppe?»
Han nickade bifallande.
»Gå upp till henne.»
Han rodnade lätt. Det var hans hemliga önskan, men 

skulle han ge efter för den?
»Hon är säkert i stor ångest.»
»I kännen henne inte.»
»Tror du icke hon ångrar. . .?»
»Hon tänker på nya knep.»
»Det är inte möjligt!»
»Jag känner henne!»
»Låt mig försöka om inte jag ...»
»Nej, ädla fru, I hafven icke vårt blod, ingen annan än 

jag skall tala vid henne.»
»Goda ord, Beppo!»
»Kommer an på.»
»Förlåtelse !»
Han sväljde och vände sig bort,
»Säg, att du förlåter henne.»
»Jag har svurit.»
»Hvad?»
»Hennes död!»
»Heliga Guds moder!»
»Hans och hennes!»
»Vill du taga en sådan synd på ditt samvete?»
»Jag följer sjelf med!»
»Är du kristen, Beppo?»
»Jag är kristnad.»
»Men vet så litet hvad det innebär?»
»Öga för öga, lif för lif ! »
»Nej, Beppo, förlåter, så varder eder förlåtet.»
»Jag kan inte!»
»Du kan, om du vill!»
»Då vill jag inte!
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»Beppo!» sade hon bedjande. »Gör mig icke den sorgen. 
Felet är mitt!» &

»Edert?»
»Jag borde bättre ha vakat öfver henne, det är för egna 

bekymmer, som jag försummat min pligt.»
»Ingen har vakat öfver mig!»
»Har du inga farligheter mött?»
»Jo, många!»
»Var det icke genom Guds och goda menniskors hjelp, 

som du räddades derur?»
»Det var allt genom min egen klokhet!»
»Har den aldrig kommit på skam?»
»Jo, den gjorde det, när jag fäste mitt hjerta vid 

henne, den falska qvinnan.»
»Mins du hon ville icke ha dig!»
»Det må jag väl minnas!»
»Du kunde inte lefva utan henne.»
»Jag kan det heller inte nu!»
»Så tag dig an henne, som voro hon en del af dig sjelf, 

godtgör hvad jag försummat; en kärlek sådan som din kan 
allt hvad den allvarligt vill.»

»Hon är full af satans list!»
»Så drif den ut; älska henne så af hela din själ, att 

du har öfverseende med alla hennes fel och att du icke ger 
dig någon ro, förr än hon älskar dig lika högt som du 
älskar henne.»

Det spred sig som en ljusning öfver hans ansigte: »Skal 
jag föra henne hem med mig?»

»Visst skall du det, med nästa fartyg.»
Han teg några minuter. »Det var min plan,» sade 

han, »att sätta både honom och henne i en båt; jag skulle 
sjelf bli rormannen; när vi så kommit ut ett stycke på sjön, 
skulle jag först visa dem på en liten krutkagge jag hade 
om bord. Derefter ville jag slå eld och leka med dem en 
stund, liksom katten med råttan, tills jag slutligen . . .»

»De skulle ha förhindrat det!» utropade Anna rysande.
»Jag hade rep med mig, de skulle först bindas för att 

sedan alldeles maktlösa skåda, hvad som väntade dem.» Hans 
ögon brunno, han frossade i inbillningen af de qval, han 
vekt bereda sina offer.

»Drif bort dessa gräsliga tankar, Beppo, och tacka Gud 
att han räddat dig från sådant illdåd.»

Sten Sture den yngre. TT. 16
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»Ja, men .. . min ed!»
»Mins du ingen annan du svurit?»
Han stred en hård kamp. Kärleken till Zina hade aldrig 

varit starkare, men hennes ovärdighet hade likasom gömt 
den under sopor, barr och spån, så att den nu endast låg 
och kolade; men hennes raska uppträdande och den fart 
hvarmed hon slängde det dyrbara smycket åt sin förförare 
slog an på Beppo, ha« tyckte det var bra gjordt, och han 
visste det var en stor uppoffring af henne. Men synnerligast 
var det den ädla slottsfruns sjelfanklagelser och hennes*' ur
säkter för den fallna, som brände bort spånorna och dammet, 
och så slog lågan upp igen, högre än förut.

Men i det längsta ville han hålla i sig, det är mannen 
ovärdigt att allt för snart ge vika. »Jag lofvar ingenting,» 
sade han.

»Gå upp till henne.»
»Det skall jag. »
Och så gick han, men endast några steg utanför dörren. 

Nyss förut hade han skrutit af sin styrka, nu var det något 
som höll honom i rocken, var det rädsla? Hade hon verk
ligen fått en förespråkare i hans eget hjerta, som hotade 
att kullslå alla hans fasta föresatser?

Så funderade han på att lemna henne åt sin ånger,, 
några timmar åtminstone. Men då kom han ihåg, att han 
lemnat bössan qvar deruppe. Tänk om hon företog sig 
någon oråd dermed? Nej, han måste genast upp. När han 
öppnade dörren, låg hon på golfvet med hufvudet lutadt 
mot en stolskarm och sof.

»Hon kan sofva!» mumlade han missnöjd,
Nå, då kunde han också ha tillfälle att se på henne. 

Alla helgon, hvad hon var fager!
Hon hade väl gråtit sig till sömns, ty tårar glindrade 

ännu i ögonlocken.
Stackars Beppo, han tänkte inte på, hur farligt det var, 

att hängifva sig åt nöjet att betrakta henne; men deremot 
kom det lifligt för honom, att hvar och en måste intagas af 
hennes åsyn, och när så en svag qvinna frestas, bör man 
ha öfverseende, om hon icke alltid kan stå emot; mannen 
gör det ju inte han.

Hvad skulle han nu företaga? Väcka henne ville han 
mte. Då begrep hon genast, att han stått och sett på henne, 
och det fann Beppo vara under sin värdighet. Bössan låg i
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fönstret, den kunde han visserligen taga, men då skulle 
hon ändå begripa, att han varit inne i rummet, och slut
ligen så . .. Skam öfver dig, Beppo, du längtade efter för
soning din stackare!

Han nickade belåtet, nu visste han hvad han ville göra.
Lika sakta som han kommit, smög han åter ut igen. 

Men derute stampade han och brummade högljudt; der- 
efter ryckte han i dörren många gånger, innan han låddes 
få upp den.

Det lyckades.
Hon stod midt på gofvet, fullt vaken, med förskräckelsen 

målad i sina anletsdrag.
»Min bössa!» sade han likasom förklarande och utan 

att ens se på henne.
Men i samma stund kände han sina ben omlindade af 

hennes armar, och hon såg upp till honom och sade bed
jande: »Beppo!»

»Låt mig vara!»
»Säg att du förlåter mig!»
Nu begrep han, att hon trodde han ville taga hennes 

lif; nå, så mycket bättre!
»Är du beredd?» sporde han.
»Om du nödvändigt vill!» snyftade hon.
»Du kan väl begripa, att jag icke kan låta dig lefva 

efter detta. »
»Jag kunde bli bättre.»
»Det blir du aldrig!»
»Åh jo, om ...»
»Nu tänker du ljuga igen?»
»Nej, nej! Jag menar, om du förde mig härifrån, till

baka till mitt forna hem.»
»Det vill du ju inte!»
Hon brast ut i en ström af tårar.
»Der har du ingen att göra dig till för.»
»Jag får väl lefva i farsstugan.»
»Kan du trifvas der?»
»Får väl lof!»
»Derifrån gaf du dig snart.»
»När du vore borta, kunde jag gå till mor din.»
»Men om jag blefve hemma?»
Hon såg på honom ... Var det möjligt att... »Om 

du blef hemma, Beppo?»
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»Det kunde väl hända.»
Hon reste sig så sakta som en kattunge, först tryckte 

hon sina läppar mot hans hand, han drog den icke undan, 
men låddes heller icke något om, utan stirrade bara upp 
i taket.

Alla helgon, hvad hon var rädd, men det måste vågas. 
Och så smög hon sig sakta intill honom och sade bedjande: 
»Beppo!»

»Hvad är det?»
»Du vet, att jag kan se till ett torp.»
»Men du vill inte !»
»Nu vill jag. Och bättre förstånd har jag också än 

förr om, hur allt skall ställas.»
»Också om att ställa till ondt!»
»Det onda låg förr i hågen, men nu har jag blifvit rik

tigt botad.»
»Den som det kunde tro!»
»Sätt mig på prof, Beppo, lemna mig hos din moder en 

hel vinter, moi allena. Har hon intet att klaga öfver, så är 
nog synden fördrifven.»

Detta var en större försakelse än han ens kunde begära, 
och att den kom från henne sjelf, bevisade att hon hade 
allvar med den, men gifva med sig redan, det passade inte.

Hennes ögon sökte ångestfullt hans, men de voro allt- 
jemnt fästa i taket, hon förstod att han inte ville se på 
henne, och så smög hon sitt hufvud till hans bröst och 
lade hans arm omkring sin hals: »Du har aldrig varit mig 
så kär som nu, och om du ville förlåta ...»

Han svarade intet, och armen hängde slapp, men han 
skuffade heller inte bort henne.

»Jag tror nog, att jag skulle bli dig en bra hustru,» 
sade hon, »nu är jag dig mycket skyldig, och derför håller 
jag dig kär.»

»Det säger du bara.»
»Så kär, att jag hellre vill dö, än lefva utan dig!»
»Bara lögn!»
Nej, det fördrog hon inte. Hastigt försökte hon att. 

rycka bössan ifrån honom. En minut var det ovisst, hvilkens 
lif det gälde, men när han godvilligt satte bort den, var det 
han som skalf, och blek var han som döden.

Men hade hon mycket vågat, så var nu allt vunnet, 
intet tvifvel om att han älskade henne lika högt, ja, kanske
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högre än förut, och så slog hon armarna kring hans hals, 
vände det ännu motsträfviga hufvudet till sig och kvsste 
honom.

Ja, nu var han afväpnad.
Den nyss lifdömde var åter den herskande.
Aldrig hade en seger varit fullständigare.
Men Zina förstod ganska väl, att hon måste fortsätta på 

den väg hon slagit in, annars skulle den för tillfället bundne 
blifva henne en strängare domare än någonsin, derför sade 
hon snyftande, att hon hädanefter icke ville hafva någon 
annan vilja än hans.

»Med första fartyg som kommer, resa vi härifrån,» sade 
Beppo bestämdt.

»Och till dess håller jag mig instängd häruppe. Du, Beppo, 
kan gerna taga nyckeln.»

»Behöfs inte, jag har nog ögonen med mig.»
Det klack till i henne, fruktan återvände.
»Skall slottsfrun förlåta?» sporde hon.
»Hon blir medgörligare än jag!»
Men det var Zina inte riktigt säker på, samma medel 

kunde inte användas att försona hennes stränga, oförvitliga 
herskarinna.

Beppo tog henne ned med sig till fru Anna, och dennas 
milda men allvarliga föreställningar vållade Zina den bitt
raste förödmjukelsen, emedan att de tvingade henne att läsa 
i sitt eget syndfulla hjerta och blygas inför sig sjelf.

Det afgjordes att Zina icke skulle lemna sitt rum ; om 
några dagar skulle hon vigas vid Beppo och sedan genast 
afsegla med första båt.

Under öfverläggningen härom voro Beppos ögon sta
digt fästa på Zina; ve henne, om han sett en skymt af 
tvekan, men hon kände stundens betydelse och visste att 
bibehålla fattningen.

Men när natten kom, delade Beppo vakten med de öf- 
riga fångknektarne, och ingenting störande inträffade.

Tidigt på morgonen begärde några af det högre befälet 
ett samtal med fru Anna.

De sade henne, att ett uppror var att vänta ; den svenska 
besättningen var till stor del bestucken, och de få, som icke 
voro det, synbarligen tvekande.

»Hvad vilja de?» sporde hon.
»Lemna fästningen konung Kristian i händer.»
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»Förräderi således!»
»Beklagligtvis!»
»Hvad är eder mening, ädle herrar?»
»Vi kunna gifva oss i strid, offra lif och blöd, men det 

blir gagnlöst.»
»Bättre att dö med ära, än lefva med skam,» inföll en 

annan lifligt.
»Det är ock min mening,» sade Anna. »Likväl tror jag 

vi uppskjuta denna fråga, tills efter krigsrätten; derunder 
torde vi kunna inhemta vidare upplysningar.»

»Just då skall myteriet utbryta!»
»De tyske skola förhindra att dom afkunnas.»
»An mer att den verkställes!»
»Och detta veten I!» utropade Anna.
»Det har nyss kommit till min kunskap, att icke fjerde- 

delen af de svenske äro redobogne att fylla sin pligt; hvad 
är att göra under sådana förhållanden?» Det var underbefäl- 
hafvaren som hade talat, hans nedslagna blickar och upp
rörda utseende bevisade att han icke sjelf var utan skuld.

»Jag vet icke,» sade Anna värdigt, »om jag har skäl 
att klaga öfver bristande tillsyn, det tillhör en kommande 
tid att utröna. Såsom innehafvare af slottslofven står jag 
i ansvar för de åtgärder som vidtagas, och jag hoppas att 
ingen af eder skall förneka mig den lydnad I alle ären mig 
skyldige.»

De sade sig i allo vilja rätta sig efter henne.
»Blott en förändring önskar jag i redan afgifna ordres. 

Krigsrätten skulle sammanträda klockan tolf, iag vill nu att det sker klockan tio.» Jë
»Fyrtio pålitliga män skola omgifva eder.»
»Jag tackar eder, herr öfverste, men afslår anbudet, 

deremot skall junker von Stein med hela sitt tyska regemente 
vara närvarande.»

»Betänken eder.»
»Det är min vilja! De intaga östra sidan af salen; på 

den motsatta ställas de missnöjda och knotande bland de 
svenske, dock skulle jag gerna se, om deras antal blef be
tydligt mindre än de förras.»

Den som senast talade kastade sig till hennes fötter: 
»I bereden edert förderf, ädla fru,» sade han. »Tagen edra 
ord tillbaka!» * ö
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»Frukta ingenting för mig, riddare; jag står under Guds 
beskydd! Alltså klockan tio, ädle herrar!» Hon böjde på 
bufvudet och lemnade dem.

»Nu få tyskarne ett lätt spel!» sade den ene.
»De taga oss till fånga!»
»Inser hon icke detta?»
»Fru Anna är en klok qvinna, måhända har hon funnit 

*en utväg.»
»Hvari skulle den bestå?»
»Vi hafva att lyda ordres,» sade fältöfversten, »oss har 

man ingenting att förebrå!»
Oroliga för utgången, skyndade alla som vederborde att 

underrätta befälet om, att krigsrätten skulle hållas redan 
klockan tio.

Förändringen misshagade junker Stein, hans anordningar 
voro ännu icke fullständiga, men när det blef sagdt att hela 
det tyska regementet skulle närvara, då gnuggade han förnöjd 
sina händer, menande att den bästa bevisningen låg i en 
öfverlägsen styrka, och den blef på hans sida.

Krigsrätten skulle hållas i festgemaket. Fru Anna gaf 
Beppo någa befallningar, och när han fullgjort dem, gick han 
för att hemta Zina, som också borde vara närvarande.

När han öppnade dörren till hennes rum, kastade hon 
?på honom en triumferande blick.

»Du passar vackert på!» sade hon.
»Har någon varit här?»
»Junkern sjelf!»
»Han slapp inte in!»
»Derför talade han genom dörren.»
»Hvad ville han?»
»Att jag skulle taga tillbaka allt hvad jag sagt.»
>Du nekade?»
»Nej, så dum var jag inte!»
»Då lofvade han dig guld och gröna skogar.»
»Det nöjde jag mig inte med.»
»Hvad annat kunde han gifva?»
»Se efter bakom dörren!» i
Beppo gjorde så och fann en liten påse med guldmynt,

'öfverst i den låg smycket.
»Der ser du!» ... . .
»Tvi dig, Zina; hvarken junkern eller alskaren ha blitvit

lurade af angifvelsen; de förstå, att du blifvit tvingad dertill.»
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han 1 frit1" daim adenheKne S högt. som fömt’ alla de löften 
för det söta , ti V 6 han, ba a' Zlna ööll icke till öronen
frestekfenh°n T S& intagen af fraktan> a« 
nwf e k r k nagon makt med henne, det var dess- 
utom en seger for henne, att inför den förskräckte Benno 
kunna skryta med hvad hon gjort ^ Beppo
hafvalcWtid aMf*’ ^ ^ ^ k°“ genast- vi

Domsalen var sålunda förändrad, att bordet nu stod nå 
i um mets kortsida; slottsfruns plats var alldeles framför 
dorren till sidorummet, närmast densamma stod Beppo med 
en brinnande fackla i handen och på ömse sidor om honom
befälet och nTd hlIlebfrdf Närmast fru Anna satt det högre
iiånker Stein t kortsid?n «f rummet, alldeles allena,
junKer stem. Det tyska manskapet intog mer än halfva
salen och de svenske knappt hälften sä stort rum
en plats på °Ch eft61’ heDne Zina’ SOm anvisades

af i,mkårnte?LU1?h°^(bTde vördnadsMlt, med undantag 
at Junkern, som icke latsade se när hon kom in och sedan
fördel fången6 ^ knapphandig hugning- Strax derefter in-

Men då gick Beppo och tog nyckeln ur den dörr venom 
hvdken allesammans kommit in; han lade den framför Anna
junkern l^deMt “ de" W1 mig’ ädla fru?>> sporde 

»Af hvad orsak?»
rff får då.öppna den för eder, när I lemnen oss.»

»Det torde annu vara ovisst, om jag gör det.»
Nu foredrogs målet.

o Zina fick befallning att stiga fram, och då hon till- 
ragades om hon stod fast vid angifvelsen, bejakade hon det

hemltf föråtå?d med VfraSkad; i*1“ Vex,ade bliokar af 
Jiemiigt torstand med fangen och sporde sedan: »Har
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inga nya bestickningsförsök blifvit gjorda emot eder, fagra

»Käknen I detta för slikt?» sporde hon.
Befälhafvaren tog börsen, och när smycket låg öfverst 

i densamma och Zina förklarade, att det hade en påfallande 
likhet med det hon kastat ifrån sig påföljande dag, föll 
det. sig utan ord temligen tydligt, att junkern sjelf lemnat
tram det. Han röjde också förlägenhet, ehuru han sökte- 
dölja den.

Fången tillsades att afgifva svaromål.
Han reste sig hastigt och gick leende fram till bordet: 

»Jag skall ingenting dölja,» sade han.
»Det är sant, att jag älskat den fagra Zina, och jag gör 

det ännu.»
»Till saken!» ropade fältofversten.
»Ja, saken är verkligen, att jag öfvertalade det vackra 

barnet att lemna sin ädla fru i mina händer, det var af 
beundran.»

»Han erkänner det, han erkänner det!»
»Ännu mer, ädle riddare och herrar, jag ville göra ett 

snart slut på detta krig och derför öfverlemna fästningen i 
händerna på allas vår laglige herre och konung.»

»Här behöfs inte mer,» ropade befälhafvaren, »hanaegna 
ord fälla honom!»

»Nej, de sätta honom öfver eder alla,» ropade junkern. 
»Vi hafva ledsnat vid kjortelregementet... För mycket hvitt 
blir tråkigt i längden. Konung Kristian har hederligt betalat 
för att vi öppna portarne, och jag spörjer eder alla till, om 
I godvilligt viljen lemna dem, eller om vi skola taga dem 
med våld?»

»Jag visste det skulle så gå!» hviskade befälhafvaren 
till Anna.

Men den blick hon gaf honom var nästan hotande, 
ingen fruktan fans deri.

»Bestäm eder snart, ädla fru; som I sen, hafva vi styr
kans rätt på vår sida!»

Och de tyske slogo på sina svärd och gingo mumlande 
närmare, likasom för att gifva mera eftertryck åt befälhaf- 
varens ord.

»Tålamod, mina vänner!» sade denne. »I veten väl, att 
de sköna alltid göra svårigheter, innan de gifva efter för 
våra önskningar.»



250 NU GAU DOMEN ÖFVER LANDET.

Ett gällt skratt besvarade det råa infallet.
Men Anna Bjelke hade ingenting hört, hon stod till 

det, yttre lugn och kall; med högra handen hade hon fattat 
om bordskanten, den flammande blicken gick ut öfver de 
församlade, medan de vidgade näsborrarna, och den tätt 
slutna munnen vittnade om den strid hon kämpade.

Det stolta hufvudet höjdes, och blicken stannade på 
junker Stein.

»I ären aflönad att strida för Sveriges sak,» sade hon. 
»Hafva vi brutit våra förpligtelser till eder?»

»Nu föredraga vi att tjena kung Kristian,» genmälde 
Junkern oförskämdt.

»Borden I icke åtminstone hafva tjent ut för den tid I 
ären aflönad?»

»Bah! Man tar det inte så noga!» Och junkern vände 
sig till sitt folk, liksom kände han sig i behof af understöd.

»Så ären I en förrädare!»
»Ja, mot denna laglösa regering är jag det!» utropade 

junkern och svände sin hatt.
Det tyska folket hurrade.
Alla de svenske herrarne hade dragit sina svärd, de 

slogo en cirkel omkring den modiga qvinnan: »Med lif och 
blod skola vi till det yttersta försvara eder!» ropade de.

»Har jag framkallat stormen, kan jag ock afvända den,» 
sade hon i det hon tog facklan ur Beppos hand; på en 
vink af henne öppnade han dörrarne till det lilla rummet: 
»Sen hit I alle! Der ligger fästningens krutförråd, ett slag 

-af denna fackla och vi äro alla dödens!»
Och på det första, enda utropet, följde en tystnad så 

djup, att man skulle trott döden redan förseglat de nyss så 
hädiska tungorna.

»Jag har länge vetat, att detta skulle komma,» tilläde 
Kon, »och jag har beredt mig derpå. Nu säger jag eder: 
endera undergifvenhet och lydnad, eller jag sätter min ho- 
Jelse i verket!»

Så allvarlig, så fruktansvärd syntes hon i detta ögon
blick, att ingen af de närvarande tviflade på, att hon 
tänkte stå fast vid sitt ord, om det ringaste motstånd 
gjordes.

Kanhända junker Stein tänkte, att hvad som var gömdt 
behöfde derför icke vara glömdt. Såsom den brottsligaste
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ansåg han sig böra göra första steget och sade derför med 
spelad undergifvenhet :

»I ären den starkaste; jag underkastar mig!»
»Trohetseden!» befalde Anna,
»Hvad behöfs den ...»
»Förestafva den!» befalde hon strängt.
En fältöfverste steg fram för det tyska krigsfolket, som 

fick eftersäga den.
»Läs upp krigslagarne!»
Det skedde och derunder bleknade junkern, det rann 

honom i sinnet, att saken kunde få en annan utgång än 
han hade väntat.

Men dörren stod fortfarande öppen, och när Anna trött
nade att hålla facklan, fick Beppo understödja henne. Ingen 
vågade erbjuda sig.

När uppläsningen var slutad, sade hon med qväfd rö
relse, men med stark röst:

»De brottslige hafva bekänt; nu falle dom!»
»Döden!» ljöd svaret.
»Detta kan icke gälla mig!» skrek Stein alldeles utom 

sig af förskräckelse.
»Jag har endast varit hans verktyg!» ropade Evens. 

»Nåd, nåd, stränga fru!»
Befälhafvaren såg den ångest hon led. »Gif icke efter,» 

hviskade han. »Får jag föra eder talan?»
»Ja !»
Han gick fram till bordet: »Här skall nåd gå förrätt,» 

sade han. »Skonsamhet mot de förledde, straff på de brotts
lige. Den tyska manskapen går fri, junker von Stein och 
löjtnant Evens till döden!»

Nu uppstod ett förfärligt tumult; de begge dömde ru
sade till soldaterna och ville de skulle skydda dem, men 
dessa hade endast ögon för den ödesdigra facklan, och då 
denna hotande höjdes, enades de om, att sjelfva taga hand 
om de begge olycklige officerarne.

Tolf tyska soldater med två korpraler utmarscherade att 
bilda spetsgård.

Fältpresten efterskickades, och i hela församlinges när
varo fingo de lifdömde aflägga bikt och emottaga aflösning 
och nattvard.

Det var en gripande stund, som ingen af de närva
rande någonsin kunde glömma, och alltjemnt stod Anna med
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facklan i sin hand, en enda gnista derifrån hade varit döden 
tor dem alla.

Tvenne svenske officerare togo hand om hvardera af de
Pres^en gick förut med krucifixet i sin hand; de 

toljde honom efter.
Det rådde dödstystnad i rummet, hvar och en lyddes 

etter de bortgåendes steg. Hvarje ansigtsmuskel var såsom, 
stelnad.

Då small första skottet!
Det var som en elektrisk stöt hade skakat alla de när

varande.
Så kom det andra.
Då räckte Anna facklan till Beppo att släcka, och hon 

knäppte händerna i det hon sade med djup rörelse- »Nu 
hafva de försonat sitt brott. Gud förlåte dem så som jag
af hela mitt hjerta gör det!» Derefter gick hon långsamt 
fram till bordet.

Men all manskapen hade fallit på knä; man hörde flera 
af dem grata och snyfta.

Anna Bjelhe slog med klubban i bordet till tecken att 
hon ville tala.

-J Ä?e-, officerare, som stå de afgångne närmast
träde i deras ställe,» sade hon. »Må hvad som skett lefva 
i edra minnen såsom en ständig varnagel!»

»Lefve fru Anna Bjelke !» ropade de tyske.
»Lefve fru Anna Bjelke!» instämde de svenske.
»Och må hon länge förbli det föredöme, som manar 

oss till stora hjeltemodiga handlingar!» utropade befäl- 
fiafvaren.

Och alla officerarne instämde med honom.
>>Ja& tror ful]t och fast,» sade Anna, »att det i alla 

uder skall komma att finnas redlige män och qvinnor, som,,
bonden står för dörren, skola med ord och handling visa 

fafängligheten af hvarje anslag mot Sveriges rike, och annat 
lar jag heller icke gjort. Jag tänker nog, att konung 
Kristian for denna gången skall uppgifva hoppet om att in
taga Kalmar stad och slott.»

Församlingen åtskildes, soldaterna återvände till sina 
messer, myteriet var slut.

Men så högt steg Anna Bjelke i folkets ögon, att de 
alla sade, det var större heder att tjena under henne än 
den tappraste fältherre, ty det mod, som behöfs för att vara
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€n tapper krigare, går inte upp emot det, som erfordras då 
det gäller så djerfva dåd, som dem hon utfört.

Ryktet om hvad som skett på Kalmar kom också till 
danska flottan.

Konungen förtörnades, men hvad hjelpte det. Slottet 
stod hotande med sina stängda portar och sina höga murar 
och torn. Det tycktes säga till honom; »De förrädare, 
som funnos här inne, har jag utspytt; vik hädan, här förmår 
du intet!»

Och så måste han segla derifrån, och färden togs till 
de stockholmska skären.

Ingen hade gripits af tilldragelsen på Kalmar som Zina, 
om någon slog i en dörr, flög hon högt, allt det forna öf- 
Termodet var borta, och både fru Anna och Beppo var hon 
så undergifven, att de inte kände igen henne.

En dag landade en skuta, som kom från Finland och 
skulle återvända.

»Om tre dagar!» sade Beppo till henne.
»Jag skall vara färdig!»
Hon längtade bort, men hon var rädd för att hon icke 

skulle kunna bli honom till nöjes, och när hon tänkte på 
hur han skulle straffa henne, såg hon alltid Evens förebrå
ende blickar, när hän lemnade domsalen.

Tidigt en morgon vigdes de i kapellet; fru Anna var 
närvarande, hon hade rikligen begåfvat dem, och Zina kysste 
gråtande hennes hand och lofvade att hon skulle bjuda till.

»Var icke för sträng!» voro Annas sista ord till Beppo.
Men på Kalmar var disciplinen från den dagen strängare 

än förut, och ofta, när officerarne sutto samtalande vid de 
fylda krusen, ordade de om den märkliga dag, då Anna 
Bjelke genom sitt mod och sin beslutsamhet räddade dem 
ifrån att falla i fiendehand.
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13.

Nu går domen öfver landet.

Den danska flottan seglade alltså till Stockholm. På ett 
af fartygen, i en liten afskild kabyss, befann sig Hemming 
Gadd. På det lilla bordet framför honom låg en nyss af- 
slutad skrifvelse, men han läste inte, utan stirrade endast 
på den. Hans själ och hans tankar tycktes vara långt skilda 
från det närvarande.

Måhända påminde han sig de otaliga gånger han stått 
framför sina tappre krigsmän eller denna lugna, betänk
samme allmoge, som ingen kunnat sätta lif uti såsom han. 
Han mindes, hur han haft sitt nöje af att väcka deras tanke
kraft, huru de, vid början af hans tal vanligen slöa och lik
giltiga eller rent af misstänksamma blickarne, småningom 
logo fäste på honom, hur det vid något kraftuttryck hos 
honom lyste till i deras ögon och, när det sedan tog 
eld i dem, hur han måste fortsätta sitt tal för att få 
den att slå ut i lågor. Derefter följde de honom i hvad 
farligheter han ville föra dem. Fäderneslandets räddning ur 
fiendehand var målet för alla dessa sträfvanden; hur hade 
han icke med hån och förakt yttrat sig om denne fiende. 
Fans väl ett glåpord, som han icke brukat om danskarne? 
Och nu, nu skulle det oerhörda, det otroliga inträffa, att han, 
Hemming Gadd, danskhataren, skulle föra fiendens talan ; der 
på bordet framför honom låg det öppna bref till svenska 
folket och allmogen, hvari han förklarade, att konung Kri
stian II af Danmark var en ärlig och rättrådig herre, som 
Sverige icke borde stöta bort, när han bjöd dem fred och 
glömska af det framfarna. Brefvet var undertecknad Hemming 
Gadd. Samme Hemming Gadd, som så ofta sagt till dem: 
»Tro aldrig en dansk!»

Skulle de också nu tro på honom, månne icke snarare 
att, han förlorat förståndet? Hade de icke sin egen och sina
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fäders erfarenhet att åberopa, hvad hade följden blifvit 
hvarje gång de danske med falska löften listat sig in i landet,
och fans väl någon anledning för att det skulle bli bättre 
den här gången?

»Om de sätta tro till mig, äro de usla väderflöjlar,» sade 
han, »och värda sitt öde.»

Fru Pernilla hade sagt honom, att sådan makt hade 
lians vältalighet, när han rätt ville bruka den. Han hade 
aldrig trott det, men nu skulle han försöka ; han skulle säga 
precis motsatsen af hvad han tänkte, och beto de på den 
kroken, ja, då hade den sluga qvinnan mera förstånd och 
mera menniskokännedom än han, och han skulle för första 
gången i sitt lif erkänna sig besegrad. Och detta af en 
qvinna, men också den snillrikaste i verlden!

Hade han icke dessutom kommit till den öfvertygelsen, 
att det icke längre lönade att kämpa mot strömmen? Om 
Sten Sture lefvat, hade det varit en annan sak, men hvem 
skulle fortsätta hans arbete? Fans bland rikets stormän en 
enda som dugde till något? Hur hade de allesammans be
handlat honom? Och hade han icke nu fått det yppersta 
tillfälle att taga hämnd? Deras längtan efter ett danskt 
regemente skulle bli uppfyld, och de skulle med förskräckelse 
erfara följderna.

Han visste hvad kung Kristian och hans löften voro 
värda. Tusende gånger hade han sagt det, men hvem hade 
trott honom?

Sin biskopsstol var han beröfvad, hvem skulle efter 
Sten Stures bortgång göra något för honom? Hvem mindes 
de tjenster han gjort fäderneslandet; hade han icke många 
gånger varit i sådan fejd med riksens råd, att han måst 
begära lejd för att begifva sig in ibland dem?

Och fru Kristina? . . . Han tjenade henne, då han be
friade henne från ett ansvar, som var större än hon kunde 
bära.

Så hade denne starke, okuflige man låtit böja och om
vända sig. Låtom oss tro, att, ehuru hans mannakraft ännu 
icke svikit honom, ehuru hans talareförmåga var densamma 
som förr, hade likväl de åttio åren öfvat ett inflytande på 
tankegåfvan, hvaraf han sjelf var omedveten, ty aldrig skulle 
Hemming Gadd ens för sig sjelf velat erkänna att fru Per
nilla Klausdotter var orsaken till den förändring han under
gått.

NU GAE DOMEN ÖFVER LANDET.
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En af danske konungens tjenare inträdde och begärde 
■den utlofvade skrifvelsen.

Antingen mannen syntes alltför ringa eller svensk
heten tog ut sin rätt; men det gamla lejonet rusade upp, 
ramarne lyftes hotande och han skrek: »Packer eder här
ifrån!»

Befallningen åtlyddes så plötsligt, att han måste skratta 
åt den feghjertade.

Det var ett vildt, ohyggligt skratt. Hemming hade en 
gång hört ett dylikt från en förrädare, som fördes till scha
votten, och han påminde sig och kände igen det på samma 
gång.

En kort stund derefter inträdde en af konungens herrar, 
men han lemnade dörren öppen för att visa de beväpnade 
män, som åtföljde honom.

Hemming smålog i sitt sinne, med bortvänd blick vi
sade han på pergamentet, som låg på bordet. Hofmannen 
tog det och skyndade bort.

Så var då lotten kastad!
Hemming Gadd var en förrädare! Det talet skulle gå 

som en löpeld öfver hela Svea land.
Han slog handen i bordet så våldsamt att det remnade, 

det kändes ock, som om något inom honom hade brustit; 
man öfverger icke straff löst den tro man tjenat hela sittlif.

Der satt han återigen grubblande och sluten, blicken 
hvilande på bordet, der den ödesdigra skriften nyss legat; 
nu var det remnan som sysselsatte hans tankar! Kunde 
hvad som sålunda brustit itu, sättas ihop igen? Hade inte 
timret varit godt nog, eller var slaget så väl afpassadt?

Hvilka gagnlösa frågor. Steget var en gång taget, nu 
måste han gå fram på den nyinslagna vägen. Då kom han 
ihåg hur Svante Nilsson en gång gjorde sig till konung 
Hans’ man och hur det då var Hemming Gadd som sade 
honom, att Sverige icke var förloradt, så länge det egde 
trofasta män till sitt försvar.

Det skedde på en tid, som längesedan var hänsvunnen, 
de galna tankarne ville inte lemna honom någon ro. Det 
var derför att han stängt sig inne, nu skulle han låta ro 
sig till konungens skepp och emotlaga loford för de afgifna 
brefven, han skulle buga sig så djupt, så ingen kunde se 
på honom, hur han af själ och hjerta önskade att danskarne 
en dag skulle få uppbära straffet för det onda, som de och
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haii gemensamt gingo att föröfva mot det land och folk han 
aldrig upphört att älska.

Med gladare och förhoppningsfullare sinne än konung 
Kristian II den gången, hade ingen af de föregående Olden- 
hurgarne någonsin lemnat Köpenhamn och seglat till Sverige

Omgifningen hade icke sett konungen så glad sedan 
Dyvekas dod, och inte en gång den smälek han lidit utanför 
Kalmar hade för mer än några dagar fördystrat hans lynne 
Afven han uppsatte bref, som skulle sändas till rikets råd 
Stockholms borgerskap samt öfriga städers, köpstadsmän 
och landets allmoge.

»Vi hafva nu sjelfva hit till landet kommit,» skref han 
»i den akt och mening, det Gud vet, att vi all skada och 
förderf vilja afställa, den menige man i Sverige till nytta 
gagn och bistånd, att de nu efter denna dag skola lefva 
med fred och rolighet, njuta lag och rätt och'gammal god 
sedvänja och få all den del som de behöfva kunna, som 
oss möjligt är dem tillskicka, både med humle, salt och 
kläder.

»Och tacke vi eder alle gode män och allmoge, som 
våre kaptener och höfvidsmän gått tillhanda och huldskap 
och troskap tillsagt på våra vägnar och det ärligt och red
ligt hållit hafva som dannemän böra och göra.»

Vidare ordade han om de vrånga och onda men niskor, 
som brukat lögnaktigt tal och osanning emot honom. »Dock 
ej förty, den menige, fattige allmoge är snart förvillad och 
vi ej akta i någon måtto veta deras argesta eller dem för- 
derfva, äro vi dock ännu af vår synnerliga gunst och nå
diga välvilja böjde att öfverse med dem, som sådan upp
resning gjort hafva mot deras egna löften och tro.»

Desslikes sade han sig vilja sammankalla allmogen till 
en riksdag i Stockholm att pröfva och besluta en evig fred, 
som han aktade att göra mellan de tre rikena, dem till 
evigt gagn, det Gud visste hans afsigt och önskan vara.

Och konungen skrattade förnöjd. »På den kroken 
skulle de nappa,» menade han.

Vid pingsttiden anlände han framför Stockholm. Redan 
från skärgården afsändes brefven till de svenska landskapen. 
En del krigsfolk landsattes.

Nu började belägringen af Stockholm, men det visade 
sig snart, att detta var hardt nära lika omöjligt, som att 
med våld taga Kalmar.

Sten Sture den yngre. II.
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Kristina var outtröttlig i anskaffande af allt som er
fordrades för stadens försvar, såsom lifsmedel och ammunition, 
och den tappra besättningen visade prof på den största 
tapperhet och mod. Alla lifvades af den bästa anda och 
en allmän offervillighet; det gälde fäderneslandet, det gälde 
hem och härd, och alla betänkligheter veko.

Konungen blef åter mörk i hågen och ånyo aflät han 
en ny skrifvelse, men lika litet den som biskops Hemmings 
bref vållade någon förändring i det fattade beslutet att för
svara land och rike till det yttersta; dock väckte det ovilja 
och bestörtning att höra sådant tal af den man, från hvars 
läppar så mången gång i ljungande vältalighet fosterlands
kärleken flödat.

Inte allenast från sjösidan, också från land belägrades 
staden. Så snart konungen anländt med flottan, tågade den 
danska hären från Upsala; nu skulle man tillgripa det yttersta.

Men hvarje borgare hade blifvit krigsman, och de bil
dade tillsammans en mur, som i det närmaste var ogenom
tränglig.

Det visade sig snart att de kungliga brefven hade heller 
icke mycket uträttat. Man var så van vid runda löften 
från de danske, och hvar och en visste hvad de vore värda.

Erkebiskop Gustaf, biskop Mathias och alla de andra 
herrarne af riksens råd och menige adeln, som svurit honom 
trohet, skyndade att infinna sig hos konungen.

Han emottog dem med all möjlig välvilja och bevå
genhet.

De svenske herrarne förnyade och stadfäste med 
hand och mun och svåra eder och förpligtelser allt hvad de 
i Upsala till den danske konungens höfvidsmän hade ut- 
lofvat.

Och konung Kristian å sin sida lofvade muntligt att 
vilja det obrottsligen i alla artiklar och punkter hålla, utan 
all argan list vid sin ära och sanning och kristliga tro.

Om begge partierna kunnat läsa i hvarandras hjertan 
skulle de häpnat öfver den list och falskhet, hvarmed de 
tänkte bedraga hvarandra. De svenske voro framförallt 
angelägne om att vinna laga stadga på de förläningar, 
hvarmed de efter mötet i Upsala hade begåfvat hvarandra. 
Många, som tillförene icke haft gods och gårdar, hade nu 
blifvit hugnade dermed af den enda anledning, att alla 
tyckte sig hafva lika god rätt.
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Konungen gjorde heller ingen anmärkning deremot, han 
vai idel solsken, han förklarade att allt det gamla framfarna 
skulle vara glömdt.

Sa skildes man som de bästa vänner, och på ömsesi
diga löften var ingen brist.

Men inte allenast herrarne också bönder och allmosre 
gjordes allt att besticka.

I synnerhet dem som funnos i granskapet af Stockholm 
ville konungen draga på sin sida. Så väl han sjelf som 
hans utskickade samlade upplandsbönder omkring sig och 
talade vänligt med dem, och när de kommo till lägret fram
för Stockholm, fingo de gästning, och aldrig drogo de der- 
ifrån utan en tunna salt i föräring; »och det lockade han
många till sig med, som visst inte annars hade kommit till 
honom».

Bland de svenska herrarne var det företrädesvis biskop 
Mathias som var verksam i att vända folkets sinnen till 
konungen. Denne man hade under sin mångåriga beröring 
med allmogen förvärfvat en viss öppenhet, som liknade är
lighet. Han försummade aldrig att göra en god gerning, 
som kunde inbringa honom tio gånger så mycket, och han 
gaf sig tid att vänta på vinsten, om det ock vore i tio år.

Desslikes hade han med allmogen ett muntert och skämt
samt lynne, som behagade dem väl. Deras angelägenheter 
antog han sig gerna, och hade ingen annan behållning deraf, 
så hade han det sjelf. Var han deremot tillsammans med 
sine förmän eller konungen, då var han den mjukaste och 
underdånigaste; all hans egen personlighet hade uppgått i 
hans enda önskan att behaga och vinna bifall. Möjligen 
kunde derpå med tiden följa — befordran. Biskop Mathias 
hade en gång varit föreslagen till erkebiskop, han upphörde 
sedan aldrig att drömma derom.

Nu var det konung Kristians sak han skulle föra hos 
allmogen, och det smickrade honom inte litet att höra de 
öfriga prelaterna säga, att ingen hade sådant inflytande som 
han. Den fåfänge, gamle mannen rodnade som en flicka, när 
konungen klappade honom på axeln och bad honom göra 
för hans sak, hvad han kunde.

Med handen på hjertat förband han sig härtill, och trog
nare tjenare hade icke kung Kristian.
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Men andra funnos som icke ville vara sämre; de för
nämligaste deribland voro biskop Vincentius i Skara samt 
herrar Ture Jönsson och Erik Abrahamsson.

Den senare uppträdde med ett skryt, som var hans ill
dåd värdigt. Ständigt upprepade han, att ingen hade gjort 
så mycket för Danmark som han, och då blinkade han åt 
Didrik Slagheck, denne konungens ständige följeslagare och 
förtrogne, fru Sigbrits gunstling, hvars råd och anvisningar 
hon bedt konungen att i allo följa. Han talade också för 
herr Erik hos sin höge herre, som besynnerligt nog hade 
stark motvilja för riksföreståndarens mördare.

Sådana voro de fördelar konungen vunnit, men under 
tiden fortgick befrielsekriget i Kalmar län, Östergötland, i 
Vestmanland och Nerike.

Der kämpade Nils Eskilsson (Baner), en redlig herre och 
fosterlandsvän; på det väl befästa Göksholm beredde man 
sig till allvarsamt motstånd. Också Örebro var i säkra 
händer.

Konungen skulle snart komma i erfarenhet af huru tomma 
och ihåliga alla hans förhoppningar varit. De fiendtliga rö
relserna utbredde sig allt mer. Fogden på Vesterås slott, 
den tappre Måns Jönsson, befäste slottet allt hvad han för
mådde. I spetsen för östgötabönderna, som belägrade biskops
gården i Linköping, stodo Sven Höök och Peder Smed, begge 
dugande män.

Herr Erik Abrahamsson, som gerna ville göra sig konungen 
förbunden, drog ner åt Nerike för att röfva och plundra, 
men det hade sig icke bättre, än att nerikesbönderna reste 
sig i massa, det kom till allvarsam strid, och herr Erik blef 
tillfångatagen. Då ville han värja sig med list; han hade 
blifvit nödd och tvungen till det, sade han, annars skulle 
han väl aldrig hafva lyft sin hand mot egna landsmän.

Dessa trodde honom väl icke, men hans ynkliga jämmer 
bragte dem dock till att föra honom till Krokeks kloster, 
der han skulle hållas fängslad. Men munkarne släppte snart 
ut honom.

Under tiden ryckte Måns Jönsson i spetsen för en tapper 
skara ut från Vesterås mot Strengnäs. Erik Abrahamsson, 
som just då hade kommit ut från Krokek, fick kunskap härom, 
och han skyndade till lägret för att underrätta konungen 
om, att Vesterås’ slott var så godt som lemnadt försvars
löst och borde genast angripas.
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En hop jakter och båtar, utrustade med folk och byssor, 
afseglade till Vesterås under anförande af herr Erik.

Tillrustningarna gjordes så i tysthet, att ingen visste 
hvad färden gälde, förr än de redan voro ute. Sent på 
natten anlände den lilla flottan till sin bestämmelseort; der 
hade man inte en aning om fara, förr än skotten dånade 
utanför slottsportarne. Ofverrumplingen var fullständig, och 
stormningen hade alltså önskad framgång. Strax derefter 
sändes en skara att möta den hemåt vändande gamle Måns 
Jönsson; äfven han blef genom öfverrumpling tillfångatagen 
och sänd till lägret.

Konungens glädje blef öfvermåttan stor, och han be 
gagnade sig af den vunna framgången. Stockholms borger- 
skap blef genast underrättadt om konungens seger, men de 
visade sig lika modfulla på stadens murar, och dag efter dag, 
vecka efter vecka gick utan att konungen kom sitt mål ett 
steg närmare.

Det var i början af juli som Vesterås föll. Öfvertygelsen 
om att ingen utländsk hjelp stod att få, nedstämde modet 
hos de svenska ädlingarne i staden, men de vågade ingenting 
säga; fru Kristina ville icke höra talas om någon dagtingan, 
och borgarne och allt folket ville som hon.

Konungen gjorde alla möjliga försök att med godo vinna 
sin önskan när han såg att våld och makt icke hjelpte, men 
lika fåfängt var det ena som det andra; de fredsmäklare 
konungen sände afvisades utan att ens få framföra sitt 
ärende; man ville icke höra dem.

Visserligen blefvo icke de danske slagne på öppna fältet, 
men belägringen af Stockholm hade i alla fall icke en skymt 
af framgång.

Från staden gjordes nästan dagligen utfall med mer och 
mindre framgång, och detta retade konungen till det yttersta, 
det bevisade efter hans uppfattning en djerfhet och ett hån, 
som framkallade hos honom dessa vilda utbrott af raseri, som 
småningom ledde till vansinne.

Så illa stod det med tillförseln till konungens läger, att 
ehuru han gjort allt för att vinna den angränsande allmo
gens välvilja, så var likväl tillförseln ofantligt mycket rikare 
till staden än till lägret. På det förra öfverflöd, på det 
senare brist.

Och ständigt inlupo underrättelser om hur manligt all
mogen stod sig öfverallt i landet. Icke heller i Finland rönte
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konung Kristian den framgång han väntat; den gamle sture- 
vännen, Arvid Kurk, Tönnes Eriksson (Anna Bjeikes svåger; 
och herr Ake Göransson stodo af alla krafter den behjertade 
fru Kristina bi; de hade svurit att stå eller fälla i striden för 
den rättvisa saken.

Ställningen fortfor att vara den samma ända in i augusti 
månad, bristen på lifsmedel blef inom lägret känbarare för 
hvarje dag. Det såg inte ut, som om någon förändring 
skulle snart inträffa, och när vintern kom måste konungen 
upphäfva belägringen och med skam och nesa draga tillbaka 
till Danmark, utan att hafva något skördat af hela den dyr
bara utrustningen.

Ställningen var så mycket svårare, som äfven från 
Danmark underrättelser inlupo, hvilka omförmälde stort miss
nöje med de dryga skatterna i ock för den stora utrust
ningen mot Sverige.

Kristian klagade högt och förbannade dem som rådt 
honom att företaga denna fejd.

»Jag är vorden en förderfvad herre!» utropade han.
Då trädde magister Didrik inför honom.
Men allt sedan lyckan vändt konungen ryggen, var den 

forne gunstlingen honom misshaglig.
»Hvem har kallat dig?» sporde han mörkt.
»Jag trodde . . .jag tänkte . . .»
»Dina tankar duga till intet. Gå!»
»Det är ett bref.»
»Från hvem?»
»Fru Sigbrit!»
»Hon har del i detta!»
»Just derför ...»
»Derför tror du det går åt helvetet!» skrek den för

bittrade monarken och fattade honom i kragen, ruskande 
magistern af alla krafter och sedan kastande honom ifrån sig.

Denne, som förmodligen förut fått vidkännas samma be
handling, låg alldeles stilla.

Kraftyttringen hade förmodligen gjort majestätet godt, 
han yttrade derefter litet blidare:

»Stig upp!»
Befallningen efterkoms genast.
»Hvad skrifver hon?»
»Först om sin stora oro ...»
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»Den är fullt befogad; inte nog med de fördömda sven- 
skarne, också mitt eget folk understår sig att knysta mot 
mis-, deras herre och konung!»

»De kunna tuktas, menar fru Sigbrit.)
>Det vet jag förut.»
»Hvad svenskarne angå . .
»Vet hon också bot för dem?»
»Hon tror det!»
»Nå, låt höra!

Konungen vände sig hånfullt till Didrik, men raseriet 
fick åter makt med honom; han stampade ursinnigt i golf- 
vet och mätte det med stora steg. »Blefve jag en gång 
herre öfver detta land, hvilken blodig, förfärlig hämnd skulle 
jag inte taga! Mångtusende gånger skulle de få ångra att de 
icke i tid sökt blidka min vrede.»

»Nådig herre!»
»Hvad är det?»
»Fru Pernilla Klausdotter...»
»Hvad gagn har jag haft att följa hennes råd? Han 

skulle ju ha så mycket inflytande på folket, den gamle bispen, 
sades det?»

»Det har han alltid haft!»
»Hans bref ha inte förmått något, det sen I väl!» skrek 

konungen.
»Hans egen personlighet...»
»Skulle inte göra mer!»
»Det tror fru Pernilla.»
»Jag skulle kanske släppa honom in i staden och sedan 

låta dem behålla honom?»
»Hon tror han kunde bringa befolkningen på andra 

tankar, om han talade vid dem.»
»Hans makt öfver dem lärer icke vara stor.»
»Så skrifver fru Sigbrit...»
»Hon också?»
»Att om några svenska herrar sändes till staden, skulle 

de belägrade inte kunna neka att taga emot dem, och deras 
närmare bekantskap med förhållandena skulle leda till ett 
säkrare resultat, än hvad alla fredsmäklare åstadkommit.»

Konungen satt tankfull. »Vid min ära,» sade han slut
ligen, »hon har rätt!»

Magistern bugade utan att svara.
»Skicka efter biskop Hemming.»

tv ..
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Denne korn-efter en stund.
»1 hafven sagt, I viljen tjena mig?»
»Ja, eders nåde.»
»Bevisa mig det?»
»På hvad sätt?»
»Förmå dem till dagtingan.»
Hemming stod tankfull en stund. »Jag skall göra mitt 

bästa,» sade han.
»När ären I färdig?»
»När I så befallen!»
»I morgon således!»
»I morgon, eders nåde!»
Hemming Gadd gick, och konungen sände bud på Mathias 

och herr Erik Rynmg, de skulle för samma ändamål följa 
in i staden, men ordet skulle lemnas åt Hemming Gadd. 
»Misslyckas han,» ropade konungen »då skickar jag hans 
af huggna hufvud till fru Pernilla, hon skall deraf komma till 
insigt om, hur litet hans vältalighet var värd!»

När morgonen kom, begärdes inträde i staden för de 
tre ofvannämnde herrarne.

Det beviljades genast.
De bud Hemming Gadd medförde kunde icke vara annat 

än goda, menade fru Kristina, derför längtade hon att få 
höra dem.

Men när underrättelsen spred sig i staden, att gamle 
Hemming skulle komma, då kom det öfver dem som en 
flägt af forna, lyckliga tider.

Visst kom han för att hjelpa den betryckta staden! Allt 
hvad lif och anda hade skyndade ut för att möta honom. 
Visst skulle han med glädje återse den ort, der han så ofta 
genom^ sitt kraftiga uppträdande verkat för Sveriges väl.

Några officerare jemte flera borgare voro de anländande 
till mötes vid stadsporten.

Folket, den skådelystna massan, bildade en häck ända 
till slottet, men de sågo ingen annan än Hemming.

»Han är sig lik,» sade en.
»Han ser ju inte åt oss!»
»Så röd han är i synen!»
»Har han blifvit högfärdig?»
»Jag känner rakt inte igen honom.»
»Något är på tok!»
»Han ser sig icke alls omkring.»

NU GAR DOMEN ÖFVER LANDET.
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»Stirrar rakt framför sig.»
»Hur han pratar!»
»Och skrattar?»
»Det har aldrig förr varit hans lag.»
»Men åt oss ser han inte.»
»Nej, icke det bittersta!»
Så hviskade de med hvarandra, och sådant var det in

tryck han gaf.
Hvad han sjelf erfor, när han vandrade genom gatorna, 

gjorde han sig inte reda för, det var omedvetet; han undvek 
att se på någon för att icke behöfva helsa; mot sin vilja 
kände han sig besvärad, han kunde icke komma i sitt rätta 
esse, men gick det icke strax, så vänta bara tills han fått 
bryta isen och visa hvad han förde i skölden, då skulle alla 
bli ursinniga på honom, då var han åter midtinne i striden, 
och sedan — sedan gälde det att bevisa hur rätt han hade 
i sina påståenden och hur litet de förstodo sin egen fördel.

Nu voro de framme vid slottet.
I den stora salen voro samlade ungefär ett femtiotal af 

stadens förnämsta herrar; framför dem alla stod den ädla fru 
Kristina Gyllenstjerna.

Hon gick honom till mötes, och han stod ansigte mot 
ansigte med enkan till sin bortgångne vän.

Han kände hennes blickar fästa på sig, men han mötte 
dem icke, utan bugade endast djupt för henne och sedan för 
alla de andra närvarande.

Det kändes en tung och tryckande luft/ hvar och en 
erfor förnimmelsen af det som skulle komma, men ingen 
yttrade ett ord, det tillhörde Hemming Gadd.

För första gången letade han efter ord; det blef honom 
svårt att inför denna kvinna och dessa män uppträda med 
främliga tal på sin tunga, bjudande med åttioåriga läppar 
sitt fosterland en judaskyss, derför tvekade han.

»Det är nu tvenne år sedan,» sade han, »som jag såsom 
gisslan följde härifrån till Danmark; annat är att se en sak 
på afstånd, annat på nära håll. Konung Kristian är en mild 
och nådig herre, han säger sig vara Sveriges laglige konung, 
och från denna sin rätt tänker han aldrig afstå, och visst 
och sant ar det, att Sverige under hans spira skulle gå en 
ärofull och lyckosam tid till mötes!»

Kristina stirrade på honom, likasom ville hon icke tro 
sina egna öron.
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»Och det är I, elektus, som säger detta?»
»Hvart leder motståndet, om icke till landets totala 

utarmande? Hvem kommer eder till hjelp? Hansestäderna, 
konungen af Polen, ryske storfursten, kanske tyske kejsaren 
äro beredvillige att räcka konungen af Danmark en hjelp- 
sam hand att tukta hans upproriske undersåter. Påfven 
utfärdar den ene bannlysningen efter den andra, och hvad 
som kanske betyder mest af allt, landets egna barn, jag 
menar nu stormännen, äro till största antalet ense om att 
lemna spiran till konung Kristian. Hvartill tjenar då ett 
ytterligare motstånd? Att uppreta konungens sinne, låta 
oredan fortfara och göra eländet större än det redan är.»

Många af de närvarande medgåfvo i tysthet att han hade 
rätt, men de tego.

Hos Kristina hade bestörtningen lemnat rum för vrede 
och afsky; förtrytelsen brann på hennes panna och kind 
när hon sade: »Aldrig trodde jag, att I skullen blifva en 
landsförrädare!»

Med dessa ord vände hon den kunglige förespråkaren 
ryggen och lät bortvisa hela beskickningen.”

Hemming Gadd begaf sig ned på rådstugan, den var till 
trängsel fyJd af menniskor.

»Frihet i handel och vandel, fred med fienden, glömska 
och försoning, se der hvad jag hafver att bjuda eder,» till- 
ropade han dem.

»Ären I den danske konungens man?»
»Drifven I gyckel med oss?»
»Kommen 1 icke att föra oss an emot danskarne0 » 

sporde en arbetare, som från dörren hade fått syn på den 
höge, kraftfulle åldringen.

»Det låter snarare som han vilie böja våra nackar under 
det danska oket,» skrek en dalkarl.

»Slikt liknar honom inte.»
»Han är danskarnes hätskaste fiende. >
»Nej, icke nu mer!»
»Jo, jo, det har han alltid varit.»
»Jag slogs under honom i Östergötland.»
»1 skullen hört honom i Dybeck!»
»Far min var med i Kalmar, när konung Hans hängde 

hvarannan borgare, men då kom biskopen, och hela danska 
ligan gaf sig i väg, och så talte han till bönderna hur de 
skulle slåss till sista man, och han sa att han gerna gaf sitt
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hi för Sverige, och så hurrades af alla krafter för den tappre 
biskopen.»

»Låt oss hurra för honom!»
Och så hurrades af alla krafter, och förgäfves sökte 

han komma till tal, det var hans egna manliga dåd han 
måste höra upprepas; de ljödo i hans öron som skärande 
missljud, de stungo som hvassa törnen i hans hjerta, men 
kasta om kunde och ville han icke; hur många gånger hade 
han icke besegrat kraftigare motstånd än detta, skulle andra 
nu besegra honom? Nej, och tusende gånger nej.

Han väntade tills stormen någorlunda lagt sig och ropade 
sedan: »Viljen I höra mig?»

»Ja, ja!» ropades från alla håll.
»Viljen I hafva slut på detta eviga fejdande?»
»Det vilja vi!»
»Skulle inte hvar och en i fred och ro vilja återvända 

till sitt yrke?» sporde bispen.
»Jo, jo!»
»I borden hafva ständig tillgång på salt.»
»Det borde vi.»
»Billigare pris på kläde. »
»Mycket billigare!»
»Den rike icke få inkräkta på den fattige.»
»Lika rätt åt alla!»
»Skaffa oss det!» ropade en.
»Det kan han inte!» genmälde en annan.
»Kanhända, om I viljen underkasta eder ett vilkor.»
»Hvilket, hvilket?»
»Litet lönar att jag säger det; I ären sådana tjurskallar, 

som aldrig tagen reson.»
»Vilkoret, vilkoret!»
»Jag har‘ sagt eder de fördelar det bringar.»
»Vi gå in på det!»
»Ja, ja ! »
»Hvari består det?»
»Det heter — dagtingan med fienden!»
Först en dödlig tystnad, derefter uppstod ett tjut och 

ett sorl, som om underjordens afgrundsandar blifvit lössläppta, 
der stod Esbjörns tjenare, Peder Fredag, och han fick tag i 
en stor, grof jernstör och slungade den med sådan fart mot 
Hemming Gadd, att denne var nära att sätt lifvet till.

»Han är en förrädare!»
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»Tvi öfver honom!»
»Har dansken köpt honom?»
»Hvad gäller en biskopssjäl?»
»Bort med honom!» så ljödo ropen rundt omkring.
»Låtom oss kasta honom öfver muren!»
Borgarne hade all möda att rädda den gamle mannen 

undan folkets raseri, men så litet rädd var han, att han 
ville ut till dem, deras motstånd roade honom, och han ville 
väl se om han icke slutligen skulle förmå dem att gifva 
med sig.

Men oviljan bland borgarne var lika stor, om den också 
icke var så högljudd. De sade honom rent ut, att någon dag
tingan icke skulle komma till stånd ; de voro öfvertvgade om 
att kung Kristian icke kunde taga staden med storm, och 
öppna den för honom, gjorde de aldrig.

Han bad dem närmare tänka på saken, de behöfde inte 
genast bestämma sig.

Så begärde han nattqvarter hos en af de förnämsta 
borgarne, och för honom och hans vänner utvecklade han 
under natten de skäl som förmådde honom påyrka en för
ening med Danmark.

»Tron I icke,» sade han, »att detta är de svenska h er
râmes hemliga önskan?»

»Jo, det veta vi nog!»
»Ären I herrarnes vän?»
»Nej, förvisso icke.»
»Kung Kristian är det heller icke!»
»När de gå hans ärenden.»
»Så vet han ändå hvad de äro värda. Känden I för

hållandena i Danmark så som jag, skullen I förstå att kungen 
gör hvad han förmår att lätta bördorna för borgerskapet, 
som förnämligast står väl hos honom, eftersom han sjelf är 
uppfödd hos en borgare.»

»Men det hjelper litet här, vi vilja icke komma under 
danskt regemente.»

»Rätt sagdt, om här funnes en man, som kunde taga 
makten och drifva bort denne Gustaf Trolle och hela det 
danska partiet, då skulle jag vara den förste att säga: låtom 
oss slåss till siste man; nu säger jag i stället som Sten 
Sture den aldre, då konung Hans 1497, likasom nu hans 
son, stod utanför Stockholm och icke såg sig någon annan 
utväg än att vända hem igen.
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Då bjöd han också dagtingan.
Jag var just hos riksförestångaren, när herr Knut Alfsson 

kom med anbudet, mitt råd var att han skulle afslå det, 
men då svarade han de ord, jag nu vill lägga eder på 
sinnet:

Intet kan skada det danska väldet inom Sveriges rike 
så mycket som den danske konungen sjelf!’ Derpålemnade 
han makten åt honom, men tog kort derefter igen den som 
I väl veten.»

De sutto tyste och slagne.
»Men hvem fins här, som kan taga den tillbaka?»
»Hvem kan svara på det ; att herrarne komma att lida 

mest af det danska regementet, derom kunnen I vara för
vissade. Det kan väl hända, att en och annan af dem blir 
ett hufvud kortare, men då kommer det deraf, att denne 
någon skjutit för mycket i växten, och kung Kristian kan 
icke fördra att hans undersåter bära hufvudet högre än 
deras herre och konung, och det må ingen förtänka honom.»

Men när borgarne mot morgonen återvände hvar till sig, 
då tänkte och sade de till hvarandra: »Gamle Hemming har 
nog rätt, låt kungen komma, låt herrarne få sitt lystmäte; 
han blir icke sedan gammal i gården.»

Biskop Mathias hade å sin sida inte heller varit sysslo
lös, för honom gälde det att bevaka egna intressen, och 
ingen förstod den konsten bättre än han. Alla i staden 
vistande höge herrar och ädlingar hade han samlat om
kring sig, många af dem voro i hemlighet hans sak hän- 
gifne, men äfven de mest stridige voro nyfikna att höra 
hvad han hade att säga.

»Se saken rätt an,» sade han, »och I skolen finna, att 
här är intet att förlora, men allt att vinna. Det är icke 
blott till namnet I hädanefter skolen nämnas ’rikets herrar’, 
utan också i verkligheten vara det! Konung Kristian har 
hvarken tid eller lust att befatta sig med landets styrelse, 
det blir eder sak, ädle herrar!»'

Och de ädle herrarne sågo mysande på hvarandra, det 
var just så de ville hafva det.

»Derför tänker konungen inte allenast stadfästa alla de 
privilegier I redan innehafven utan också bevilja nya! Be
gären, ädle herrar, begären hvad helst I önskan, och om det 
står i konungens makt, skall han genast samtycka dertill.»

»Men han har ett grymt sinne, sägs det.»



»Om så är, synes det vara en ytterligare anledning att 
icke sätta hans tålamod på för hårdt prof; hur länge skall 
detta tillstånd kunna fortfara, menen I, ädle herrar?»

»Men fru Kristina...»
»Har stor kraft och ihärdighet, men litet förstår hon 

landets bästa.»
»Hon samtycker aldrig!»
»Det måste hon!»
»Borgare och köpmän lyda henne.»
»Jag tänker Hemming Gadd undergräfver hennes infly

tande hos dem.»
»Men om hon nekar?»
»Om I utväljen några ibland eder, som föreställa henne 

nödvändigheten af att gifva efter ...»
Herrarne öfverlade sins emellan, men ingen hade lust 

att åtaga sig uppdraget.
»Ären I rädda för en qvinna?»
Rädd? Nej, ingen af dem var rädd!
Bland de närvarande befann sig herr Erik Johansson 

(Vase), den såsom gisslan bortförde Gustaf Erikssons fader. 
Han tog till ordet:

»Såsom fru Kristinas närmaste frände,» sade han, »är 
det mig det tillhör att tala i denna sak ; jag skall göra det 
och hoppas kunna bringa eder ett lyckosamt svar.»

Alla tackade herr Érik, det tycktes som om han lyften 
tung börda ifrån dem.

Men i sitt sinne menade herr Mathias sig hafva ryckt 
erkebiskopsstolen ett betydligt steg närmare; konungen kunde 
knappt undgå att gifva honom den efter den lysande ut
gång, beskickningen efter all anledning skulle få.
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Arma Kristina, hvad hade hon icke lidit och kämpat! 
Hon förutsåg utgången och hon visade den med afsky ifrån 
sig. Efter alla de löften hon gifvit sin älskade herre, skulle 
hon ge vika, räcka handen till rikets fiende? Och Sveriges 
folk som kämpade och stred, skulle hon svika det? Stod 
inte Anna Bjelke fast, borde icke hon också göra det? Ack, 
hur hon tänkte och grubblade, men ingen utväg fans. Hur 
hon bad i ångestfull bäfvan, men ingen engel kom ned 
från himmelen för att styrka henne. Det var natt i hennes
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hjerta, natt utomkring henne, hvarifrån skulle den första 
ljusstrålen komma?

Då bief det henne sagdt att fru Cecilia, hennes kära 
syster och dennas herre, Erik Johansson, voro komna för att 
träffa henne.

Dessa begge voro Kristinas bästa vänner, och hon skyn
dade dem till mötes i förhoppning att genom dem finna 
tröst och hjelp.

Fru Cecilia hade allt sedan sin sons bortförande varit 
försänkt i djup sorg; hon sade sig vara förvissad om, att 
hon aldrig mera skulle få återse honom; men i dag öfver- 
raskades Kristina af hennes utseende, det tycktes som om 
hon fått en ny förhoppning att lefva på.

»Käraste Kristina!» sade hon och omfamnade henne. 
»Du kan gifva mig lif eller död!»

»Jag?» sporde denna förvånad.
»Cecilia låter känslan springa framom förståndet,» inföll 

hennes herre.
Kristina såg frågande på dem begge.
Nu tyckte också herr Erik, att det var svårt att komma 

fram med sitt ärende.
Fru Cecilia såg det och tog åter till ordet,
»Konungen vill återgifva mig Gustaf,» sade hon, »det 

beror nu endast på dig.»
»På mig!»
»Käraste fränka!» inföll herr Erik. »Jag har ett smärt

samt bud att tillföra eder.»
»Att förräderiet griper omkring sig?»
»Nämn det icke så. Det är af omtanke både för eder 

och landet.»
»Jag ber eder, frände, tag icke mig med i beräkningen.»
»I ären den enda som nu mera står emot.»
»Hafva alla gifvit efter?»
»Alla, utan undantag önska dagtingan. »
»Också I?»
Herr Erik undgick svaromålet. Stockholms borgmästare 

och råd begärde skyndsamt företräde hos den ädla fru Kri
stina Gyllenstjerna.

»Gå,» sade riddaren, »vi vänta här.»
»De föra nog eder talan,» genmälde hon med isande 

lugn och lemnade rummet.

III

11

i
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Så var det ock. I bevekliga ordalag förestälde de henne 
nödvändigheten af att gifva vika; i så bister tid fans ingen 
annan utväg. Alla stadens medel voro uttömda, hungersnöd 
skulle blifva den gifna följden af en fortfarande belägring.

Tröstande tilläde de, att dagtingat hade också Sten Sture 
den äldre, först derefter kunde han riktigt stadfästa sitt välde, 
sedan herrarne kommit till insigt om, hvad ett danskt rege
mente på längden leder till.

Fru Kristina hade kunnat bevisa dem motsägelsen af 
deras egna ord, men det lönade nu mera till intet, derför 
teg hon alltjemt och hörde endast uppmärksamt på deras 
andragande. När de slutat, sade hon :

»Jag skall om tvenne timmar lemna mitt svar.»
Hon stod stilla tills deputationen hade gått, och dessa 

erfbro också känslan af att det var de sjelfva som gingo 
från henne, icke hon ifrån dem.

När fru Kristina kom in tillbaka till sina fränder, läste 
dessa i hennes bleka anlete hvad som mött derate.

»Du är sjuk, Kristina!» utropade fru Cecilia.
»Säg snarare död!»
»Du lider mycket?»
»Kunna de döda lida? Allt inom mig är, som om det 

vore dödt!»
Cecilia ville sluta henne i sina armar.
»Kom icke vid mig,» sade hon, »det ökar plågan ; låtom 

oss tala om, hvad som är att göra.»
Herr Erik sade, att hon jemte slottets höfvidsmän och 

stadens magistrat måste utfärda ett bref, hvari de erkände 
Kristian för konung samt öfverlemnade till honom för lifs- 
tiden och efter honom till rådet, Stockholms slott. Detta 
öppna bref skulle af några dertill utsedda öfverlemnas till 
konungen, och desse jemte hans egna utskickade för detta 
ändamål, så snart som möjligt, begifva sig till flottan.

Kristina emottog föreskrifterna och rättade sig blindt, 
efter dem.

Hennes själ hade förlorat allt intresse, nu gjorde hon 
endast som andra ville.

Brefvet uppsattes, men när den danska beskickningen 
och de svenske begåfvo sig ut ur staden, då rådde döds
tystnad bland den gapande hopen, det var som om en stun
dande grafläggning varit föremål för nyfikenheten, och Sveriges 
frihet var det som de gingo att jorda.
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Konung Kristian bief lika öfverraskad som glad- den
«am e Hemming Gadd var dock en märklig man; honom 
skulle han begagna.
A . Re1dan påföljande dag, den 5 september 1520 under
tecknades dagtingan mellan konung Kristian och Stockholms 
stad samt fru Kristina.

Med hand och mun, bref och insegel, eder och för- 
phgtelser blef nu dagtingan till en aftalad sak och sådan 
toriiknmg ingången, att intet annat skulle vara hädanefter 
an gunst och nåde, och allt det de af staden, ja, inte allenast 
cle af Stockholm, utan jemväl det alla svenskar be°ärde 
vardt genast jakadt och samtyckt och bebrefvadt och än 
der of ver lofvade konungen sjelf med hand och mun, att han 
mte allenast ville samtycka och stadfästa det, utan ville 
ock förbättra det i alla punkter och artiklar.

I utbyte begärde konungen att Stockholms slott efter 
hans död skulle tillfalla hans son, prins Hans, eller i fall 
han aflede, konungens gemål, Elisabeth, samt först efter 
deras död återgå till riksrådet. Detta beviljades genast.

Konungens huldrika försäkringar uppsattes i tvenne sär
skilda bref, ett till Stockholms stad och ett till fru Kristina.

Begge innehöllo de mest bindande försäkringar om full
ständig glömska af allt förflutet, för striderna mot konungarne 
Kristian I, Hans och honom sjelf, för allt som blifvit gjordt. 
mot erkebiskoparne Jakob Ulfsson och Gustaf Trolle"samt 
mot biskop Otto med flera, och inbegrepos i denna för
likning namneligen, på fru Kristinas bön, biskop Arvid Kurk 
i Abo, riddaren Ake JÖrgensson (Tott) samt väpnaren Tönnes 
Eriksson (Tott), Nils Eriksson (Baner) och Gustaf Eriksson 
(Vase). Derjemte skulle alla fångar lösgifvas och fru Kri
stina erhålla stora förläningar.

Bland de herrar, som voro närvarande härvid och satte 
namn och segel under, voro förnämligast följande: erke- 
biskop Gustaf samt biskoparne Mathias och Otto iemte 
Hemming Gadd, riddarne Erik Trolle, Nils Bosson, Peder 
Thuresson, Erik Johansson, Holger Karlsson och Erik Abra- 
hamsson, som från fångenskapen återvändt till konungen; 
derjemte flera s ven ner af vapen.

Påföljande dag, som var den 7:de september, ville 
konungen hålla sitt^ intåg i staden, då fru Kristina samfäldt 
med borgmästare, råd och menighet skulle emottaga konungen 
och öfverantvarda honom slott och stad.

Sten Sture den yngre. IL 18
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På utsatt dag, timma och stund kom han också; nu 
rådde solsken i konungens sinne. Hans rundliga frikostighet 
på löften hade uppfylt de svenska herrarnes hjertan med 
glada förhoppningar, och folket började tro, att den unge,, 
vackre konungen, hvars ansigte lyste af glädje, icke kunde 
vara så hård en herre som ryktet sagt; och så hurrade och 
skreko de af alla krafter för det nya, opröfvade; de gjorde 
härigenom åtminstone rätt för den fria förtäring, som på 
aftonen blifvit dem utlofvad.

Alla fönster voro uppslagna, och ehuru det var blåsigt 
och kallt, syntes fruar och jungfrur i präktiga helgdags
kläder och helsade konungen välkommen. Funnos herrar 
och riddare deribland, så deltogo de i folkets jubelrop. Allt 
det förflutna var glömdt, den nye herskaren skulle emottagas 
såsom landets efterlängtade befriare.

Borgmästare och råd hade varit konungen till mötes 
redan vid Södermalm, de öfverräckte till honom stadens 
nycklar, hvarpå processionen satte sig i rörelse in tillstaden. 
Konungen red i spetsen för ett tusen ryttare och två tusen 
fotknektar. Första uppehållet gjordes vid storkyrkan, här 
helsades han vid sjelfva kyrkporten af erkebiskop Gustaf 
Trolle, som, klädd i full ornat, förde honom till högkoret och 
efter en salfvelsefull förbön för den af Herran utköra de 
bad honom vara välkommen i sin stad och rike.

Härifrån tågade han till slottet.
Ett kort besök gjordes hos fru Kristina; sjelf lemnade 

hon slottets nycklar i hans händer. Han smålog förbind
ligt emot henne då han emottog dem, men i det marmor- 
hvita anletet rörde sig icke en muskel, och deraf dömde han 
till hennes hjertans tankar.

Bland stadens rådmän fans en vid namn Gorius Holst; 
hos denne hade konungen bott, när han såsom ung gästade 
Stockholm och ofta höll sig borta från slottet af fruktan 
för sin fader. Gorius Holst hade nu i all underdånighet 
anmält att han dragit försorg om en festmåltid, sådan som 
prins Kristian fordom ville hafva den, och han bönföll om 
att konungen skulle hålla den till godo.

Denne biföll genast, nu behöfde han icke kalla till sitt 
bord andra personer, än dem som behagade honom, och 
deribland voro icke de höga, svenska herrarne.

Den sluge Gorius Holst bief konungens närmaste bords
granne, honom nöp han i örat och lofvade göra honom till

NU GAR DOMEN ÖFVER LANDET.
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kunnaHphäs tar e. När konungen tömde sitt första glas, för
för hela qfnril?Pe einas - smattrande den återvändande freden ,01 hela staden men visst undrade de svenske herrarne på
at de nastan allesammans blifvit uteslutne från festen 
hyllningsbref t&ST16 Stockholms borgerskap sitt

ha sin bostad hos rådmannen, han 
S n f a ttld n n°,g att flytta tm slottet sedan ban blifvit 
kort besök °rSt ” ® återvända tiü Köpenhamn på ett
nä VoNSaå -P3? fran.,!ägret’ att den Kam,e Slottshöfdingen 
pa Vesteras ifrigt anhöll om nåd. '

‘tDen skal1 ,han/å eftei> för(jenst. redan i morgon,» sva- 
rade konungen leende.

Och så uppfördes på hans befallning en galge på Stor- 
torget, oeh den gamle mannen, som råkat bli konungens
lades'på°stegef11 °°h sönderstyckades 1 fyra delar- h vilka

»Visst måste han svårligen ha förbrutit sig,» hviskade 
tolket emellan sig.

Men de höge herrarne menade att det långvariga mot- 
b ant Tonungen rönt var orsaken till hans uppretade sinnes- 
stamning och de kommo öfverens om att på allt sätt gå 
hans önskningar till mötes.

danske män, som stundligen voro tillsammans med 
/ung vnstian visste att hvad som jäste och kokade inom 
honom skulle ha ett utbrott, och hans närvarande återhåll
samhet bevisade hur beräknande han ville gå till väga. 
Ca klonen kan omfatta en liten yta, men den kan ock svepa 
omkring en många gånger större; den tillintetgörande 
kraften forstoras i mån af omfånget. Dit lutade också 
Kristians hag.

Det var vanligen i sofkammaren, med ryggen lutad mot 
kakelugnen, som konungen emottog sina kapteners lyck
önskningar, vid sådana tillfällen brukade han ge luft åt siua 
känslor. »De tro sig kunna hålla mig för narr,» brukade han 
säga, »men länge dröjer det icke, förr än jag lär dem annat.»

Herr Gustaf Trolle och magister Didrik voro hans ende 
förtrogne, med dem hade han långa, hemliga öfverlägg- 
ningar, gerna lyssnade han tilll deras förslag, men något 
beslut kom han icke till. «Det är tids nog dermed, när'jag 
återkommer från Danmark,» sade han.
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»Han skall rådgöra med fru Sigbrit.» hviskade magistern 
till herr Gustaf.

»Förstår hon slikt?»
»Hon förstår allt!»
Efter erkebiskopens önskan, tillsattes några lediga embeten, 

och åt biskop Mathias uppdrogs att tåga inåt Sverige för 
att hålla konungen allmogen tillhanda, när han kom tillbaka.

Denne lofvade göra allt hvad han förmådde, men de 
betydliga tjenster, han menade sig redan ha gjort, berätti
gade honom till en motsvarande belöning, och detta kunde 
han icke underlåta att före afresan säga konungen.

»Tron I icke, jag är betänkt derpå,» svarade denne 
skrattande. Se bara till, att I ären här i Stockholm, när- 
jag kommer tillbaka, och jag lofvar att lönen skall öfverträffa 
edra djerfvaste förhoppningar, så mycket I än gjort eder 
förtjent deraf!»

»Vågar jag spörja ...»
»Nej, biskop, min hemlighet fån I icke veta, icke förr 

än tid blir!»
Så måste då herr Mathias begifva sig af undrande i 

sitt sinne, hvilka län han skulle begära, ifall konungen gaf 
honom valet fritt.

Derefter blef Hemming Gadd efterskickad.
Konung Kristian hatade denne man, men han beundrade 

honom desslikes.^ Det var Hemmings förtjenst att Stockholm 
nu var i hans våld, och det stora inflytande, hans vältalighet 
utöfvade på de svenske, ville och borde konungen fortfa
rande begagna sig af.

Hemming Gadd inträdde i konungens rum lugn, out- 
forsklig såsom alltid.

»I hafven gjort mig en tjenst,» sade denne.
En bugning blef hans svar.
»Hvad lön önsken I.»
»Den åtnjuter jag redan.»
»Jag har ingenting gifvit eder!»
»Andra hafva gjort det.»
»Hvilka andra?»
»De svenska herrarne.»
»Hvari består den?»
»I den fruktan jag läser i deras ansigten.»
»För hvad?»
»Jag förmodar för vesteråshöfdingens öde.»
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■ ,.p ]^5U1îgeî! :sPratt ü11-. Visste då denne man hvad han 
icke anförtrott. till någon?

"Han led hvad hans gerningar värda voro.;
»Ja, han hade ett svenskt sinne!»
»Och derför menen I. .

i j gn n??n?r’ kunde slikt ske på den färska grenen, 
hvad skall da icke ske på de torra.

>Frukten I intet för egen del?
»Jag är för gammal att frukta.:
»I hafven alltid varit Danmarks fiende?:
»Det har jag!»
»Ären det kanske än?»
»Tjenar jag icke eders nåde?»
»Men icke af kärlek!»
»Hm!»
»I skullen lika väl kunna vända edra vapen emot mig!» 

utropade konungen.
»Det säger jag inte nej för!»
Kristian gick emot honom med stränga, hotande blickar. 

»Akten eder!» röt han till.
Men nu rann sinnet också på Hemming, förhöret behagade 

honom icke och derför mötte han konungens hotande blick 
och svarade i samma tonart: »För döden är jag icke rädd, 
hvad har jag då att akta mig för, herre konung?»

»Min vrede!»
»Eder faders skadade mig aldrig, jag tänker I förmån 

icke mer!»
»Jag låter kasta eder i fängelse.»
»Derigenom beröfven I eder en tjenare, som kan blifva 

eder nyttig!»
»Men sedan ...»
»Sedan bryter man sönder det verktyg, som man icke 

längre behöfver.»
»Just det!»
»Derpå är jag beredd!»
»I skolen resa till Finland!»
En bugning.
»För att underkufva de upproriska.»
»Så vidt jag förmår!»
»Men jag sänder spioner på eder.»
»Efter eders nådes behag!»

i
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»I hafven öfverbefälet, men mina förtroendemän skola 
besörja straffen på de brottslige.»

» Derm ed är jag nöjd.»
»När viljen I begifva eder af?»
»Nu genast!»
»Viljen I intet afsked tagai»
»Nej !»
»Inte af fru Kristina Gyllenstjerna ?»
»Vi begge undvika helst hvarandra.»
»Hur kommer det?»
»Hon har kallat mig förrädare!»
»Och det sårade?»
»Sanningen har den makten!»
»Jag skall i sinom tid hämnas eder!»
»Det undanber jag mig, eders nåde.»
»Hvad, I viljen ingenting taga?»
»Jag föredrar att gifva!»
Konungen drog en ring af sin hand. »Vid min kungliga 

onåd befaller jag eder att ständigt bära denna ring!» ut
ropade han.

Hemming tog den, men fumlade så, att den föll till 
marken, han böjde sig för att söka, till och med konungen 
nedlät sig dertill ; då krossades något under för detta biskopens 
fot, och när han såg efter, befans det vara konungens ring, 
den var i smulor.

Den stränge herrn rodnade af förbittring. Hemming 
mumlade några ursäkter och sporde sedan när afresan 
skulle ske.

»I morgon!» ljöd svaret.
Men konungen gaf honom ändå icke tecken att gå, han 

tycktes fundera på något.
Hemming stod och väntade.
»Ärnen I från Finland gå till Danmark?»
»Om jag icke stannar i Finland.»
»För hvad orsak?»
»Det har blifvit mig spådt!»
»Iron I på slikt?» sporde han med en oro, som visade 

att saken personligt rörde honom.
»Ja, eders nåde.»
»Jag har också blifvit spådd!»
»Det bli alla stora män.»
»Att jag skulle fördrifvas ur mitt rike!»
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»Det tron I icke!»
»Det är påfunnet af illviljan.»
»Helt säkert, eders nåde!»
Andtligen fick Hemming gå, men förunderligt nog drogos 

verkligen bans tankar till den tid han senast var i Finland!
Skulle^ verkligen konung Kristian löna honom med en 

neslig död? Passade bra i stycke, det kunde icke nekas, 
och skulle han döma sig sjelf, så var det inte annat än 
hvad han hade förtjent.

Men hämnd skulle han få på alla sina fiender, och det 
var ändå en tröst.

Att kung Kristian icke skulle blifva någon mild herre 
mot de svenske, det hade han alltid trott; de sista dagarnas 
tilldragelser öfvertygade honom derom. Hårda tider stundade.

Inte utan att han var glad komma derifrån, men hur 
skulle han, den forne sturevännen bli emottagen i Finland? 
Hur så tankarna gingo än hit än dit, undrade han på hvad 
on efterverld skulle säga om Hemming Gadd?

Att han mäktigt ingripit i sin tid, det skulle ingen neka, 
hans redliga afsigter torde måhända också bli erkända. Men 
sedan . . . Hans förräderi?!

Fru Kristina hade sagt ordet, och det gick aldrig ur 
hans ' tankar, han såg ständigt för sina ögon den kalla, 
förebrående, sorgfulla blick hon fäste på honom; just så 
måste himmelens englar se ut, då de skåda ner på men- 
niskornas brott, och han var en brottsling, det kunde icke 
nekas. Men på brott följer försoning. Detta återstod och 
skulle väl bli det sista.

Med tillrustningarna för resan, inskeppningen af man
skapen hade han ingen befattning; han gick om bord, när 
allt var i ordning och afseglade.

Konung Kristian kunde icke förlåta Hemming Gadd att 
han trampat sönder ringen, icke heller det öppna erkännandet 
af hans danskhat, och så svor han i sitt sinne, att det råd 
han gifvit, det skulle han följa; när icke verktyget längre 
behöfdes, skulle han bryta sönder det och kasta det för 
vinden.

Tre danska herrar fmgo slottslofven, och den kloke och 
honom tillgifne biskopen i Odense, Jöns Andersson, skulle 
hafva tillsyn öfver det hela.
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En stor del af krigsfolket qvarlemnades, och endast en 
ringa hop tog han med sig, då han afseglade till Köpenhamn, 
lofvande att snart återvända.

Men under resan lät han sätta upp bref till främmande 
makter, förkunnande för dem sin lyckä, sin seger och sin 
förökade makt.

14.

Ett lejon som stupar.

Till Finland hade ännu icke ryktet hunnit om regements
förändringen i Sverige, då Hemming Gadd med de danska 
trupperna landade vid Abo.

Man ovar icke beredd på något som helst motstånd, och 
det blet således ett lätt arbete att intaga staden och fängsla 
slottshöfdingen samt den gamle, hederlige Arvid Kurk.

Nils von Mehlen var konung Kristians värdige tjenare 
han var skeppens befälhafvare och hade att öfvervaka ut
förandet af sin herres befallningar.

Efter stadens intagande skyndade Hemming att besöka 
den gamle erkebiskopen.

Han blef kallt emottagen.
»På detta var jag beredd,» sade han, »men låt mig nu 

orklara skälen till mina handlingar.»
Arvid Kurk nickade bifall.
Nu upprepade han hvad han förut sagt; ställningen var 

örtviflad, det fäns ingen räddning, bättre då, att i tid under
kasta sig.»

»I glömmen en vigtig ting!» sade den förre.
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»Och det är?»
»Att det tillhör oss menniskor att slrida till det yttersta 

och fortrosta på Herran.»
»Underverkens tider äro förbi.»
»Såsom ett under skulle hjelpen synas eder?»
»Ja, förvisso!»
»Så sker det nu.»
»Förklara eder?»
»Minnens I den unge Gustaf Eriksson, som iemte eder 

fördes till Danmark?»
»En rikt begåfvad yngling, sitter nu på Kallö slott.» 
»Han har rymt derifrån?»
»Raskt gjordt!»
»I Lybeck har han vändt sig till myndigheterna, som 

antagit sig honom.»
»Är det möjligt!»
»Förmodligen är han nu i Sverige!»
»Hvarför kom han icke förr!»
»Hvarför förmådden I Stockholm att dagtinga?»
»Bah, en yngling!»
»Var Sten Sture äldre?»
»O, mitt fädernesland!» utropade Hemming och knäppte 

händerna öfver hufvudet, »finnes ännu räddning för dig, gåfve 
jag min eviga salighet derför!»

»Den synes mig I hafven förverkat!»
»Icke om Sverige kan räddas, osalighet är att veta det 

i fiendehand.»
»Hvem har kunnat förmå eder att öfvergifva dess heliga 

intressen?»
»Hvem? Hämndbegär!»
»Det kan finnas en annan orsak?»
»Kan det icke vara nog?»
»Jo, om någon står och ständigt blåser på lågan.»
»Så har också skett!»
»Och I han icke varit medveten derom?»
»Kanhända inte!»
Arvid Kurk betraktade honom uppmärksamt. Det faller 

mig för, som en qvinna gjort det,» sade han.
Doktor Hemming blef röd i synen.
»Det är så, märker jag!»
»Den orättvisa, som blifvit begången emot mig, upprörde 

henne och så...»

; , |j|i I
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»Så kom hon underfund med eder fåfänga?»
»Fåfäng, jag?!»
»Skulle annars den lidna orättvisan gått eder så djupt 

till sinnes?»
»Under tvenne år såg jag henne dagligen, hon var den 

enda som visade mig välvilja.»
»Och välviljan bestod uti att uppreta edert sinne.»

. vore eländigt att gifva en annan ansvaret för de
tel jag begått.»

»Visserligen!»
»Att jag ångrat min dårskap, det insen I; godtgöra den 

kan jag inte, ty den danska truppstyrka som kommit hit är 
stark nog att göra sig till herrar öfver landet, plundra och 
bränna.»

»Vi äro så godt som vapenlösa!»
»Jag gissade det!»
»Den lilla truppstyrkan är redan öfvermannad; den 

1 önnes Eriksson innehar på Viborg kan och skall visserligen 
göra motstånd, men det blir till litet gagn.»

»Och allmogen?»
»Skall stå som en mur.»
»Visserligen, om en stark ryttareskara står bakom 

muren, hvarom ej, blir den nedgjord som boskap.»
»Vänd om, Hemming Gadd!»
»Vid lefvande Gud, jag gjorde det, om jag dermed 

kunde gagna Finland; nu tror jag mig göra mesta nyttan, 
om jag drar försorg om, att manspillan blir så ringa som 
möjligt. »

»Kunnen I det?»
»Jag vill åtminstone försöka!»
»Så skola vi icke skiljas som ovänner,» sade den gamle 

hedersmannen och räckte fram handen.
Så togo de afsked af hvarandra.
Den danske befälhafvaren sade konungens vilja vara, 

att doktor Hemming skulle gå förut med krigsfolket, han 
skulle komma efter med en mindre skara och vara till hjelp 
om så behöfdes; då endast några mil skilde honom från 
hufvudstyrkan, kunde han på en half dag hinna upp den.

Förslaget antogs med nöje; Hemming tyckte bäst om 
att vara sin egen herre.

Från Åbo gick färden åt Raumo och Ulfsby; bönderna 
hade dragit tillsammans på många ställen, men de nedgjordes
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efter tappert, men fåfängt motstånd, det blef snarare ett 
mordande än en strid.

Först vid Tavastehus mötte allvarligt motstånd. Den 
tappre Ake Jörgensson hade dragit tillhopa en ansenlig 
styrka, men folket var illa beväpnad! och måste efter ett 
tappert motstånd gripa till flykten. Hemming Gadd ville för
hindra förföljandet, men i samma stund kom von Mehlen 
efter i fyrsprång, och nu nedhöggs alla som upphunnos.

Förgäfves skrek Hemming Gadd att han var befäl ha fvare, 
ingen lyssnade till honom, och han befann sig snart ensam 
på slagfältet,

Der lågo många hundrade döende och döda. Då hörde 
han er röst i sitt grannskap:

»Hemming Gadd!»
»När han vände sig om, blef han varse Åke Jörgensson, 

hästen hade blifvit skjuten under honom, han hade krälat 
sig fram.

»Låt mig hjelpa dig upp på min häst,» ropade denne, 
»skynda härifrån allt hvad du förmår!»

»Nej, jag tar ingen hjelp af dig!»
»Det skall man göra af den onde, om han bjuder någon,» 

genmälde den andre. »Fort bara, hvarje ögonblick är dyr 
bart ! »

Men riddaren hade illa skadat sin fot, han förmådde 
icke stöda på den.

I samma stund kom en skara af de danske tillbaka, och 
von Mehlen var ibland dem.

»Om eders nåde vill behålla sin häst, skola mine män 
taga vård om riddaren,» sade han.

»Jag går i borgen för, att han icke vidare skall bära 
vapen emot oss.»

»Det är allt som behöfs, ingenting skall fattas honom.»
En bår anskaffades på hvilken riddaren lades, hans 

hem var i granskapet, dit skulle han föras. Hemming hade 
gerna velat följa, men herr Åke såg icke åt honom en gång, 
mycket mindre bad honom derotn, och så styrde han sin 
gångare till de uppslagna tälten.

Var han verkligen den samme Hemming Gadd, som förut 
med högburet hufvud tågat samma väg, helsäd med aktning 
och beundran, en välkommen, högt ärad gäst i hvarje hem?

Nu var det som en förbannelse hvilat öfver honom, de 
forna vännerna vände honom ryggen, och det värsta af allt,
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ff om han vändt ryggen åt sigsjeif. Han kände,
nfn rTde 1C.e f°rneka, att han blygdes, och ju mera denna, 
tHIfvet*1 n^ ^ insteg ^os honom’ greps han af vämjelse

Nästan instinktmessigt drog han svärdet ur slidan och
profvade eggen, den var skarp nog, och han smålog åt den 
som mot en befriare.

Men så stannade han orörlig. De buskiga ögonbrynen 
drogos samman och han mumlade:

••• Sådan lätt död! Förtjenar jag 
en sådan? Offentlig skam, offentlig vanära, det är rättvisa ' 
och den skall skipas!»

»Ännu är inte måttet rågadt! Jag måste först till Vibor* 
att mota forna vänner, läsa föraktet i deras ögon, höra de 
bitande orden från deras läppar och känna ett aval, som af 
ingenting kan lindras... Det är rättvisa.»

Medan han talade, lackade svetten utför hans panna och 
den bittraste fiende skulle känt medlidande. Han sökte icke 
somn mke hvila, hela natten vandrade han fram och tillbaka 
i taltet, stundom stannade han tvekande, fattade begärligt 
svärdet, men kastade det åter ifrån sig. ë

»Det får icke ske!» ropade han.* »Måttet är icke fullt 
och det maste bli det.»

Några gånger tänkte han på att tvinga von Mehlen till 
envig och lata sig ofvervinnas af honom.

»Föl ringa, straff,» ropade åter igen det omutliga sam- 
vetet, - dii skall spela din afskyvärda roll till slut, du har
Fram’’till ViborgL0113 medhdande och '«gens skall du ha!

Och dit gick färden i ilande fart!
pen danske befälhafvaren kunde icke bli klok på honom

han hade mgen egentlig anledning till anklagelse, men ändå 
hyste han misstankar.

Att Hemming Gadd gick i spetsen för danskarne hade 
mte allenast vackt förvåning hos finnarne utan också stor 
osäkerhet. De kunde icke fatta, att han var kommen såsom 
hende, härigenom uppkom olika meningar bland folket, och 
motståndet förlamades betydligt.

De danske visste mästerligt att draga fördel deraf; om 
han också icke deltagit i striderna hade han i alla fall 
tjenat dera sasom skylt, och mer än en gång hade under 
detta krig namnet »Hemming Gadd» tjerit till fältrop.
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sig?» frågade

fä]ha?v«rpnaL£å jfTd de™f’ som han af den danske be- 
tal hat varen behandlades med största aktning.

ri^Åta han honom! När de träffades efter striden
tilf XnnÄerfÖrde VOn Mehlen helsnmgar fråtl

Denne ryckte till. »Hur befinner han 
denne med mycket deltagande.

»Betydligt bättre!»
»Hur veten I det?»
»Han är i sitt hem.»
»Och der får han förblifva?»
»Hafven I icke gått i borgen för honom.»
»Jag tackar eder!»
Besynnerligt nog föll det icke Hemming 

bedrog honom.
o En„ .arman gång sade han: »Skall icke gamle Kurk 
återfå friheten?»

in, att man

»Han har det redan; jag viste I önskaden det!»
Gamle Hemming var ond på sig sjelf för att han icke 

kunde lida denne man, som ständigt sökte att förekomma 
hans önskningar och ändå aldrig rosade sig derför, det var 
de danske så olikt.

Allt mera närmade de sig Viborg.
Ett stycke derifrån var en betydlig styrka samlad, man 

ville hindra dem att komma fram.
»Der ha vi fienden!» sade Mehlen.
Hemming Gadd gaf tecken till anfall, och trumpeterna 

smattrade. Det gafs hvarken rast eller ro.
Det var något vildt, ursinnigt i hans framfart; likt ett 

retadt djur störtade han besinningslöst in i fiendens leder; 
afskydd var han, ännu mera afskydd ville han bli; detta var 
nu hans enda mål.

Tönnes Eriksson var en tapper krigare, men han var 
ingen erfaren anförare; han förstod sig hvarken på bakhåll 
eller hastiga militära öfverraskningar, knappt nog att utställa 
ett tillräckligt antal med förposter. Hans lilla styrka ocku
perade landsvägen och hade sitt skydd emot skogen.

Men von Mehlen, som genast insåg det hufvudlösa i ett 
brådstörtad anfall, utan föregående rekognosering, särskilde 
genast en liten ryttareskara. Några fångar erhöllo löfte om 
lifvet, med vilkor att de skulle visa vägen genom skogen.
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Endast några få utposter påträffades och dödades, von 
Mehlen lyckades i sin öfverrumpling och de finske, som under 
de första tiramarne stått utan att vika en hårsmån, förlorade 
alldeles hufvudet vid det oväntade anfallet bakifrån. Det 
blef icke längre en strid, utan ett, skoningslöst, ursinnigt 
mördande.

Dödsrosslingar, sårades jämmerrop, segrarnes vilda jubel 
och vapnens slammer var sammanlagdt en gräslig tafla. 
Hemming Gadd hade aldrig förr haft öga derför, nu fick 
han det; han såg hur den modige Tönnes Eriksson vände 
sig mot den nykomne fienden, och utan omtanke för egen 
säkerhet, rusade blindt in i de fiendtliga lederna; dessa 
slöto sig omkring honom, och under skrän och hurrarop 
höjdes väl tio sablar för att gifva honom dödshugget.

Men detta var mer än Hemming kunde uthärda; glömsk 
af sina föresatser, glömsk af den plats han sjelf innehade, 
sporrade han sin häst för att genombryta lederna.

Vid hans åsyn gåfvo danskarne vika, men de fingo snart 
erfara att han kom som fiende.

»Edra usla danska hundar!» utropade han. »Är eder 
sed att slåss tio mot en, så skall jag visa eder hvad tvenne 
svenskar förmå!»

Han afvände det hugg, som måttades att klyfva Tönnes 
Erikssons hufvud, han kämpade ursinnigt mot de samma, 
hvilkas anförare han nyss varit, och dessa begge stodo snart 
omgifna af en hel hög med lik.

»Gripen honom, men skonen hans lif, » skrek von Mehlen. 
»Den förrädaren skall få sitt straff, jag har varit viss på, 
att så skulle gå.»

Annorlunda hade måhända utgången blifvit, om Hem
ming Gadd redan från början antagit sig finnarnas sak, nu 
voro de flesta af dem nedgjorda, de andra hade rymt, ett 
ringa fåtal stod qvar kring den käre anföraren.

Ett väl riktadt slag öfver armen kom Hemming Gadd 
att tappa svärdet; han skrattade och lät utan motstånd göra 
sig till fånge.

Tönnes Eriksson fick ett skott i benet, som på samma 
gång fälde hästen till marken, och dermed var också striden 
slutad.

De begge fångarne bundos med kedjor; ännu hade de 
icke vexlat ett ord med hvarandra.
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Nu stodo de allena, medan von Mehlen och hans offi
cerare ötverlade.

Då vände sig Tönnes Eriksson till sin medfånge: »Jag 
\ille tacka dig,» sade han, »men jag fruktar du skall upp
taga det såsom ett hån.»

»Tacka mig, för hvad?»
»För lifvet!»
»Det lär du icke få behålla!»
»Du har för min skull förverkat ditt eget.»
»Hvad som sker mig är endast rättvisa; också min sista 

handling borde bli gagnlös.»
Tönnes såg spörjande på honom.
»Det går så, när djefvulen får tag i en menniska!» ut

ropade Hemming.
»Du har ändrat sinnelag!»
»Det var orätt. »o

»Ångrar du?»
»Nej, det gläder mig öfvermåttan, det är mer än jag 

förtjenar.»
»Nu förstår jag icke!»
»Edert förakt borde jag också fått lida. Jag skulle ha 

härdat mig deremot, men smärtan hade trängt igenom. Min 
vilja är bruten, jag är gammal vorden, det är slut, slut!»

»Hvem bär skulden?»
»Jag sjelf!»
»Min svära säger: ’Fru Pernilla Klausdotter?’»
Det var som om den gamle träffats af ett slag. »Fru 

Pernilla Klausdotter!» upprepade han.
Men deras uppmärksamhet togs nu på annat håll r 

anspråk.
Ännu voro icke de danske herrar öfver fästningen, och 

det gälde att vinna den.
»Kunna de försvara sig der inne?» sporde Hemming. 
»Nej!»
Von Mehlen gick fram till Tönnes Eriksson. »För att 

undvika en belägring erbjuda vi eder lifvet, hvarom icke 
blifven I genast skjuten.»

»Fordra säkerhet!» ropade Hemming.
»Jag ger ingen annan än mitt ord, och det synes mig 

mera värdt än edert,» genmälde herr von Mehlen tem ligen 
spetsigt.

»Dermecl är jag också nöjd,» afbröt Tönnes Eriksson, 
»fästningen skall öppnas för eder.»

287
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Det var vackert att se den unge befälhafvaren, hur 
manligt han bar sitt tunga öde. På hans vink öppnades fäst- 
ningsportarna.

Tvenne bleka qvinnor stodo der innanföre.
Den unga gaf till ett anskri vid åsynen af sin sårade 

herre, som uppehölls af tvenne soldater, men hvars sorgsna 
utseende vittnade om en bittrare smärta, än den såret för
orsakade.

Fru Gunilla betraktade förvånad Hemming Gadd: den 
liendtliga anföraren en fånge? Men ändå märkligare var 
att bojorna tycktes vara honom en stolthet, han bar dem 
med glädje.

När von Mehlen öfvertygat sig om, att hela besättningen 
endast bestod af trettio man, då ångrade han nästan sin 
mildhet.

Så väl Tönnes Eriksson som doktor Hemming fingo be
hålla friheten så till vida, att de kunde gå omkring i fäst
ningen, likväl alltid under bevakning. Herr von Mehlen 
sade sig genast hafva skrifvit till konungen för att inhemta 
hans vilja rörande domen öfver dem.

Hurudan den skulle utfalla, var en fråga som mor och 
dotter dagligen gjorde sig. Det hängde som ett tungt åsk
moln ofver dem; skulle blixten slå ner och träffa den, som 
begge höll så kär? Den unga husfrun slöt sig med ängslig 
fruktan till sin herre, och han, som var undergifven°sitt 
öde, sökte att lugna och trösta henne.

Hvem hoppas och tror icke i det längsta!
När dag efter dag gick, då kom det dem så naturligt 

för, att nåd skulle komma. Hvad hade slottsherrn på 
Viborg annat gjort, än sin pligt, och för sådant borde han 
väl icke bli straffad!

Säkert skulle han bli skild från Viborg, men hvad mera. 
de skulle flytta till Sverige och lefva lyckliga dagar med 
och för hvarandra.

Värre var det med Hemming, som hade begått uppen
bart förräderi; hvad öde väntade honom?

Der gick han tyst och grubblande som vanligt, men 
synbarhgt mildare än förr.

Nu kunde han långa stunder sitta och samtala med fru 
Gunilla, de qvinliga omsorgerna behagade honom synbar
ligen, och en gång när hon, såsom hennes sed var, visade 
honom en vänlig omtanka, sade han: »Tack, fru Pernilla.»
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Men orden voro ic 

han blef blossande röd.
btef blossande1, rö'd.ke g“g"a Ö‘Ver hanS läpPar- |n 

»I minnens eder onda engel!» sade hon.
»Hm, hvarför just ond?»

?r orsaken att I nu befinnen eder här.»
»Da bor jag tacka henne.»
»I viljen icke förstå mig?»
Gamle Hemming teg.
»Jag var i somras i Köpenhamn.»
»I. träffaden henne?» Nu blef han vaken; intresset var 

anyo vackt.
»Ja, jag träffade henne.»
Han väntade att något vidare skulle följa, men nu före

drog också hon att tiga.
Det var så mycket han ville veta; misstankar hade 

vaknat, nan ville hafva dem vederlagda eller bekräftade 
Slutligen sade han:

»Hvad taladen I om?»
»Rörande eder. »
»Blef också jag nämnd?»
»Er, som hon hade att tacka för så mycket?»
»Mig?»
»Veten I icke det?»
»Nej, i sanning!»
»Jag hade troligtvis heller ingenting fått veta, om hon 

kunnat ana, att vi någonsin skulle träffas här i lifvet.»
»Det var således något som lönade att tiga med?»
»Jag har inte gifvit något tysthetslöfte, och hon har heller 

icke begärt det.»
»Hvad har händt henne?»
»Hon har kommit på modet!»
»Fru Pernilla?»
»Fått en stor pension!»
»Af hvem?»
»Kungen, eller rättare fru Sigbrit.»
»För hvad?»
»Att hon omvändt eder!»
»Mig?» Han hoppade upp, likasom stucken af en orm. 

»Hvad menen I?»
»Hon säger sig vara den, som vändt edert sinne från 

Sverige.»
»Det vållar den otacksamhet jag rönt.»

Sten Sture den yngre. II. 19
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»Der sen I hennes falskhet; eder fåfänga har varit hennes 
bästa hjelp, säger hon.»

»Såå Î »
»På hennes ord var det, efter hennes uppgift, som 

konungen tog eder med till Sverige. Hon hade sagt honom 
att I var färdig!»

»Såå!»
»Det afskilda lif, hon fört tillsammans med eder, hade 

redan väckt uppmärksamhet,»
»Det vet jag!»
»Sedan I rest, upphörde det alldeles; fru Pernilla förde 

stor stat.»
»Såå, hon gjorde det.»
»Jag har sedan min hemkomst genom bref fått veta, att 

edert uppträdande i Stockholm gjort fru Pernilla så populär 
att folket hurrar och klappar händerna vid hennes åsyn, 
och hon helsar leende från sin vagn; eftersom det är henne 
förtjensten tillkommer.»

Hemming Gadd hade rest sig; han stirrade framför sis;, 
som hade han sett spöken.

»Det gör mig ondt att säga eder detta,» inföll fru Gm
fjijP’. >>llierl Jag ansåg det såsom en pligt ; I hafven länge no^ 
bin vit bedragen.»

»Nej, nej, det är icke möjligt!»
»Tänk noga efter!»
Det var också hvad han gjorde, och sedan första tråden 

gatt upp i den tätt hopfogade sömnaden, kunde han sjelf 
sprätta upp allt det öfriga. Och se, lögn efter lögn kom i 
dagen, de voro så skickligt sammanfogade med hvarandra. 
Han hade inbillat sig, att hon handlat och talat af till
gav enhet och, som hon sjelf sade, »uppriktig beundran för 

„1noPC1** Hans eget förstånd och omdöme hade varit så 
väl fastsydt i den konstiga sömnaden, att det gått förloradt 
lör honom, men nu under sprättningen kom det tillbaka 
uppblandadt med harm och nära på förtviflan öfver den 
långa fångenskapen. Hemming Gadd, qvinnohataren han 
som egentligen aldrig trott på någon annan än sig sjelf
han hade i sm hoga ålderdom blifvit nesligt lurad, dragen 
vid näsan af en qvinna.
. T T o , . ! sig yttraoden af Sten Kristersson, som
tydde pa, att han tilJräknade henne skulden för sitt elände.
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verkan htifVit L (<r Tmresson hade genom hennes in- 
• kung- Kflstians man> och en sannare bild af 

den bitti aste anger an herr Peder kunde man icke se. Hvad 
medel hade hon brukat med honom?»

Ack det rörde honom intet; men att hon rifvitner hans 
och rykte . att det en gång skulle sägas, att Hemming 

Hadd bhfvit fangad med qvinnolist!
Till denna insigt kom han icke genast, men dag efter

dag trädde sanningen klarare fram, tills den slutligen stod 
for honom i fullt ljus.

Men då föregick en stor förändring.
. Pan. stolte, öfvermodige, hänsynslöse Hemming Gadd 
biet ödmjuk, af hjertat ödmjuk!

När han påföljande dag inlät sig i samtal med fru 
Gunilla, tackade han henne för de upplysningar hon lemnat. 
»Det äro mig till stort gagn,» sade han. »Men underligt 
taller det mig före, att jag, som likt pesten skytt allt hvad 
qvinna heter, att jag har en att skvlla för en förödmjukelse 
tusen gånger bittrare än döden och en annan att tacka 
för att denna förödmjukelse med dess bitterhet blir mig till 
välsignelse.»

»Ack, doktor Hemming,» sade fru Gunilla, »jag har sjelf 
i min ungdom gått igenom något dylikt, men jag har aldrig 
upphört att tacka Gud derför.»

»Det var i eder ungdom, men betänk då, att jag är mer 
än åttio år.»

»Bevisar icke det, att vi hafva mycket att lära ända in 
i ålderdomen?»

»Såsom okunniga barn?»
»Vi blifva väl aldrig annat!»
»Icke här nere åtminstone.»
Tre veckor voro gångna, sedan fienden intagit Viborg, 

ännu var inte svaret kommet från konungen, men med 
fruktan och bäfvan afvakt.ades det, synnerligast af slotts
fruarna.

Tönnes Eriksson hade sagt till doktor Hemming, att han 
icke hyste den ringaste förhoppning om nåd. Det smär
tade honom visserligen att skiljas från hustru och barn, 
men han var beredd derpå, och hans största oro var för 
de kära han efterlemnade; de hade hittills lefvat på sina 
förhoppningar, om nu slaget kom plötsligt. . .

. , «
•.r':
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Den starke mannen måste afbryta, så upprördes han 
vid tanken på de efterlefvande.

Von Mehlen uppehöll sig icke mycket på Viborg, men 
han återkom dit temligen ofta. Tidigt en morgon sades det 
att en kurir anländt med bref under natten, och några 
timmar derefter hade hefälhafvaren återvändt.

Ingen yttrade ett ord, men alla visste att nu skulle dom
talla.

- pköttsåret var så mycket bättre, att Tönnes Eriksson 
stodd på sin husfrus arm kunde i matsalen intaga sin 
}rukost jemte den öfriga familjen. Med tungt hjerta hade 
hvar och en gått dit i dag, man hade nyss börjat; då an
mäldes hefälhafvaren von Mehlen.

Han inträdde genast derefter.
»Jag fruktar jag stör,» sade han med någon förlägenhet.
»1 gören det inte, om I viljen dela vår måltid,» sade 

. DumlJa med älskvärd förbindlighet ; »det skall ock be
visa oss, att I kommen med goda underrättelser.»

»Så mycket mindre skäl att antaga eder bjudning.»
Alla sprungo upp, utom Hemming Gadd, han saft stilla 

°c gnagde på ett kycklingben, men för att lemna sina 
vanner tid att hemta sig, sade han muntert till von Mehlen:

»Medfören I några goda helsningar från kära vänner? 
Han I träffat gamle Kurk?»

»Nej!» svarade han leende.
»Icke heller Åke Jörgensson?»
»Icke heller honom.»
»Sin frihet hafva dock begge erhållit?»
»För länge sedan!»
»Hvar befinna de sig nu?»
»Några alnar under jorden.»
»Hafven I mördat dem?»
»Straffat förrädarne!»
Hemming hade sprungit upp. »Hvarför hafven I så 

länge dröjt med mig!» utropade han. »Jag längtar bort från
en verld, der sådana uslingar som I och eder eländige kung 
dväljas.» * 55

»Ja,g skall påminna mig detta uttryck i morgon vid af- 
rättningen !»

»Så, i morgon, ändtligen!»
»Klockan åtta!»
»Jag vet att passa på min tid!»
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»För större säkerhet skolen I tillbringa natten i fängelse.» 
»Kan också göra mig detsamma.»
Ännu hade icke ett ord blifvit yttradt till Tönnes Eriks

son. Skulle han få nåd?
„ ^nc^e s.*§> von Mehlen till honom och sade aktnings
fullt, med en blick af medlidande på den bleka qvinnan vid
hans sida: »I hafven deremot eder frihet till den sista 
stunden.»

»Den sista?»
»Han är då dömd . . .?»
»Till döden!»

Det dröjde timmar innan Tönnes Eriksson lyckades åter
kalla sin husfru till lifvet; det såg nästan ut, som om hon 
gått förut att bereda honom rum, men det var icke så.

Han skulle nästan önskat det; hon hade då besparats 
den förtviflan och sorg, som efter hvarje nv svimning åter
vände med förnyad styrka och hotade att beröfva deras sista 
sammanvaro den frid och det lugn, som så väl behöfdes att 
sprida ett mildt, försonande ljus öfver de efterlefvandes åter
stående lefnadsdagar. Men härtill fans ingen utsigt.

Medan modern och maken egnade sig åt den unga 
qvinnan, stod Hemming Gadd en tyst åskådare; men hans 
själ och hans tankar tycktes vara långt borta, de sökte också 
efter hjelp.

»Jag började såsom prest,» sade han, »såsom sådan vill 
jag sluta.»

»Ja, tala vid mig, bed förmig!» ropade den arma.
»Låtom oss alla tacka och lofva!» sade för detta biskopen.
Och så talade han om hur saliga de äro, som få gå 

hädan, hur lifvet endast är en beredelse för döden och hur 
orätt vi göra, när vi vilja hålla våra älskade qvar i en värld, 
så full af oro och sorg. »Förstån I icke,» utropade han, »att 
dödens portar öppna vägen till det eviga lifvet, att vi der 
fortsätta, hvad vi här börjat! Om din herre går före dig 
ditin, unga qvinna, så skall han ock bereda rum, och måste 
du stanna qvar här efter honom, så är det för att du skall 
lära att sföda dig sjelf och stöda andra! Tänk dig åter
seendets salighet, tänk dig lyckan af att ha blifvit pröfvad, 
härdad här i lifvet. Hvarje vunnen strid, blir till ett smycke;

fill
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de åro de enda da tar med dig härifrån, men de äro af 
oyanskeiig skönhet, och huru stolt öfver dig, hur hetagen i 
din himmelska skönhet skall icke din herre sluta dig i sin 
famn! Hur lycklig skall du icke känna dig, att hafva kämpat 
striden och hunnit målet. Tänk dig under kommande dagar, 
att här stod en gång den, som gaf dig skulden till din 
bittra sorg, föreställ dig hvad han måste erfara och af barm- 
hertighet med honom, af barmhertighet med din skuldlöse 
make, som har så mycket han ville säga sin kloka, tänkande 
hustru, så mycket han ville anförtro åt hennes omsorger, 
när han nu måste resa bort. Af barmhertighet med eder 
moder och eder sjelf . . . lägg icke bördan tyngre uppå än den 
redan är!»

Sådant var talets ungefärliga innehåfl, men styrkan låg 
nu såsom alltid i stämmans välljud och den värma, hvar
med orden uttalades.

Oväntad var ock den verkan de utöfvade; den unga 
husfrun hade med rörelse lyssnat till honom, nu sprang hon 
upp och fattade hans hand: »Jag kan endast minnas hvad 
I gifvit mig,» sade hon, »och det är ett hopp och en för
tröstan, som aldrig skall svika.»

Från denna stund förrådde hon ingen svaghet, väl lem- 
nade hon icke sin herres sida, men hon bekämpade sin rö
relse med beundransvärd kraft.

Ingen jämmer, ingen klagan kom heller öfver fru Gu
nillas läppar.

Dessa fyra samtalade med hvarandra som goda vänner, 
af hvilka de två måste företaga en lång resa. De qvar- 
lemnade skulle i sinom tid komma efter, hur snart visste 
ingen, de skulle nog få bud derom; det kunde komma snart, 
det kunde dröja länge, men det var alltid i rätta stunden.

\ llle Hemming Gadd ännu en gång pröfva kraften af 
denna tjusande vältalighet, som ingen egde såsom han, eller 
hade hans själ så frigjort sig från allt jordiskt, att den i 
jublande hänförelse redan spände vingarne till flygt? Visst 
är, att aldrig hade han talat med sådan värma, aldrig hade 
hans bevisning varit så klar och öfvertygande.
. . . Pe åhörande måste följa hans tankeflykt, dela hans 
åskådning, nien de behöfde derför icke tveka att de för
summat sina egna angelägenheter, ty till de“ högsta, de vik
tigaste hänvisade han dem. ' *
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Det var fäderneslandets intressen, det var om Sveriges 
fi am tid han talade; med siareblick såg han in i framtiden, 
och under det han löste dess gåtor sade han ömsom till 
tonnes ömsom till hans husfru eller fru Gunilla:

>>I skolen sanna mina ord; vi skola tillsammans glädja 
oss deråt!» b J

»I talen som vi icke skulle skiljas,» sade Tönnes.
»Det göra vi heller icke; hvad hindrar att vi från den 

plats, det rum, der dessa befinna sig, också förnimma samma 
ting som de?»

»Skulle han stanna qvar hos mig?»
»Lita på, att I ofta skolen förnimma hans närvaro. I 

synlig måtto går han, men i andlig, verklig stannar han 
qvar, så länge I älsken hvarandra lika högt som nu.»

»Då skall han aldrig gå!»
»Icke förr än han hemtat eder!»
»Men I sjelf, doktor Hemming!?»
»Som icke älskar någon?»
»Och ej heller är älskad af någon; jag föreställer mig, 

att min själ, lik en norrskensflamma, skall flyga genom 
universum; kan den bränna sig fast vid det usla, det låga 
i verlden, kan den tära och martera det till det yttersta, då 
har den fylt ett gran af sin bestämmelse och skall sålunda 
fortgå i all evighet.»

»I blanden så detta och det tillkommande lifvet med 
hvarandra; hvar är skilnaden?»

»Det fins ingen!»
»Är icke denna jord en jämmerdal?»
»Men den kan ock vara en himmel!»
»Ja, det är sant!»
»Och ett helvete!»
»För många är den det!»
»Nåväl; den osynliga verld, som omger oss, innefattar 

ock sin himmel och sitt helvete, men sök den hvarken der 
uppe eller der nere, utan här i rummet, öfverallt der vi 
vistas! Jag tror att den osynliga verld, som omger oss, är 
medveten om vår närvaro, ty den hviskar sina råd i våra 
öron. Att afvisa eller lyssna till dem beror på oss sjelfva.»

»Viljen I blifva en sådan rådgifvare?»
»Nej tack, men det finnes så oändligt många, som hänga 

fast vid verlden och dess bestyr eller hafva vänner att vaka
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öfver. Dessa lemna efter hand rum åt andra, och så går det 
i evig vexelverkan.» g

Detta långvariga samtal afbröts af vakten, som kom för 
att hemta doktor Hemming.

Han skiftade lindrigt färg. Gick fram till fru Gunilla,
aand han vördnadsfullt kysste, tackande för all bevisad 

valvilja.
De begge makarna slöt han i sin famn. »De äro nu icke 

tu, utan ett!» sade han.
Derefter lemnade han raskt rummet.
Tonnes lydde den anvisning som blifvit honom gifven^ 

han talade om sitt huses angelägenheter med sin husfru och
sm svarmor och gjorde hvad han förmådde att hålla modet 
uppe.
1 11 M(?u bä®ta tröst°ch s(yrka funno de i bönen; de läto 
kalla faltpresten att gifva dem absolution och nattvard klockan 
fyra pa morgonen.
ho run kTu t,ll] dem från Gadd, hos hvilken
han tillbragt hela natten: »Jag hade mera att lära af
honom an han af mig,» sade han.

Presten stannade qvar till det sista.
Men i skilsmessans stund, visst svek då sinnesstvrkan

Herr Tonnes kysste ännu en gång sin liflösa makas läppar,’
omfamnade sm svärmor och skyndade ut. Hemming Gadd
fritt ? shade0Ihanled G1- an.sigte: »Om jag hade valet 
tritt,» sade han, »sa försakade jag icke den lycka, som nu 
bjudes mig.» J

Begge mottogo döden som det höfves män ; de gin^o att 
bara vittne om det regemente, som nu var rådande i Sverige.
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15.

En solglimt mellan tunga moln.

Gustaf Trolle återvände till Ekholmen vid tiden för 
konungens afresa till Köpenhamn; sitt embete brydde han 
sig icke om att tillträda förr än efter kröningen; de kvrk- 
liga oordningarna kunde lika gerna pågå som de borgerliga!

Biskop Jöns Andersson åtföljde honom. Denne man 
som Iran en låg samhällsställning genom sina kunskaper 
och sitt klyftiga hufvud tjenat sig upp till den plats han inne
hade, tick af sin konung emottaga ett förtroende, som satte 
ans slughet på ett icke ringa prof. Det gälde nemligen 

att bevisa konungens lagliga rätt till Sveriges krona.
1 samråd med Gustaf Trolle skulle den qvistiga frågan 

losas, och Ekholmen ansåg erkebiskopen såsom den mest 
lampliga plats för öfverläggningen.

Här fm na vi de begge männen inbegripna i lifligt 
samtal. ö

»Hans nåde vill icke veta af något kungaval,» vttrade 
Gustaf Trolle.

»Naturligtvis mte, efter det står i strid med hans planer 
och afsigter på detta land.»

»Hvarför icke förklara det eröfradt?»
»Konungen vet likaväl som hela befolkningen, att det 

icke blifvit taget med vapen.»
»Men saken borde kunna kringgås.»
»Det är också min mening; om man åt hans tronbe- 

stigning gaf färgen åt ett besittningstagande, som blifvit länge 
förhindradt, men derför icke var mindre berättigad t.»

»På hvad rätt skulle ett sådant besittningstagande 
stödja sig?»

»På arf, naturligtvis!»
»Förträffligt! Derigenom skulle den oldenburska ätten 

för evärdliga tider försäkras om den svenska kronan och 
omöjliggöra alla vidare strider.
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»Efter allt hvad jag kunnat finna var det Margaretas 
stora tanke, men det torde icke ha sig så lätt att tvinga 
den in i de svenska skallarne, och förr blir den aldrig till 
verklighet.»

»Det går med danska byssekulor.»
»Det medlet dager åtminstone icke att tillgripa i början, 

ha de väl en gång nappat på kroken, då kunna de brukas 
för att tvinga dem att fortfarande hålla sig qvar vid den
samma.»

»Jag skulle gern a unna dem det,» sade erkebiskopen 
skrattande.

»I ären ingen vän till edra landsmän?»
»Dertill hafva de behandlat mig alltför illa.»
»För att återvända till vårt ämne. Det är utan all 

fråga att konungens arfsrätt måste af hela Sverige erkännas 
för att ega beståndande kraft. Sker det icke, så går det 
på samma sätt som med Kristan I och konung Hans, de 
krismas och krönas, och efter år och dag äro de drifne 
härifrån.»

»Hvar månde orsaken ligga?»
»I veten det. bättre än jag!»
»Jag tänker hos adeln !» '
»Det tror också konungen.»
»Engelbrekt var icke adelsman!»
»Hans välde blef också kort.»
»Men den riktning han angaf har blifvit följd.»
»Af riksföreståndarne.»
»De hafva kallat en ny makt till lif!»
»Som måste krossas.»
»Om det är möjligt!»
»En konung kan det.»
»Om han har en underdånig adel.»
»Det beror på honom sjelf!»
»Tron I?»
»Men han får icke se på medlen.»
»Det tror jag heller icke hans nåde gör.»
»Inte vara alltför blödsint.»
»Det är han för häst eller hund, men jag tror aldrig 

han varit det för menniskor.»
»Då skall han ock lyckas.»
Jöns Andersson satt länge tankfull. »Jag menar vi 

kunna åberopa Sankt Eriks lag,» sade han.
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>Jag mins icke rätt . . .
»Såsom son till konung Hans är enlKt den sammo 

konung Kristian arfherättild b &dmma
»Det är sant.»

tiri T®” .blef, k0rai? ti!l Sveri®es l5rona under sin faders 
tid, derpa har han nksens råds bref!»

>Så kan heller ingen göra honom rätten stridig.»
> Men han är oek bördig till riket efter Sveriges lagbok 

som innehåller, att om konungen hafver son, som till rege
mente duglig är, så skall han vara honom näst. Det är tvdliet 
nog, tycker jag.» J ö

»Konungen har kallat till riksmöte, detta bör dem då 
allvarhgen förehållas.»

»Så är ock min mening. Ingen skall föra konung Kristian 
det uppå att han med orätt trängt sig till riket, men att de
göra orätt, som vilja tränga honom från sin rätt, bör heller 
icke tålas!»

Gustaf Trolle gnuggade förnöjd händerna. »Detta är 
allt som behöts!» sade han. »Vi kunna med full visshet 
säga, att vi hafva spelet vunnet.»

>Det betviflar jag ännu.»
»På hvad grund?»
»Vi tro, hvad vi önska, men andra vilja motsatsen. 
»Dessa andra skola undanrödjas!»
»Om icke antalet vore så stort.»
»De stå konungamakten i vägen.»
»För kung Kristian står än mera på spel.»
»Hvad menen I?»
»Knotet växer i Danmark.»
»De stora skatterna.»

> Van vördnaden mot drottningen
«5^ -

»Holländskan måste ha förtrollat honom.»
»Den lilla prinsen har blifvit lemnad till henne att 

uppfostras.»
»Det väcker ond blod.»
»Hvem kan undra på det!»
»Men adeln tål?»
»Till en tid!»
»Om han vinner framgång här?»
»Derpå beror det! Kan han med svenska penningar 

fylla de tömda kassorna i Danmark, då skola de förlåta 
honom allt. Att göra Sverige til! ett lydrike leker nog de
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danske i hågen, fast de no tala derom, soin räf'ven orn rönn
bären . »

»Konung Kristian har sina fel,» utropade erkebiskopen 
med en för honom ovanlig liflighet, »men min tillgifvenhet 
har han vunnit; det finnes mellan oss begge en andelig 
gemenskap. Ständig orätt har han lidit, så ock jag; hvarför 
ställer man sig ständigt emot oss begge? Taga vi något,, 
är det derför att vi behöfva det, men hvem inser, hvem er
känner detta; icke det danska folket, ieke det svenska?»

»Det. är sant,» sade bispen, med någon öfverraskning. 
»Edra åsigter och konungens likna hvarandra.»

»Tycker han det sjelf?»
»Jag vet blott att I ären den ende svenske man, till 

hvilken han har fullt förtroende.»
»Han skall få se att jag vill göra mig detsamma värdig.»
Så smiddes, planer till Sveriges fördert. Odensebiskopen 

hade lofvat vränga lagen för att dermed tjena sin herre; 
moralisk rätt qvittade honom lika, och med Sveriges an
gelägenheter hade han intet att göra.

Gustaf Trolle älskade det onda för det ondas egen skull; 
det är lyckligtvis sällsynt att tvenne menniskor som han och 
Kristian II träffa samman och hafva makten i sin hand» 
men så kan heller icke ett sådant välde blifva långvarigt.

Jöns Andersson egnade sig med all flit åt den bevisnings 
han skulle framlägga för Sveriges riksråd. Det gjorde honom 
ett verkligt nöje att göra den så fullständig och så utar
betad som möjligt, hans arbete var för honom hufvudsak 
och resultatet deraf för hans del mera likgiltigt.

Erkebiskopen såg hvad han dugde till, men någon som 
helst sympati för honom hade han inte. Hans låga börd 
stod i vägen. Jöns Andersson var son afen fattig skomakare; 
hvad herr Gustaf minst likade hos konungen var hans 
svaghet för ^ att taga lågbördingar under armarne; men det 
kom allt från denna usla qvinna, som han i sitt innersta 
hjerta hatade, men alltid yttrade sig om med den största 
beundran, när han visste det skulle komma henne för 
öronen.

För hennes skull hade Gustaf Trolle till en början inte 
heller kunnat fördraga Didrik Slagheck, men denne kände 
konsten att ställa sig in med alla, och hans hänsynslöshet, 
hans likgiltighet för medlen, allenast de ledde till‘ det åsyf
tade målet, hade småningom dragit dem till hvarandra.
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GustafagTroTle '1bti"baka 1,11 Danmark-
“e och T"8 mellan'Znunglrochtu

“Vde’t Ä ^e"de’ med hV1,ken k°nUngen Öfver-

Magistern hade lofvat att afresa tiil Sverige nåera da p-ar
d/t6 fetHng®n ,och först besöka Ekholmen för att meddela

Tillsammans skulle de sedan draga 
Stockholm for att emottaga konungen.
ärkebiskopen väntade dagligen och otåligt sin gäst 
Andtligen kom han.

«fv0.Dfet Jar en kulen °btobernatt, och blåsten svepte kall 
öfter fjerdarna, men magistern var en stor beundrare af det
så?dSkoch vrpk°Jet’ °Ch Un,der Väge? t0g han in > bvarje bond-
stånka af häafe” i°m 1Cke Sft.te, for bonom en skummande
Hlf Fkhdf b ,,Siaf’ me“ folJden blef att ban kom fram 
till Ekholmen i alldeles redlöst tillstånd.
lfe St d®1 Sf0lta h?rr Gustaf> som omSaf si« med furste- 
Ä 0 t [ordrade af sina pager och tjenare att de

fet Afe rn SP ®, rackj ho"om hvad ban begärde, han ned- 
lat sig till att taga den ömmaste vård om den usle drin-
K9X6H.

»Den unge mannen är sjuk,» sade han, »bär upp honom
i den yppersta gastkammaren, jag vill sjelf se till att ingen
ting skall fattas honom.» ë

Prelaten var fullt medveten om att han ljög, han förstod 
också att svenner och pager hade klar insigt härom, men
nu ville han icke säga som det var, och derfor voro de skvl- 
aiga göra som han.

Men när han sedan blef allena med den sofvande, snar
kande, snorflande uslingen, då svor och förbannade han 
honom; icke derför, att dryckenskapen är en last, som gör 
menmskan till djur, hvad rörde det honom? Nej, derför att 
erkebiskopen nödgades vänta på de nyheter, han bidade med 
sådan otålighet. Att han nedsatt sig sjelf inför sina under
lydande, rörde honom föga; de skulle tro honom, ty han 
var deras herre, och hans vilja deras lag; men därför att 
nönderna gifvit Didrik Slagheck mera öl än han tålde vid 
derför borde de piskas till döds; att denne hade gjort det, i 
fall de nekat honom ölet, var något som icke kom honom vid.
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Sedan han gått der en stund fram och tillbaka i kam- 
maren, rufvande på den hämnd, han ville taga på alla sina 
fiender, påminde han sig hastigt att han för många andra 
göromål hela dagen glömt att göra bön. Ännu en gång 
ruskade han i den sofvande, men när det var alldeles tyd
ligt, att denne skulle behöfva hela natten för att sofva ruset 
af sig, så mumlade han ännu en ed, stängde dörren och 
tog nyckeln med sig samt gick derefter till bönkammaren, 
der han förblef i tvenne timmar.

Påföljande morgon var det hans nåde sjelf som öpp- 
pade dörren för magistern.

Denne befann sig ännu i ett dvallikt tillstånd; prelaten 
uppmanade honom att bli riktigt vaken och derefter genast 
komma in till honom.

Det dröjde ett stycke på förmiddagen, men underrättel
sen om att Odensebispen var på Ekholmen, bidrog att göra 
Didrik nykter; de arbetade för samma herre, desse begge. 
men Jöns Andersson hade en medfödd afsky för allt lågt och 
undandrog sig gerna att komma i dess närhet.

Att döma af den leende min, hvarmed erkebiskopen 
emottog magistern, tycktes hans nåde icke illa upptaga hvad 
som skett. Också finna vi dem några minuter derefter 
sittande bredvid hvarandra i mycket förtroligt samspråk.

»Jag kan försäkra eder, hon är mäktigare än någonsin,» 
yttrade magistern. »Utan henne är det ovisst om striden 
med Sverige blifvit upptagen; sorgen efter Dyveka hade gjort 
kungen nästan känslolös, men hon kittlade honom med före
ställningen om, hur han skulle få hämnd på alla sina fiender, 
tills han blef riktigt vaken igen. Så grep han sig an och 
högg efter pengar, både likt och olikt När det så en tid 
såg ut att vilja gå illa här, då stod sig fru Sigbrit så lagom 
hos vår nådige herre, men nu, sedan han fått vind i seglen, 
säger han sig ha henne att tacka för allt, och derför skall 
nu i stort som smått göras precist som hon vill.»

»Och hur vill hon ha det?»
»Hon hatar, adeln!»
»Jag har hört det.»
»Den står emot kungamakten,» säger hon.
»Hm, kanhända.»
»Derför måste den utrotas.»
»Finnes någon anledning?»
»Hon han funnit den.»
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»Verkligen! Låt höra?»
»Det skola anklagas!»
»Af hvem?»
»Af eders nåde!»
»Skall jag?»

som 1roehansnöof "a Vä?’ ^ känner bättre än J, bvilks 
ai o hans och edra hemliga motståndare och fiender »

»Alit skall gå lagligt och rättsenligt till konungen ör on
sticke S helTe S°m hanS nåde °Ch -k°e "C orltt

»Allenast att det onda skall straffas.»
»Just det. Nu ser jag I rätt förstån honom.»
»Man maste gå varsamt tillväga.»
»Ytterst varsamt!»
»Till ingen förtro sig!»
»Konungen, eders nåde och jag!»
Likasom vilddjuret kryper ihop. innan det tar en ansats 

toi att kasta sig ofver sin fiende, så drog också Gustaf Trolle 
upp axlarna och lät hufvudet sjunka ned på bröstet medan
h ^1 t mw ?mPn frossade af den hämnd, han skulle taga 
Hvad fruktade han att trada fram med en anklagelse, målet
nan asyttade hade han för ögonen, medlen att hinna det 
vore honom mer än likgiltiga. »Ske alltså!» sade han.
. . »Konungen ber mig desslikes säga eders nåde, att han 
icke hyser agg till någon menniska, han vill endast göra 
hvad ratt och för rikets bestånd nyttigt är; om han är i
villfarelse om något, är det icke hans fel, utan deras som 
illa rådt honom.»

»Den känner jag igen konungens fromma sinnelag »
»Ja from är han, alldeles för from!»
»Hvad menen I med det?»
»Hm, jag kan gerna säga det, om I lofven att hålla 

tyst dermed så länge.»
»Lita på mig!»
»Han har skrifvit till den der fantasten Luther för att 

få honom till Köpenhamn.»
»Är det möjligt!»
»Fru Sigbrit tycker inte om de latinska messorna; det 

skall predikas på danska.»
»Hvad blandar hon sig uti?»
»Folkets bästa, säger hon sjelf!»
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»En farlig kvinna!»
»Ja hon lyder ingen annan vilja än sin egen.»
»Men konungens...?»
»Måste också lyda den. Hon brukar just inte så fina 

ord till honom, när hon blir ond.»
»Och det tål han?»
»Han kryper genast till korset!»
»Besynnerligt!»
»Men för öfrigt är hon litet tåld.»
»Det förvånar mig icke.»
»Konungen skyddar henne, och den enda som kan trösta 

honom i mörka stunder, är hon.»
»Jag förmodar tilldragelserna i Sverige för långa tider 

återgifvit honom sitt goda lynne.»
»Han har blifvit varnad.»
»För hvad?»
»En lärd man, som händelsevis befann sig i Köpenhamn, 

Kristofer af Rawensberg, känd för sin spådomsgåfva, blef 
kallad till konungen.»

»Hvad har han sagt?»
»Han lär ha förelagt en gammal urkund ur den heliga 

Brigittas uppenbarelser, enligt hvilken af sex konungar i nor
den den sjette skulle utgjuta mycket blod och därefter själf 
råka i den största olycka.»

»Den sjette?»
»Mäster Kristofer uttydde spådomen sålunda, ätt med 

de sex konungarna menades de fem, hvilka före Kristian 
regerat i Danmark, och han sjelf var den sjette, på hvilken 
spådomen skulle gå i fullbordan.»

»Det grep konungen?»
»Så mycket mer som fru Sigbrit också upprördes deraf, 

men hon hemtade sig först såsom vanligt och intalade 
konungens mod.»

»Han må väl icke för några spådomar tänka på att 
träda tillbaka?»

»Nu gör han det inte; min sändning till eder är ett 
bevis derpå.»

»Jag skall oförfärad uträtta det erhållna uppdraget att 
anklaga våra fiender.»

»Derefter börjar min befattning,» sade Didrik skrattande, 
»och jag skall min själ inte blinka, då det gäller att nedlägga 
offren på det rättvisans altare, vi skola resa.»
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deialjer' ft Ç“ *> ' * »'I*
programmet till densamma. g0r man ,orut UPP
en vhT foWti^W Seibif611 k0m tm’ sP°rde magistern med 
f1 Mss lorsigtighet, hvilka namn som erkehisknnpn nm ha uppsatta på listan. ciKcnisKopen ville
borde0nfästalldvidSS°ht he“stälcle’ om mke största afseendet 
ningens bestånd Personerna voro farliga för ord-
tänktGdelaf Tr0lie Srarade’ aM aM«rlnnda hade han aldrig
■HÄÄlal - ^ derur :

biskopennför°ånadr DamMrks tJ1*,fna8te vän!» «‘ropade erke-

»Konungen kan icke fördraga honom.»
»Det var en annan sak.»
Och odensebispen skref: »Herr Erik Abrahamsson. » ' 
»Vill nu eders nåde nämna någon?»

o- i ch MGu,Staf Trol]e vek UPP sin lista och läste derur- 
»Biskop Mathias i Strengnäs.» ’

, *Han , som nu rider omkring i landet och framgångs
rikt forer konungens talan!» ëg
hansdöd!»^ar fÖrUt Varit Sturarnes vän> och jag har svurit

Och odensebispen skref: »Biskop Mathias i Strengnäs.» 
Sa uppläste Didnk Slagheck namnen på alla tolf riksens 

rad börjande pa herr Erik Johansson (Vase), dock ville den 
gode konungen, på det ingen skulle tro att han ville straffa 
rädern, for att sonen mot all tro och lofven flvtt ur fången
skapen, af gunst och nåde förunna herr Erik lifvet.

»Jag förmodar dessa tolf äro inflytelserika män och 
konungens fiender?» sporde Jöns Andersson.

»De höra till de yppersta slägterna i riket och måste 
derfor ur vagen!»

Så nedskrefvos namnen efter upprop.
Biskop Vincentius i Skara!» yttrade erkebiskopen.»J

»Han också?»
»Min personlige fiende!;

i—; 1 H IT i~\ V\ 1 / 1 /“j /~\ v» 4- -i -w -t t i O T»Biskop Vincentius i Skara, » skref Jöns Andersson 
»Vidare följer uppgift på stadens tre borgmästare och 

elfva rådmän.»
Sten Sture den yngre, II. 90
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»Allesammans?»
»Det är konungens vilja!»
»Och det klokaste utan tvifvel. Gif mig papperet, kan jag- 

sedan skrifva in namnen.»
»Der är allt flere än så. Åtskilliga borgare och handt- i

verkare, som gjort sig kända för att ha gått det svenska 
partiets ärenden. De äro endast upptagna till femton, men 
andra kunna tillkomma efter hand. Vi skola gå grundligt 
tillväga.»

»Godt! Men vore det icke klokt att väcka osämja 
mellan krigsfolket och borgarne, man kunde derunder röja 
ur vägen hvilka och hur många man önskade, utan fruktan 
för efterräkning.»

»Efterräkning? Af hvem?» ropade Gustaf Trolle. »Ar 
icke konungen i sin goda rätt?»

»Visserligen, men ...»
»Jag föreslog att man skulle lägga krut under slottet 

och anklaga de svenska rådsherrarne för mordförsök emot 
konungen. Men det ville han inte,» tilläde Didrik.

»Kan användas bland anklagelsepunkterna,» genmälde t
Jöns Andersson och skref sig det till minnes.

»Fru Kristina Gyllenstjerna.»
Alla tego förlägna.
»Straffas måste hon!» utbrast magistern.
»Hon är Sten Stures husfru!» tilläde herr Gustaf.
»Men endast en qvinnai»
»Med mycket inflytande.»
»Och stor ihärdighet.»
»Jag föreslår att vi lemna den saken till konungens eget 

afgörande.»
Man gaf odensebispen rätt, och dermed afstannade också 

öfverläggningen.
Gustaf Trolle lät sina gäster afresa före sig, han behöfde 

några dagar vara allena och öfverlägga med sig sjelf om, 
hvad som borde göras.

Han hade under öfverläggningen kommit till insigt om $
att man tänkte gå mycket längre än han menat. Hämnd 
på sina fiender var hans enda önskan, och här förelåg nästan 
ett utrotande af Sveriges adel! Skulle han samverka dertill?
Det var ju som att skära i eget kött och blod. Nedgöra 
det stånd han tillhörde — landets borne herrar och furstar.
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het omrhvådSthan'äb|de göra. M 0ch °VisS'

sic ^hanu -KrlSti77S 7än oeh n°g hade han tänkt
cte sistnâmr,rîpden"ï0gSte b ?nd de hoge 1 Svenge. “en om 
lvfta St hnf iorOJNTeS uOvagen- öfver hvilka skulle han då 
lytta Sltt hufvud? Nej, sadant slut fick det inte taga.
han tineStoekho<lmeSlUtSam 0” hVad ha" b°rde gÖra’ afreste

c... Konungen kom några dagar senare; med stor pomp och 
stat biet han emottagen.

Nu bief slottet hans residens.
Riksmötet var sammankalladt till den 1 november Äf- 

ven underordnade prester från stiften samt köpstadsmän, 
oeigsmän och bönder från hvarje härad voro kallade till 
detta möte, och de anlände nästan samtidigt med konungen.

Till den 30 oktober var riksrådet kalladt till Gråbrödra- 
klostret.

0 Jöns Andersson uppträdde ibland dem och uppläste sin 
P.a Rkholmen utarbetade förklaring, medelst hvilken han sade 
sig vilja bevisa, att Kristian genom arfsrätt var Sveriges 
ag ige konung, i öfverensstämmelse med den helige Eriks 

Jag, och dertill kom ytterligare, att han vore en ättling af 
helige Sankt Erik konung.

Någon grund för sitt påstående, att Sverige var ett arf- 
rike och icke ett valrike, hade han visserligen icke att fram
lägga, men det behöfdes heller icke, då rikets råd genom 
sm tystnad bihigade hans uppgift. Deras beredvillighet att 
samtycka till så lagstridig fordran var lika oförsvarlig som 
kränkande af allmän rätt, men utan gensaga blef beslutet 
skriftligen uppsatt och underskrifvet.

Dagen derefter, som var en torsdag, den dag på hvilken 
Allhelgonadag det året inföll, öppnades riksdalen under bar 
himmel på Brunkeberg. En borg var uppförd för konungen 
på sluttningen af berget, och der nedanför samlades mötets 
medlemmar.

Först uppmarscherade konungens krigsfolk och slogen 
ring omkring riksförsamlingen.

Ännu en gång var det odensebispen som uppträdde och 
höll ett tal. som gick ut på att bevisa konung Kristians lag
liga rätt till Sveriges krona, efter som han var korad redan 
under sin fäders tid och så vidare. Rispen slutade sitt tal med
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det spörsmålet: »Viljen I erkänna honom för eder herre och 
konung, all den stund han sådan rätt hafver till riket?»

Af den stora hopen funnos icke många som tänkte på 
betydelsen af spörsmålet, dertill kom att hela tillställningen 
var dem ny; på en höflig fråga, menade de, borde komma 
ett höfligt svar; så ropade hela menigheten »ja», och dermed 
var saken afgjord.

Derpå gaf riksmötet konungen sin ed och emottog 
konungens. Derefter lofvades och utropades allt det som 
tillförene med bref och insegel utlofvadt var.

Stolt och lycklig återvände konungen till slottet, nu hade 
han tagit första steget, vunnit det första mål han utstakat 
för sig.

De danska herrarne delade pligtskyldigast hans stojande 
munterhet, sällan hade de sett sin höge herre vid så godt 
lynne, han pratade om riksmötet, om svenskarnes under
dånighet, men tilläde derefter: »Bättre skolen 1 få se i»

Till sitt närmare umgänge inlät han endast sina egna 
landsmän. Biskop Mathias, som återvändt efter ett mödosamt 
arbete i sin herres tjenst, blef icke emottagen. Desslikes 
gick det herr Erik Abrahamsson; konungen längtade efter 
honom och skulle sända bud så snart hans tid sådant 
medgaf.

Herr Gustaf Trolle var den ende svensk för hvilken de 
kungliga gemaken ständigt stodo öppna; Didrik Slagheck 
hade berättat om den beredvillighet med hvilken erkebiskopen 
gått in på alla de förslag konungen förelagt, och till hans 
egen önskan att innesluta Strengnäs- och Skarabisparne bland 
de lifdömde, gaf Kristian gerna sitt bifall och ropade gladt:

»Välj Didrik hvilketdera du vill ha!»
»Jag, biskop?»
»Tror du dig icke om att kunna klippa fåren.»
»Det kan lag förvisso!»
»Så håll till godo!»
Didrik Slagheck föll till sin konungs fotter. »Min ädle 

herre!» utropade han.
»Der ser du, jag lönar mina vänner!»
»Öfver förtjenst ! »
»Det få vi se; lönen kommer icke förr än arbetet är 

fullbordad! ! »
»Derpå är jag beredd.»
»Det blir tungt!»
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»Icke öfver förmåga!»
»Bevisa det!» sade konungen och nöp honom i örat. 

»Kom ihåg, att ingen piats är så hög att icke mina vänner 
kunna eftersträfva den.»

Men likasom i ständig feber, dref Kristian omkring i 
slottsgemaken. En lugn stund kunde han icke ha, med "de 
planer på hvilka han rufvade. Han ville gräfva upp och ut
rota en gammal stam, men hvad säkerhet hade han att icke 
någon al dess grenar skulle krossa honom sjelf? Den mark, 
som burit och fostrat trädet i århundraden, den var stark 
och lifskraftig, i den kunde ligga så djupa rötter att de icke 
kunde nås utaf våldet. Om nu denna mark öppnade sig för 
att sluka de träd, han ville sätta i de gamlas ställe .. . Visste 
han ens om de någonsin skulle kunna slå rot?

Inte underligt om det gick omkring i konungens hufvud, 
om han kände marken svigta under sina fötter, men så är 
det alltid, då man börjar något nytt, stort; vänta, vänta några 
dagar, det skall nog bli bättre!

Söndagen den 4 november förrättades kröningen i 
den till den heliga Nikolaus helgade kyrka; erkebiskop Gustaf 
Trolle, som åter hade inträdt i sitt embete, förrättade den 
högtidliga ceremonien, omgifven af de öfriga biskoparne 
jemte kaniker från Upsala. Konungen svor att styra riket 
med infödde män, att beskydda kyrkan och alla försvarslösa, 
att akta alla privilegier samt hålla alla vid Sveriges lag 
och rätt och anammade slutligen sakramentet derpå inför 
högaltaret.

Sedan messan var slutad framlyftes tronen midt för 
högaltaret.o

Konungen intog den, och nu följde utdelandet af riddare
värdighet.

Otto Krumpe, Klas Bille, Nils Lycke och Severin Norrby 
och ännu några andra blefvo slagna till riddare, dessa voro 
endera danskar eller tyskar. Ingen svensk vann denna ut
märkelse, och konungen lät utropa:

»att den äran icke kunde ske någon svensk man, emedan 
riket var med svärd öfvervunnet.»

Likaledes buros regalierna i den lysande processionen 
endast af danska herrar.

När Kristian läste sviken förväntan hos de svenske 
herrarne, hvilkas lystnad efter riddarkedjan icke var mindre 
än för 23 år sedan, då log han förnöjd i sitt sinne,, det
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roade honom alt visa dem hur säkert han gick fram till 
sitt mål.

Den [ättvunna segern vid arjjförklaringen hade tryggat 
honom för allt motstånd, och kränkandet af besvurna löftens 
helgd betydde för honom intet.

Sedan denna högtidlighet var fullbordad, steg konungen 
ned ifrån tronen och sfälde sig invid altaret. Då framträdde 
det kejserliga sändebudet doktor Suckot hållande i sina 
händer en guldkedja med en gyllene fliss. Det var utmär
kelsetecknet för Gyllene skinnsorden.

Doktorn höll ett tal på latin och hängde sedan kedjan 
omkring konungens hals.

Men när så allt var slutadt i kyrkan, begaf sig konungen 
med hela sin svit tillbaka till slottet. Dit voro också sven
skar inbjudne, i tre dagar skulle gästabud firas, vid hvilka 
också qvinnor och barn fingo vara närvarande. Konungen 
yar derunder sjelfva glädjen och vänligheten, han samtalade 
ån med en, än med en annan, omfamnade många af de 
svenska herrarne, kysste andra, smekte deras händer och 
försäkrade dem om sin stora bevågenhet och skrattade sedan 
al hjertans grund som om alltsammans gjorde honom det 
största nöje.

Under dessa tre fesh'dagar vann kom igen ett stort 
insteg så väl hos de svenska herrarne som ännu mer hos 
deras fruar; de funno honom vara en älskvärd och förbindlig 
herre och logo emot honom lika vackert som han emot demT

Fru Kristina hade också blifvit inbjuden till dessa fester, 
men hon undandrog sig med afseende på sin enkesorg. 
Genast efter stadens öfverlemnande hade hon flyttat från 
slottet. Fru Sigrid, hennes moder, bodde i Stockholm sedan 
sin herres död, och dit begaf hon sig med sina barn och sin 
trogna vän, Karin Eskilsdotter.

Uet sista hårda slaget hade på henne utöfvat en nästan 
löriamande verkan. Dag efter dag måste hon tänka efter 
om hon ieke gjort orätt som gaf vika för den allmänna 
folkviljan och samtyckte till dagtingan. Väl fans ännu ingen 
anledning att misstänka svek hos konungen; alla andrasågo 
framtiden förhoppningsfullt an, hvarför förmådde hon icke 
göra det, hvarför upprepade hon oupphörligt för sig: »Jag 
borde ha hållit ut till det yttersta.» Var då icke den yttersta 
stunden redan inne och hade icke utgången blifvit den
samma, äfven om hon satt sig till motstånd?
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^ konungens inbjudning hade många höge herrar och 
riddare kommit till Stockholm för att öfvervara kröningen: 
deribland. var ock herr Joakim Brahe, nyligen gift med fm 
Cecilias äldsta dotter. Hennes herre, Erik Johansson, och 

en redlige Magnus Gren, voro de män som synnerligast 
sade Kristina att hennes handling var föreskri fven af en 
tvingande nödvändighet.

Hon hörde på dem, hon måste medgifva riktigheten af 
de skäl de fram bur o, men ändå sade rösten i hennes 
hjerta: »Du har gjort orätt!»

När herr Erik Johansson talade om sin ängslan och 
oro för den käre sonen, som i sitt oförstånd flytt ur fången
skapen och nu gått tusen farligheter till mötes-, då önskade 
hon i sitt sinne att han länge sedan kommit till Stockholm, 
att hon till honom fått öfverlemna stadens nycklar, att han 
hlifvit sitt fäderneslands räddare.

Men dessa tankar vågade hon icke en gång uttala till 
hans mor, äfven hon ogillade sin son.

Och Hemming Gadd! Ack, man undvek att nämna 
hans namn, fordom så aktadt, så lysande. Nu var en stjerna 
fallen irån himmelen, och för evigt slocknad, ett minne som 
borde raderas ut ur fäderneslandets dyrbara häfder.

Då erhöll Kristina ett bref från "fru Gunilla Bese, hon 
berättade hvad vi redan veta om hans förändrade sinnelag 
och hans död.

Hur döden försonar allt; hvilken menniska med iffensk- 
liga känslor kan vara ond på en död, som redan står inför 
Guds tron?

Men nu kom härtill att han icke dött som en fiende till 
sitt land, utan försonad med detsamma; fallit så som det 
anstod en ärlig svensk.

»Men fru Pernilla Klausdotter?»
»Jag vill försöka att glömma att en sådan qvinna funnits 

till,» sade Kristina.
Dessa nyheter hade kommit dem tillhanda några dagar 

före kröningen.
Det var under densamma som en tjenare underrättade 

fru Kristina att en gammal munk begärde att få tala vid 
henne.

Det var fader Johannes.
»Så kommen I då ändtligen ! » utropade Kristina och föll 

gråtande till hans fötter.

311
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... ,>)Min dotter I»- sade lian rörd och lade välsignade sina 
händer pa hennes hufvud.

»I veten icke hvad jag lidit!»
»Jag tänker att Gud vet det.»
»Mången gång har jag trott mig öfvergifven af honom!» 
»Han döljer stundom sitt anlete!»
»Ingen, ingen har visat mig rätt!»
»Striden kan vara svår!»
»Hvar hafven I varit, fader?»
»Illa sjuk. »

•• j honom. »Ja, jag ser I ären mycket för
andrad, edra händer äro darrande.»

»Dagsverket lider till slut!»
»Skolen I ock gå?»
»När Herran vill!»
»Tack för att I kommit hit!»
»Det måste jag!»
»Måste?»
»Jag har en vigtig ting att uträtta.»
»Här i Stockholm?»
»Hos eder!»
»Hvad gäller det?»
»Eder frihet, kanske lif!»
»Ingenting hotar, som jag vet!»
»Faran är dock öfverhängande! »

»Kungen?»
»Gud hjelpe honom i hans yttersta timma.»
»Men hur veten I . . .?»
»Den gamle erkebiskopen.»
»Jakob Ulfsson?»
»Har anförtrott sig till mig!»
»Får jag underrätta mina närmaste?»
»Gerna, om de sätta någon tro dertill.»
»Hvad veten I om kungens planer?»
»Han vill landets fördert !»
»Jag visste det, jag har alltid trott det!»
»Sverige får icke längre blifva ett sjelfständigt rike, det 

skall underkastas Danmark.»
»O, min Gud, min Gud!»
»Var tröst, dotter! Sj elf känslan dör icke hos ett folk, 

som gatt segrande genom så många strider. Växtens blom-
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rtwf V" -V VJ'88'3?’ men dess stam näres af rötter så 
djupa, att våldet icke når dem.»

»Ve mig som gaf vika!»
»Gjorden I det af fruktan?»
»O nej, nej!»
'Hade det icke skett utan edert, medgifvande?»
»Jag tror det!»
Vdcli jag är^ öfvertygad derom. Herran liter stundom
on.ca aa^va sådan framgång att vi voro frestade tro det 

sta under lians synnerliga hägn, men det är vid sådana till- 
iaiien ett straffets gissel i hans hand och måste, mot sin 
vilja, tjena hans afsigter.»

»Veten I, hvad som skall hända?»
»Det långa motståndet har retat kungens onda sinne.»
»Han tänker hämnas?»
»Så tror hans nåde.»
»Men på hvad sätt?»
»Fängelse, kanske döden.»
»Dertill fordras ransakning och dom.»
»Ja, det föreställer jag mig.»
»Och om det så bevisas att de anklagade intet ondt 

gjort, hvad då fader?»
»Då måste de väl frigifvas!»
»Ja visst, kungen står också under lagen.»
»Det bör han väl!»
»Dessutom har han afgifvit de heligaste försäkringar 

och eder.»
»Så, han har det?»
»Och tagit sakramentet derpå!»
»Då har man ljugit på honom!»
»Jag är icke hans vän. och min käre herre har många 

gånger berättat mig om den falskhet konung Hans begick 
sedan han dagtingat; skall icke denne, hafva lärt deraf, att. 
man i Sverige ingenting vinner med ondo, och måste han 
icke för sin egen skull slå in på en annan väg?»

»Så tycks det mig!»
»Mitt förstånd säger mig, att vi hafva ingenting att 

frukta.»
»Gud ske lof ! »
»Men fader, min själ är uppfyld af oro och ängslan, 

ingenting i verlden icke ens bönen kan lindra den.»
»Då, kära dotter, hafven I icke bedit rätt.»
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»Så bed med mig!»
»Det vill jag ; men först måste jag till fullo uppfylla 

ändamålet med min hitkomst. I hafven fränder och vänner, 
låt mig få tala vid någon eller några af dem.»

Fru Kristina kallade sin svåger, herr Joakim Brahe, 
Magnus Gren, sin moder och syster.

Fader Johannes berättade, att han, som sjelf legat illa 
sjuk i ett helgeandshus, vid sitt tillfrisknande fick veta, att 
hans nåde Jakob Ulfsson ifrigt längtade efter honom ... »Det 
var en öfverenskommelse emellan oss, att om något var på 
färde, skulle han låta kalla mig, jag begaf mig derför genast 
till Mariefred.» " ë

»Så sjuk som I ännu ären?» sade fru Sigrid.
»Jag visste det var af vigt; herr Jakob var mycket upp

rörd, han sade att fara hotade fru Kristina och alla hennes 
fränder och vänner.»

»Spörjer hans nåde efter mig?» sade Kristina.
»Då han fördes hit såsom fånge, baden I bevisat honom 

edert ädla hjertelag.»
»Hvari skulle faran bestå?» trågade herr Erik Johansson 

med någon otålighet.
»Den unge herr Gustaf Eriksson ...»
»Min son!» utropade Cecilia.
»Han har varit på Mariefred.»
»Alla goda englar!»
»Hans nåde hade tillråd! honom att underkasta sig 

konungen.»
»Det gör han icke!» inföll herr Erik. »Hans sinne ger 

aldrig vika för andras öfvertygelse.»
»Döm icke för strängt!» bad hans moder.
»Lika hemligt som han kommit, begaf han sig från 

Mariefred.»
|p var hän?»
»Det hade han icke sagt, men af några hans Yttranden 

tror hans nåde, uppåt Dalarne.»
»Han gör rätt!» sade Kristina nästan för sig.
»Men i detta hafva vi ingen del!» inföll Joakim Brahe, 

»jag har inte hört något derom förr än nu.»
»Det är naturligt att konungen får kunskap om alla 

hans åtgöranden,» sade Magnus Gren »och derför inte otro
ligt att han vill försäkra sig om herr Gustafs närmaste



315EN SOLGLIMT MELLAN TUNGA MOLN.

händer; jag är derför af den meningen, att f borden begifva 
eder ur staden.» '

»Det vore att erkänna sig skyldig!»
»Alldeles inte, endast en nödvändig försigtighet.»
»Annu aldrig har en misstanke vidlåclit mitt namn,» 

sade fru Sigrid med en qvarlefva af sin forna stolthet, »och 
jag viker heller icke för en sådan.»

»Hans nåde tycktes vara förvissad om nödvändigheten af 
att_ fru Kristina kom härifrån,» sade Johannes enträget. 
»Min ängslan och oro hindrade mig att tränga till grunden 
iör hans fruktan, men jag tror fullt och fast den' var be
fogad.»

»Efter all den afvoghet konungen mött bör man icke 
undra på, om han hyst en viss misstro,» sade herr Erik, 
»men nu blåser annan vind, folket hurrar vid hans åsyn; 
rikets råd har med fullt förtroende beviljat alla hans önsk
ningar, mera skulle icke göras för den mest efterlängtade.»

»Och staden har gifvit honom en dyrbar hedersgåfva!» 
inföll herr Joakim.

»Man klappar amman för barnets skull!» genmälde Mag
nus Gren, »det vet nog konungen.»

»1 sen då allting i svart!»
»Kunnen I hysa förtroende till en herre, som omger sig 

med sådana män som en Gustaf Trolle och Didrik Slagheck, 
jag kan det inte. Möjligt att han räcker sammetstass tills 
han blifvit riktigt fast i sadeln, men sedan tänker jag han 
låter oss nog få känna klorna.»

»Hvarför stodo vi icke kraftigare emot honom!» utbrast 
Kristina.

»Vi voro icke nog starka dertill; en ström, Som kommit 
in i orätt fåra, spränger lika lätt fördämningen som om den 
går i rätt. Vi gjorde hvad vi kunde, det måste bli vår 
tröst. »

»Hvar och en har handlat efter sin öfvertygeise,» gen
mälde herr Erik, »utgången skall visa, hvem som haft rätt. 
För 'min del skall jag tro konungen om godt, så länge hans 
handlingar icke tvinga mig att antaga motsatsen.»

»Det kunde visserligen anmärkas såsom en besynnerlighet 
att han vid riddarslaget uteslöt de svenske,» inföll herr 
Joakim.

»Men vi veta icke den innersta grunden dertill,» 
yttrade medlande hans svärfader. »Måhända stundar inom
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kort ännu ett riddarslag. endast och allenast afsedt för 
svenskar.»

»Vid festen i går var han idel vänlighet.»
»Minst fyra gånger tryckte han mig i sin famn,» sade 

herr Erik, »och försäkrade mig om sin uppriktiga tillgif- 
venhet; det vore ovärdigt att betvifla hans ord och löften.»

»Jag vill önska att hans förekommande artighet icke 
för mycket missbrukas,» återtog Joakim Brahe. »I dag, då 
jag var uppe på slottet ett ögonblick, såg jag en mängd 
adelsmäns hustrur och barn skynda dit för att få sola sig 
i majestätets glans. Han sträcker sina bjudningar vida om
kring och ganska djupt ner.»

»Det är klokt!»
»Allenast det inte missbrukas.»
»Popularitetsjagten liknar ett notfiske, de små fiskarne 

kunna krypa ut igen, men de stora stanna qvjjr, dels derför 
att de^ inte kunna komma ut, dels derför att man bjuder 
dem så godt bete, att de glömma att de äro fångar.».

Samtalet fördes mellan svärfar och måg, och de skrat
tade sjelfva åt slutledningarna.

»I viljen då icke begifva eder härifrån ?» sade Johannes 
med sorgsen röst.

»Min herre vill icke!» svarade fru Cecilia.
»Nej!» inföll herr Erik. »Jag tror icke att har är fara 

för handen, men om så vore, anser jag för en pligt att stå 
qvar, när jag från början varit en af dem som tillstyrkt 
dagtingan.»

»Konungen har tills i morgon på onsdagen kallat inte 
allenast riksens råd utan också borgmästare och rådmän, 
biskopar och andra herrar och män, så långt utrymmet med
ger. Jag tänker det är för att förklara åt hvilka herrar han 
under sin frånvaro tänker uppdraga regeringen och gifva 
slottslofven.»

»Eden tvingar honom att endast välja bland de svenske, 
och klokheten fordrar det.»

»Sedan beror hur man kommer öfverens att dela 
makten.»

»Der fruktar jag ligger största faran.»
»Eder tillförsigt, ädle herrar, är mycket stor,» inföll 

Magnus Gren, icke utan bitterhet. »I tänken redan på en 
herreregering, lika med den som försöktes under konung 
Hans, för att icke gå längre tillbaka i tiden. Hvad utsigt I
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hafven för att utgången skulle blifva bättre nu än då, vet 
jag inte. Men det vet jag, att ansåg jag icke för en oefter- 
giflig pligt att stanna qvar, så gick jag, icke för att söka 
räddning undan konung Kristian, utan för att ställa mig 
i spetsen för de män och bönder som ännu icke nedlagt 
vapen; Kalmar står sig, Göksholm försvarar sig fortfarande 
tappert, sannerligen kan man icke säga, att om denna slägt 
en gång vållade sitt fädernesland en omätlig förlust, så be
talar den nu till fullo sin skuld!»

»Anna Bjelke !» utropade Kristina under strömmande 
tårar. »Nu förstår jag dig!»

* »Ja, vållar hon detta, är hon sannerligen slägtens goda 
engel,» tilläde Magnus Gren.

»I hafven ock anvisat mig min plats,» inföll Kristina 
med stor fasthet, i det hon borttorkade tårarna. »Jag kan 
behöfvas här, derför stannar jag qvar.»

»Men dina barn?» hviskade Cecilia.
»Hvem skyddar dem bättre än deras moder?»
»Det skulle väl så gå!» suckade Johannes undergifvet.
»Käre fader, stanna qvar hos oss!»
»Ja, så länge!»
Männen gingo för att höra hurudan stämningen var i 

staden.
Fru Sigrid återvände till sig jemte sina döttrar. Cecilia 

var förtviflad öfver sin son.
»Han gör sig olycklig!» klagade hon.
»Och sina föräldrar!» inföll fru Sigrid.
»Jag tänker endast på honom!»
På fader Johannes’ kallelse skyndade Karin till ho

nom: »Är jag mycket brottslig,» sade hon, »som under
all denna jämmer tänker på honom, som är mig kär öfver 
allt annat?»

»Jag har återigen fått bref!»
»Från Bengt?»
»Ja, från honom.»
»Goda?»
»Glädjande för oss begge!»
»Får jag del deraf?»
»Ja visst!»
»Hvar finnes han?»
»För närvarande i Wittenberg hos doktor Luther.»
»Hos honom?»
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»Han begär mitt råd om han skall återvända hit.»
»Det vågar han?»

- >}J Lybeck har han träffat sammans med den unge herr
Gustaf Eriksson.»

»Nåväl?»
»Nu lyster det honom att återgå till sitt forna yrke.» 
»Alla goda andar!»
»Och strida för fäderneslandet!»
»Fader, fader!» utropade hon och föll till den gamles 

fötter.
»Men först vill han veta din mening.»
»Ar det ingen synd?»
»För icke länge sedan skulle jag trott det, nu har jag 

kommit till insigt om, att alla goda vägar bära till Gud, så 
krigarens som prestens.»

»Han blef tvingad.»
»Men våldet blef ett medel i Guds hand till hans upp-

ysning, och om han nu återgår till sitt förra yrke så tjenar 
han Gud dermed!»

»Hafven I skrifvit till honom derom?»
»Jag skulle först höra din mening!»

_ »Den är att nu uppfylls min högsta önskan, den iag 
aldrig trott skulle gå i fullbordan.»

»Så måste jag väl rycka ett steg närmare,» yttrade den 
gamle med silt milda leende.

»Är han här!» utropade hon häftigt.
»Det vore väl omöjligt!»
»Ingenting är omöjligt!» sade hon med denna barnatro 

som öppnar himmelen.
»I sina tankar är han nog hos dig, men i verkligheten 

med herr Gustaf!»
»Såsom hans tjenare?»
»Såsom hans vapensven!»
»Hvar träffade han eder?»
»I Mariefred!»
»Fader, var han sig lik?»
»Glad och lycklig!»
»Det är också jag tusende gånger mer än jag kan be- 

skrifva! Hur skall jag rätt innerligt kunna tacka och lofva! ...» 
»Bygg dock icke på glädjen!»
»Nej, det är sant!»
»I dag röd, i morgon död!»
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»Fader, det är hårda ord!»
i »Hat dem i minnet när du tackar och lofvar, så tar du 
hade glädje och sorg ur Herrans hand.»

»Det vill jag göra!»
»Men du skall sjelf skrifva till honom, och jag vilt be- 

sörja brefvet»
»Får jag underrätta fru Kristina?»
»Har hon icke gifvit konungen sin trohetsed?»
»Jo, dertill var hon tvungen.»
»Så låt henne förbli i okunnighet.»

: »För hennes tystnad går jag i borgen!»
»Men hvad hon vet om herr Gustaf Eriksson skall till- 

räknas henne såsom ett brott, ifall det blefve kändt af 
konungen eller hans anhängare.»

»Jag skall tiga, min fader!»
Derefter blef det omtanke för den gamle mannen som 

upptog Karin.
Det myckna talet hade synbarligen tröttat honom; han 

kunde ännu flamma upp för några timmar, men oljan i 
lampan var nära slut, derför liknade han en kolnad veke, 
och de återstående gnistorna i den samma kunde man 
vänta skulle snart slockna.

Karin förmådde Johannes att dricka en bägare vin, 
hon lade en kudde bakom hans hufvud och bad honom 
enständigt hemta hvila.

Han såg hennes fruktan och sade småleende: »Var 
tröst, dotter, ännu återstår något. Jag ser för mig ett vim
mel af menniskor, jag hör fjerran ifrån ljudet af otydliga 
röster, längst bort går ett skepp på gungande haf, det 
vräkes af stormen . . . Gud hjelpe de arma som äro om bord, 
jag förmår intet!» Med dessa ord somnade han.

»Helt visst var det yrsel,» tänkte Karin. »Sömnen skall 
stärka honom.»

Hvilken öfverströmmande glädje erfor hon icke, Bengt 
var åter i Sverige, han hade återgått till det yrke, han äl
skade och som bäst anstod honom, och han hade förblifvit 
henne* trogen! När hon såg tillbaka på det förflutna, på
minde sig klostrets fasor och derefter sin bittra sorg och 
saknad, vissheten om att han var död eller åtminstone för 
henne förlorad ... Då hade hon visserligen underkastat sig, 
men med en känsla af att hjertat skulle brista dëraf. Under 
de stora bekymmer som träffat fru Kristina hade hon delat
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dem med henne och sökt glömma sig sjelf. Men nu, när 
glädjens rosor slogo ut och redan stodo i full blom, skulle 
hon icke glädjas ? Var det icke Guds mening, när han be
redde henne en så Öfversvinnelig lycka? Bengt lefde han 
var åter i Sverige!

»Hvad är det, Karin, jag känner icke igen dig?» sade 
några timmar senare fru Kristina.

»Den största lycka har kommit mig till del,» svarade 
flickan, »men jag får ingenting yppa.»

»Likasom du inte redan sagt nog,» inföll Kristina och 
kysste henne. »Var viss på att likasom du delat min sorg 
så delar jag din glädje!»

Men när fader Johannes åter vaknade, då tog hon sina 
barn med sig och satte sig vid hans fotter. De hade fått 
tillsägelse om att hålla sig tysta och stilla, så skulle de till
sammans med sin moder få vara inne hos den gamle man
nen, som deras fäder höll så kär.

Den åttaårige Kils spände sina stora ögon i honom 
och sade med mycket allvar, i det han räckte fram handen • 
»Min fru moder säger, I känden min fäder.»

^Det gjorde jag ock!» sade den gamle och tryckte den 
lilla handen.

»Hvar är far, gamle man?» sporde den sexåriga Uiana 
och lade armarna på hans knän.

»Hos Gud! Har jag icke sagt Iliana det?» frågade Kri
stina mildt förebrående.

»Söta mor, låt honom säga det!»
»Magda vill gå till far!» tilläde en liten fyraåring, som 

klättrade upp i gubbens knä.
»Det vill jag med!» ropade Nils och Iliana.
»Jag och Anna bli hos mor!» genmälde en liten treårig 

pilt, som med en viss fruktan för den gråhårige gömde sig 
bakoin modern.

»Är det icke märkligt, käre fader, att dessa små säga 
sig vilja stanna hos mig, men de tre äldre tala ständigt om 
att gå till sin fader!»

»Du får komma efter,» sade Nils.
• »Vi ska vända igen till dig!» tilläde Iliana,

»Magda längtar efter far,» upprepade den lilla flickan 
och lutade hufvudet mot gubbens axel; hon hade stigit upp 
i knäet på honom och lekte med det gråa håret, likasom hon
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längtar oâsïrfter Ma^dalf ““ faderS SVai1a lookar' >>Far 

•Hur yet du det?» frågade Kristina.
A I—I O n hr.« ___X 1 <

».

»Han har sagt det.»
»När då?»
»Om natten när jag sofver, kommer far.
» '»Hvad säger han?)

lilla hufvud1tNakomÄnim0dern °Ch g5mde Sedan det

tm Magda. »t0mmer aldrig 01 mig!>> Sade Iliana bäftigf »bara

„„ . >>Jaft dr?““e,r ofta om far!» inföll Nils, »och iae vet 
att jag far ga till honom.» J ö ’

»Får jag säga eder något?» inföll Johannes 
»Om far?»
»Ja, om honom. »

cm Ä?:^o rd“ kring hans haIs- >>Hrad da

märksamt Sande. ^ "PP * hanS k°ä’ °ch Ni]s stod “PP‘

»I vet en att far är i himmelen hos Gud »
»Ja, ja!»
»Visst ser han ner till sina kära, små barn på jorden.» 
»Hor du det, mor!» F J
»Han vill vi ska komma!»
»Ja, när I gjort er förtjenta deraf.»
»Förtjenta?» sade Nils och såg helt småförståndig ut. 
»Brukade inte er fader gifva eder gåfvor?»
»Jo, när vi varit snälla,» inföll Iliana.
»Så gör också Gud, hans bästa gåfva till sina barn är 

att taga dem till sig.»
»Far är Guds barn.»

, s1ka11 Oockså Magda bli i himmelen, när hon först
hunnit bli det pa jorden.»

Återigen lade hon det lilla hufvudet mot hans axel och 
sade sakta men Jängtansfullt: »Far, käre far!»

, »2b]ir nöJd med 1T% Mir Gud det också?» frågade Nils lifligt.
»Det tror jag säkert!»
»Då vet jag hvad jag skall göra!»
»Hvad då?» sporde Johannes.

Sten Sture den yngre, II. 21
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»När jag varit olydig mot mor, ser hon alltid förebrå
ende på mig. Det skall hon aldrig göra mer, det lofvar 
jag! Och hvad en Sture lofvat, det måste han också hålla; 
är det inte så, mor?»

»Jo, min son!»
»Det skall också jag göra!» ropade Iliana.
»Magda med!»
»Hon somnar!» sade Karin, som var närvarande. »Låt 

mig taga henne.»
Men när hon skulle lyfta bort henne, slog flickan hastigt 

armarna om Johannes5 hals och kysste honom, i det hon 
sade: » Gif far den kyssen från Magda och säg, att hon 
kommer, när hon får för Gud!»

Men Karin hade icke gått mer än några steg förr än 
flickan hastigt lösgjorde sig ur hennes armar och med ett: 
»Stora famnen åt mor!» skyndade att kasta sig i hennes 
öppnade famn.

»Jag trodde du alldeles glömt mig,» sade Kristina.
»11varför gråter du, mor?»
»För att du vill gå ifrån mig.»
»Men om Gud vill!»
»Så gå, välsignade barn, gå . . .»
Men när alla barnen sedan blifvit aflägsnade, sade 

Kristina :
»Är det icke besynnerligt, att vi nästan alla dagar åter

komma til) samma ämne. Månne Gud vill bereda mig för 
skilsmessan ifrån dem?»

»I veten de äro endast ett lån af honom.»
»Ja, han kan hvad dag han vill taga det tillbaka.»
»Om han gör det, tron I icke det är det bästa både för 

eder och dem?»
»Jag bör tro det!»
»Säg mig, fru Kristina, om I egden förmåga att återkalla 

eder herre till lifvet i denna stund, skullen I göra det?»
»Nej, icke nu, men om han fått lefva...»
»Veten f, hvad som då mött honom?»
»Han hade gått segrande ur striden, och Kristian II 

hade icke nu suttit på Sveriges tron.»
»Antag allt detta, men antag på samma gång att han 

rönt den bittraste otack för allt livad han gjort, att hela 
hans lif blifvit en ständig strid mellan partierna, skullen I då 
icka ångra att med edra böner och önskningar halva för-
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hans?» h°n0m tJ ada 1 besittning af den tycka, som nu bJifvit

»Jag har haft orätt.».
deromJag D°g’ 1 S0nart skullen k°mma til] insigt&»«£ .“’f f *• •* ™». »»■ »«™‘

r »Dem också?»
»Onsken I dem icke den högsta lycka9»
»Ack, jo, jo!»
»Finnen I detta lif så afundsvärdt?»
»O, nej, nej!»
Så bafven I ju sjelf afgifvit svaret; lägg edert eget 

kigg edra barns öden i dens hand, som allena vet hvad som
ar go dt och nyttigt, och var tacksam eller undergifven ehvad 
han ger eller tager.» b

»Det fans en tid,» sade Kristina, »då jag kände mig så 
stark, att jag trodde ingen börda för tung att draga, inen 
nu ar kraften och styrkan borta, jag tycker mig vara den 
eländigaste af alla.»

»Så länge lifvet är solbelyst och vägen ligger jemn och 
oanad, tror menniskan att det alltid skall förbli fva så, det 
kommer sig af öfvermod eller okunnighet. Men så komma 
sorgerna och motgångarna och med dem natt och mörker, 
hon känner sig ensam, öfvergifven, från himmelens fäste 
lyser ingen stjerna på hennes väg, och om stödjande händer 
rackas, vill hon måhända inte fatta dem. Då är hennes 
eländes tid, och hon måste komma till erkänsla af sin egen 
ling het, föist derefter får hon syn på lifvet, verlden och sig 
sjelf. Hon bad fordom måhända af vana och med barns^ 
hg tillförsigt ; nu gör hon det med ångestfull trängtan, hon 
inser sm vanmakt, ingen kan bjelpa mer än Herran. Och 
han kommer till sitt djupt betryckta barn, då hennes hjerta 
är i stånd att taga emot honom, att gifva sig helt och hållet 
i hans hand!. . . Har det kommit så långt med dig, unga 
qvinna?»

»Jag vet inte.»
»Vill du likasom Kristus bära ditt kors?»
»Ja, jag vill. »
»Så skall han ock gå med dig på vägen, och du skall 

känna, att det är en annan kraft än din egen, som unne- 
håller dig.»
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»O, jag är rädd; jag är rädd för ännu flera pröfningar ! 
Hvarför måste jag lefva?»

»För att bevisa Guds kraft i den svaga. Kom ihåg, när 
gudsmodem i jublande fröjd tryckte barnet till sitt hjerta, 
sade en varnande stämma: ’Ett svärd skall gå genom din 
själ’. Men hon bar sorg och smälek med det undergifna, 
ödmjuka sinne, som under alla lifsförhållanden kunde säga: 
’Si, Herrans tjenarinna!’

»Kunde jag likna henne?»
»För hvad är den heliga boken gifven, om icke till lär

dom och efterföljd? Vi kunna hvad vi vilja, men vår vilja 
är icke alltid sådan den borde vara.»

»Jag har njutit en så stor lycka och nu. . .»
»Har Herran tagit den bort för någon tid. Hvad bören 

I då göra?»
»Blifva värdig att återfå den.»
»Jag tror lifvets lycka är så kort, derför att vi aldrig 

skola glömma att vi äro främlingar, som här icke halva 
någon varaktig stad. Det heter icke förgäfves, att den Gud 
älskar, den agar han; det är icke lifvets lycka som för
bättrar oss, det är pröfnmgarna, burna med kristligt sinne. 
När lifvets afton är inne, hvad gagnar det oss, om vi varit 
föremål för verldens hyllning, om vi njutit alla lyckans gåf- 
vor, det är alltsammans förgängliga ting, som vi icke kunna 
taga med oss; men hafva vi i någon mån verkat till Herrans 
ära och medmenniskors gagn, då hafva vi icke varit fåfänge 
tjenare, och de frön vi hafva utsått skola bära frukt, om 
icke till hundrade så till trettiotal... För ett sådant mål, 
fru Kristina, är det värdt att här nere lida, kämpa, försaka, 
ja väl, dö martyrens död!»

»Käre fader, I hafven visat mig vägen, nu tror jag att 
jag vet den !»

»Du skall erfara den vid första nästa pröfning.»
»Nu förstår jag orden: ’Herran gaf och Herran tog, 

välsignadt vare Herrans namn!’»
»’Tillämpa det ständigt, Guds ord bar sådan kraft, att 

hvad vi derur hålla oss fast vid, kan lämpas till alla för
hållanden i lifvet.»

»I sen så matt och trött ut, det är mitt hårda hjerta, som 
gjort eder så mycket bekymmer.»

»Men också den största glädje, om det ljusnat derinne.»
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»Jag tror på Guds kärlek och barm,hertighet, jag tror 
i ! i .n s^a.^ mig i alla sorger och bekymmer; och
h\ad än månde möta mig i lifvet skall jag ödmjukt och 
undergå vet säga: ’Som du vill, min Gud!’»

»Böj ditt hu.fvud, min dotter, att jag må välsigna dig!»

HIT SKULLE DET GA, MEN ICKE LÄNGRE.

16.

Hit skulle det gå, men icke längre.

Onsdagen den 7 november var inne, den dagen skulle 
konung Kristian fä hämnd för allt hvad hans fader och far
fader och han sjelf lidit i detta Sverige, som de alla tre be
gärligt _ eftersträfvat, men som ända hittills undgått dem. 
Borde icke deras mäktiga vilja ha varit nog att lägga Sveriges 
folk ödmjukt för deras fotter? Konungen tyckte så, han 
kände sina danska slafvar, ännu aldrig hade något motstånd 
kommit från dem, det var herremännen han hade skäl att 
frukta; kunde han utrota adeln ur Danmark och Sverige, då 
skulle han bli en lycklig konung och regera öfver under- 
gifne undersåter, hvilkas väl han skulle befrämja så långt 
det behagade honom.

Konungen kastade sig ned på sin bönpall och sporde 
sin Gud, om han icke redan tjenat hans verk. Hade han 
icke förbjudit biskopar och herrar den strandrätt, som de 
mot all billighet uteslutande tillegnat sig sjelfva; hade han 
icke förlänat de skeppsbrutne rätt att sjelfva berga sitt gods, 
och när de icke det förmådde, begära bjelp hos de kung
liga embetsmännen mot skäligt vederlag?
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Hade han icke aflyst den okristliga sedvänjan att sälja 
bönder som osjäliga kreatur och i stället förordnat, att från 
den herre och husbonde, som orätt handlade eller våld be
gick, hade bonde frihet att flytta?

Hade han icke för att hjelpa borgerskapet, förbjudit 
biskopar och prester, herremän, bönder och allmoge att 
drifva köpenskap på landet med annat än hvad de sjelfva 
kunde förbruka? Hade han icke ordnat mått, mål och vigt 
öfver hela landet på samma sätt som det brukades i Köpen
hamn och Malmö?

Ville han icke upprätta ett stort köpmanskap, i hvilket 
Köpenhamn skulle bli frihamn och stapelstad för handeln på 
Östersjön?

Ville han icke inskränka dessa hatade hansestäder, som 
uteslutande gjort sig till herrar öfver handeln i norden och 
dessutom, alltid bevisat sig vara Danmarks, stundom uppen- 
bare, alltid hemlige fiender?

Hade han icke förbättrat vägarne - och lagt grund till 
ett ordnadt postväsen?

Men framförallt, arbetade han icke på att förbättra skol
väsendet, hade han icke förbjudit lärarne att hudstryka och 
slå barnen, så att blodet löpte ner efter ryggen på dem och 
gjorde dem så rädda som harar för hundar? Han hade be
fallt att skollärare icke skulle erhålla anställning utan före
gången profiling; att köpstadsbarn, som ville lära latin, icke 
skulle få anförtros till olärde män, som så förderfvade dem 
i deras ungdom att de sedan aldrig kunde upprättas. Han 
hade befallt att på landet, der inga skolor funnos, skulle 
bönderna lemna sina barn till presterna att af dem inhemta 
religion och modersmål. Han hade förbjudit att skolpojkar 
fingo sjunga och tigga utanför köpstadsfolks dörrar; ville - 
föräldrarne att deras barn skulle ha undervisning, måste de 
ock sjelfva bekosta den.

Och slutligen, ville han icke göra slut på den tilltagande 
sedeslösheten bland presterskapet, tvinga dem till ett an
ständigare yttre uppträdande, ett strängare uppfyllande af 
deras pligter, till förvärfvande af de kunskaper, som äro nöd
vändiga för att de rätt skulle kunna vårda sitt vigtiga värf 
och ställa dem i större beroende af den verldsliga* makten?

Han hade förbjudit prelaterna att bära långa kjortlar, 
som släpade efter marken, och låta pipor och trummor bäras 
framför sig till spott och spe för den heliga kyrkan. Icke
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nog deimed, arbetade han också för reformationen; de 
lutherska satserna hade gjort starkt intryck på honom, må-

?J!da Kfe m.^st derför att de gjorde kyrkan fri från det 
patliga ofvervaldet, och ehuru Kristian många gånger be- 
gagnat sig deraf, ansåg han dock nyttigare att vara befriad 
dentran Som han genom fru Sigbrit blifvit öfvertygad om 
tarans förträfflighet, vitte han förmå folket genast antaga 
den och hade för den skutt efterskrifvit en tvsk, mäster 
Reinhard, till Köpenhamn, att predika i Nikolaikyrkan. Åhö
rare strömmade dit i stort antal, men de förstodo icke hans 
sprak, och hans häftiga rörelser och anfäktelser väckte 
deras munterhet; det katolska presterskåpet drog icke i be
tänkande alt förlöjliga honom, och konungen tvingades skicka 
mäster Reinhard tillbaka till sitt land igen.

Men det var icke hans fel, han hade velat det goda, 
men man hade nu såsom alltid motarbetat hans afsigter.

Konung Kristian hade lör sed att emellanåt göra upp 
räkning med vår Herre. Då föreläde han honom hvad han 
sjelf uträttat, och uppstälde de fordringar på hvilka han ansåg 
sig hafva berättigade anspråk.

Det hände stundom att tankarna föllo på mor Sigbrit. 
Ja, han nekade icke att hon hade gifvit honom goda an
visningar; hon kände i grund och botten, hvad folket led 
och hur hårdt, ^ det förtrycktes. Från hennes kloka hufvud 
hade utgått månget ^ förslag rörande en förbättrad sam
hällsställning för de lägre klasserna, och kungen, som sjelf 
blifvit uppfostrad i ett borgarhus, och alltjemt fann stör
sta trefnaden derstädes, grep sig ifrigt an med förbätt
ringarna.

Mor Sigbrit var adelns bittraste fiende; den var efter 
hennes mening roten och uppkofvet till allt ondt, och ingen 
tanke fans, som bättre öfverensstämde med konungens.

Det var adel och prester som stälde sig emot alla de 
förbättringar han åsyftade; hade icke de förrra motarbetat 
hans val till konung, och var det icke med deras bistånd 
som hans farbroder, hertig Fredrik, hemligen umgicks med 
planer att stöta sin kunglige herre från tronen och sjelf in
taga hans plats?

Och presterna! Hade icke Sigbrit sagt honom, att den 
norske erkebiskopen, Erik Walkersdorf var den egentliga 
orsaken till hans oförgätliga Dyvekas död? Vidare ville hon
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icke yppa, men detta var också nog för att han skulle hata 
och förfölja presterna till det yttersta.

Var ieke verlden full af orättfärdighet som satte sig 
emot honom, och borde han icke af en rättvis Gud kunnat 
vänta kraftigare understöd i de goda och redliga företag, som 
han åsyftade?

Förmodligen i förtröstan på att hjelpen skulle komma, 
ville han framgent fortgå på den väg han slagit in. Det vi
sade sig att dödsdomen öfver Torben Oxe icke hade haft 
några tarliga följder, ehuru den verkstälts tvärt emot riks
rådets beslut, Hade detta skett af vördnad för konungens 
vilja eller höll himmelens Herre sin hand så skyddande öf
ver honom, att hvad han gjorde, det måste hafva framgång?

Den senare tanken hade synnerligt behag för Kristian. 
Han var fullt förvissad om, att jordens konungar voro Her
rans utkorade, och deras gerningar voro icke att döma 
efter vanliga menniskors. De senare hade synd, de förra icke, 
hvad de felade var af den menskliga benägenhet för det 
onda, som var dem medfödd, men den heliga smörjelsen 
skilde ansvaret ifrån dem, skulden blef hädanefter andras, 
icke deras egen. Om konungen ville utfärda en orättvis 
lag, borde hans män afråda honom derifrån och hellre 
bjuda sina bröst för hans svärd än samtycka till orättfärdig
heten.

Om. konungen upptändes af begärelse vid åsynen af en 
skön qvinna, hade han ingen skuld, men väl hon, som lockade 
honom med sin skönhet.

Stod han efter en menniskas lif, då gjorde han det af 
gudomlig ingifvelse, och om icke den lifdömde sjelf ville 
lägga sitt hufvud under bilan, borde alla konungens till- 
gifna tvinga honom dertilh

Ingen förstod såsom han, hvad som var riket nyttigt, 
men detta, att folket icke utan gensträfvighet underkastade 
sig eller rent af satte sig upp emot hans vilja, syntes honom 
såsom en förföljelse.

Det ville vara klokare än han, bättre veta hvad som var 
dem nyttigt än den af Gud ingifne.

Sådant var hån och förbittrade hans sinne.
Nu måste han straffa ; hvad som stod i vägen för hans 

stora planer och afsigter, skulle undanrödjas ; skickade icke 
Gud stundom landsplågor att nedgörade ogudaktige, och har

328



Han icke gifvit öfverheten svärdet i handen att skipa lag 
och rätt?

Långt innan han blef född, hade Sturarne stått kunga
makten emot, likasom djefvulen Guds goda vilja och af- 
sigter. Om någon sagt honom, att de varit i sin goda rätt, 
om de satt Sveriges krona på sina hufvuden, skulle han 
svarat, att Gud icke hade tillstadt det, men nu var deras 
störtande första målet för all hans diktan och traktan.

På grund af samma maktfullkomlighet voro alla medel 
lika goda, allenast de ledde dit han ville. När derför hans 
första anfall på Sverige misslyckades, förde han, mot tro 
och lofven, hem med sig till Köpenhamn den gisslan, som 
godtroget lemnats honom, och var ursinnig öfver att han 
icke på samma sätt kunnat locka till sig riksföreståndaren.

Till Erik Abrahamssons förslag lyssnade han beredvilligt, 
men när Sten Sture fallit ocb landet var öppet för hans 
anfall, då var verktyget honom till hinder, och han var 
genast färdig att befria sig derifrån.

När högfärdsanden fått så stort insteg i en menniskas 
hjerta, har förståndet redan skylt sitt anlete, och vi'kunna 
då någorlunda förklara hans följande handlingar.
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Det var odensebispen, som först blef kallad till sin herre 
denna minnesvärda dag.

»Har du träffat Didrik?» sporde denne.
»Nej, eders nåde. »
»Ären I nu sams?»
»Icke synnerligen. »
»Men jag säger, I måsten vara det. Om I icke hållen 

ihop, kan ofärd komma!» Och konungen stampade ursinnigt 
i golfvet.

»Han skadar mera än han gagnar.»
»Hvad har han nu gjort?»
»I går talade han helt högt om, att han skulle bränna 

både Kopparberget, Silfverberget och Dalarne, men också 
drack han omåttligt.»

»Voro några svenske närvarande?»
»Jag såg icke några.»
»Nå, då betydde det heller ingenting.»
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»Men käre, nådige herre, det siJfver, guld och pengar, 
som master Didrik samlar ihop här i Stockholm och låter 
tora till slottet, det gör han ingen reda för, hvarken med 
smit eller ord.»

»Jag skall sedan hafva honom i minnet, nu måste iag
törst gora upp räkningen med de svenske, och dertill be- 
hoiver jag honom.»

»Ja han är en mästare i konsten att sätta upp gälsar, 
stegel och hjul.» 6 ë ’

»Jag kan märka,» sade konungen leende, »att han ånvo 
erbjudit sig att sknfva ditt testamente;»

»Det låter han nog bli, ty då vet han jag påminner 
lonom om den dröm jag hade; att han först hängde i galge 
och sedan blef bränd.» s °

»Har du blifvit herrarnes vän, Jöns Andersson?»
»Nej, herre,» svarade mannen bleknande.
»Jag menade de svenskes.»
»Aro de icke alla lika goda?»
»Det är min tro. »
»Eders nåde har alltid rätt.»
»Men det faller mig före, som om I emellanåt hvarken 

\iile inse eller erkänna detta.»
»Jag har aldrig upphört att göra det, men arbeta sam- 

man med en man, som helt öppet säger, att han lika serna
vrider halsen af en biskop som af en hund — det fäller sis 
hardt.» ö

»Kunde jag icke tro, att I drabbat ihop; men nu säger 
jag dig, att jag vill det skall vara slut med allt enskfldt 
gral, tills mina ärenden blifvit uträttade, sedan kan iag ock 
skipa ratt mellan eder, så ingendera får skäl till klagan.» 

»Hvad befaller min nådige konung?»
» Säg o mig först, om jag icke är i min fulla rätt, hvad 

jag an ma företaga, här i Sverige?»
.... *LäreP Ju krönt och krismad till landets konung och 

rättmätige herre.» ö
»Det är jag!»

.... *5Vji-d*S0IÜ sålunda blifvit edert, deröfver hafven I ock 
ratt att 1 or loga. »

»Enväldig rätt, Jöns?»
' åren ju enväldig konung.»
»Ofver lif och blod?»
»Gud hafver gifvit ötverheten svärdet i händer.»
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»Att bruka såsom honom godt synes?»
»Jaa ...»
»Svara mig rent ut.»
»Landet har domstolar.»
»De äro väl icke bättre bär än i Danmark, och der 

domes efter godtycke.»
»Allt beror ytterst på konungen.»
»Men om han redan från början vet hvad han vill, 

livar till behöfs då dröjsmålet?»
»Jag förmodar, att menniskornas ondska vållar det, de 

vilja icke tro utan bevis.»
»Det måste de lära!»
»yisserligen !»
»Är icke konungen Guds representant?»
»Hvad annat!»
»Så bör ock hans ord hafva samma betydelse.»
»Guds ord aktas icke alltid.»
»Det, likasom mitt skall komma till heders igen!» ut

ropade konungen nästan vildt. Veten I, bisp, hvad som 
vållar oredan här i landet som ock hemma i Danmark?»

»Adeln, eders nåde.»
»Der taladen I ett sant ord! Har jag icke rätt, då jag 

säger, att borgare och bönder älska mig, som om jag vore 
deras gud?»

»I ären det verkligen!»
»Hvad är det som står emellan mig och dem?»
»Återigen adeln.»
»Hvad göres, då hinder ligga i vägen?»
»Man undanrödjer dem. »
»Det är också, hvad jag tänker göra, men här är jag 

enväldigare än i Danmark, derför tänker jag att med mina 
danskes hjelp börja här.»

»I gören rätt!»
»Man säger att det är stormännen som gjort mig till 

Sveriges konung.»
»Betviflen I det?»
»Nej, men veten I orsaken?»
»Man längtade efter kungligheten.»
»För riddareslagets skull, sedan önskade man oss allt 

pocker i våld; de höga herrarne vilja dela väldet sins emel
lan, bli småkungar- hvar och en öfver sina län, och den

HIT SKULLE DET CA, W EN ICKE LANGUE.
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^e^Te?rSkul,le få, Se sig' om efter sin rätt, såvida man 
icke rent af fornekar den.»

»Eder vishet har skådat in i framtiden.»
»Har gick det då med folkets och med den af Gud till

satte herskarens rätt?»
»Lika illa för begge!»

. >>Det är detta ÖOm måste förekommas; man skali kalla 
mig en tyrann, då jag låter hundradetals hufvuden falla, 
men de gamla träden måste huggas ned för att de unga så 
mycket battre skola komma till växt!»

»Klokheten fordrar det!»
nf™r.,>DifSUtT får ,det elldast fmnas ett hufvud, som står 
olver alla andras, och det är mitt!»

»I skolen blott hafva en Gud!»
. >><dcd hans synliga afbild på jorden är konungen! Haba 

mme herrar, I hafven gjort upp räkningen utan värden! 
Hur delade de icke slott och länderier mellan sig vid Upsala 
beslut; jag läste fruktan och oro i deras anleten, då de vid 
dagtingan bado mig bekräfta den egenmäktiga handlingen . . .

en jag skr ef under och låddes om intet; ju säkrare och 
ugn are de aro, ju säkrare skall min hämnd slå ner på 

dem sasom åskan!» p
inträddet6r Dldnk h&de fritt tilltrade hos konungen, och han

»De börja redan komma derate,» sade han
»Qvmnorna äro ock tillsagda?»
»Fru Kristina, hennes moder och syster.»
»Gustaf Erikssons närmaste fränder!» sade bispen.

blick>>åtUhimmil)endem 1 ™‘d!>> Sad® konunSen med en

»De skola pinas till döds!» ropade Didrik
»De skola blifva de lockfoglar, med hvilka vi fånga 

honom,» yttrade konungen mildt.
»Han är alltför ringa att frukta!»
»Ha icke de fördömda Hansestäderna stått honom bi, 

nekat att utlemna min fånge? Men vänta, vänta jao- får 
honom val i mitt våld!» J *

»Det kan icke dröja länge,» genmälde bispen.
»Aro mine tjenare redo?» sporde konungen.
»Ja, eders nåde!» svarade mäster Didrik. »Krmsknek- 

tarne aro förlagda i slottet. Klas Bille och Severin Norrby 
infinna sig i salen jemte de öfriga.»
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»Det är bra, och domstolsledamöterna?»
»Erkebiskop Gustaf har nämnt utom sig och biskop 

Hans Brask i Linköping och Otto i Vesterås fem kaniker 
tian Upsala. De senare skola sedan för öfverläggningens skull 
köras in i en mörk skrubb, jag tänker förskräckelsen skall 
berölva dem det lilla förstånd de möjligen egt.»

»Det sker alltsammas för syns skull,» sade konungen, 
»deras dom är redan faid 1 »

»För utförandet svarar jag!» tilläde mäster Didrik.
»Men om de begära skriftemål?» inföll bispen.
»Det skulle draga ut på tiden,» menade konungen.
»Så neka dem det!»
»Nej, dertill har jag ingen rätt!»
Alla tre stodo tvehågsna.
»Eders nåde måste neka!» utropade bispen.
»På hvad gruncl?»
»Har icke eders nåde påfvens bannebref?»
»Jo visst!» •
»Kättare äro uteslutna från den heliga måltiden,» sade 

bispen med en djup bugning.
»Det ordet görer eder förtjent af Lunds biskopsstol! 

Hvarför kommer icke herr Gustaf?»
»Eders nåde!» sade mäster Didrik tvekande.
»Nå, sviker han?»
»Om han vågar!»
»Det är inte möjligt!»
»Han är sjelf svensk adelsman!»
»Än sedan!»
»Den ena korpen hugger inte ut ögat ur den andre.»
»Flvad har han sagt?»
»Intet, eders nåde!»
»Men du har förmärkt'?»
»En oro och fruktan, som är något nytt hos honom 

och derför betecknande.»
»Med hvilka har han talat?»
»Med ingen.»
»Är du viss på det?»
»Jag har inte ett ögonblick lemnat honom ur sigte 

under hela denna tid.»
»När märkte du det först?»
»På Ekholmen, då jag underrättade honom om vår nå

dige konungs vilja.»

HIT SKULLE DET GA, MEN ICKE LANGUE.
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»Gjorde han invändningar?»
»Nej, men han skiftade färg!»
»Och sedan?»
»Sedan har han hållit sig instängd och nekat att taga 

emot nagra besök.»
»Men efter ankomsten till Stockholm?»
»Mörk och sluten, mer än vanligt, men det jäser i honom 

och han våndas!»
»Hvar är han nu?»
»Derute !»
»Kalla hit honom!»
Mäster Didrik gick, och konungen gick hastigt fram till 

odensebispen och sadé skarpt:
»Ären I rädd ?»
»Nej, eders nåde!»
»Icke ens för mig?»
»Konungen behöfver mig!»
»Och I ären en trogen tjenare?»
»Hvad skall jag göra för att bevisa det?»
»Om Gustaf Trolle sviker, kostar det hans lif!»
»Han har förverkat det!»
»Men då måsten I finna ett berättigande för eder att 

uppträda såsom anklagare.»
»Det blir svårt!»
»Men inte omöjligt för en kyrkans man.»
»Jag skall försöka.»
»Gå nu, jag skall sedan underrätta eder.»
Gustaf Trolle inträdde på samma gång som den andra 

gick. Magistern följde honom.
Hans utseende var verkligen förändradt, det vittnade 

om strider, som ännu icke voro utkämpade.
Konungen besvarade knappt hans ödmjuka helsning 

men yttrade skarpt:
»Hvad fattas eder?»
»Jag känner mig sjuk!»
»Förrädare!» ropade Kristian och fattade honom häftigt 

i rockkragen. °
»Herre, konung!»
»I ärnen svika mig ! »
»Nej, nej!»
»Viljen I uppträda såsom anklagare?»
»Om eders nåde befaller.»



335

»Det gäller edert lifÎ»
»Jag skall lyda!»
»Utan tvekan?»
»Såsom det höfves en trogen tjenare!»

. ^en konungens brinnande blickar släppte honom icke: 
• rloi pa,» sade han med ett leende. »Jag skall gifva eder 
ett godt stärkemedel. . Min trogne Didrik skall stå vid eder 
sida under det I framfören anklagelsen; bristen I då i någoi- 
dera af edra stycken, skall han sänka min egen bälteknif i 
eder rygg. Se på, eggen duger!»

Det fina stålbladet blänkte under erkebiskopens ögon, 
men han blinkade inte utan sade endast: »Jag hade icke 
förtjent detta af min konung!»

»Icke det?»
»Mina handlingar skola tala!»
»Dermed är jag ock bäst belåten. Gå, Didrik, och un

derrätta oss när tiden är inne!»

HIT SKULLE DET GA, MEN ICKE LANGUE.

I den stora slottssalen var en stor samling af riksens 
råd och andra förnäma män och qvinnor äfvensom af an
sedda borgare. Alla voro glada till sinnes efter den vänlig
het som blifvit dem bevisad; hvar och en såg framtiden i 
det klaraste ljus och öfverlade med sig sjelf och sina när
maste hvad han eller hon för egen del skulle begära af den 
folkkäre konungen.

Äfven fru Kristina hade i förbindliga ordalag blifvit om
bedd att komma; det var vissa upplysningar konungen önsk- 
skade erhålla af henne; det skulle desslikes vara hans nåde 
kärt att vid denna högtidlighet se fru Sigrid och fru Cecilia 
närvarande. Den senare tänkte på möjligheten att få lägga 
ett godt ord för sin oförståndige son, och den gamla tyckte 
om att få se något af högtidligheten.

Men fru Kristina, hvilken det framförallt låg orm h jer tat 
att freda sin älskade herres minne, tog med sig de hand
lingar, som möjligen kunde gifva anledning till anmärkning, 
synnerligast rörande Gustaf Trolle, som nu stod högt i nåd.

När de tre ädla fruarna inträdde i salen, tystnade det 
högljudda pratet och alla reste sig för att helsa fru Kristina.

Det bleka anletet förblef lika blekt, när den tårfylda 
blicken hastigt öfverfor församlingen, men hennes helsning,
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hennes värdiga uppträdande, gjorde ett både djupt och godt 
intryck och lockade tårar i mångas ögon.

»Så enkel och anspråkslös hon är,» sade Magnus Gren 
till sin närmaste^ granne Joakim Brahe, »i hennes bröst bor 
en hjeltesjäl; få äro de män, som i kraftigt mod likna 
henne.»

»Det enda man kan säga,» genmälde den förre, »är att 
hon gått för långt.»

»Så vida man kan göra det, när det gäller fädernes
landets försvar!»

»Stor orätt har skett henne,» sade Lambrekt bard- 
skärare till Simon skräddare. »Hon ville aldrig gifva landet 
danskarne i händer, det var de höge herrarnes önskan nu 
såsom alltid.»

»Och så följde borgmästare och råd.»
»Derför läto vi också narra oss dertill! Hade vi bara 

stått riktigt på oss!»
»Det kan bli lika bra nu med.»
»Nya qvastar sopa alltid väl!»
»Jag ville icke vara i fru Kristinas kläder,» sade den 

vackra rådmanskan Beata Eriksdotter.
»Hvarför inte, alla se på henne!» svarade de andra 

temligen spetsigt.
»Stå så högt och behöfva stiga ner.»
»Jag hörde herr Magnus Gren nyss säga att hon aldrig 

stått så högt som nu.»
»Åh kors, det kan jag inte begripa.»
»Det var väl derför, att hon strax efter sin herres död 

gick i hans stad och ställe.»
»Men det dugde hon icke till, eftersom hon hum um hei 

bief afsatt.»
»Ja, konstigt var det.»
»Nog passar det bättre för en hög herres efterlefverska 

att sitta tre månader i sorgen, som andra kristna qvinnor.»
»I min ungdom satt man halfåret om.»
»Det var bra mycket.»
»Förstås, nu vill man inte späka sin lekamen.»
»Hvad nu, se hur alla dörrar stängas!»
»Jag tror, Gud hjelpe mig, portarne också.»
Det bief en uppståndelse i salen, man trängde sig till 

fönstren, man undrade och frågade.
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t 1ÄstÄkolfvarna.1 lariöcl Slg ut’ och de drivas in igen med böss-

»Hvad är nu på färde?»
»Har något händt?»

meraNU Pmtades icke lär^re hö§'Ö det hviskades så mycket

»Kan det vara någon fara?»
>>pru Kristina .synes lika lugn som förut.»
»Men fru Sigrid ser förskräckt ut. »

Då ha^dpn UgtrnHhh”nie' Se hlir hon lugnande klappar henne 
då Hn det' hpPp,d r p,': mlg’ drog hon icke På smilbandet.

»Det här förefaller .mig misstänkt,» sade herr Joakim. 
»Nu tanker jag det börjar.»
»Hvilket?»
»Dom och ransakning.»
»Här har ingen orätt skett.»
»Beror på uppfattning.»
Det fins ingen uppfattning, som rättfärdigar »

'»St, der kommer kungen!»
Konungen inträdde med hög och stolt hållning, efter 

honom erkebiskopen och odensebispen, Didrik Slagheck, och 
en stor mangd danska herrar.

Alla de närvarande reste sig och förblefvo stående 
medan konungen intog sin plats på tronen.

0 ^ dögo hans blickar öfver församlingen, de hvilade
nagra sekunder på fru Kristina och på rikets råd, som sutto 
nara henne.

Herr Erik Abrahamsson trodde sig förmärka en blink
ning, nar konungen såg på honom. Sedan var det strenmiäs- 
och skarabispen, som hugnades med samma utmärkelse 
Herr Mathias bugade sig ända till jorden; konungen af Dan
mark hade blifvit den Gud, af hvilken han väntade sin be
löning.

I vilddjurets gnistrande ögon står blodtörsten att läsa 
menmskan har förmågan att dölja den medelst falska ord 
och leenden ; men det fins en andlig vexelverkan, som sällan 
eller aldrig bedrar, derför rådde en hemlig oro i försam
lingen, derför var det dödstystnad i salen.

Sten Sture den yngre. II. 22
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Då trädde erkebiskopen framför tronen; han begärde 
upprättelse för allt hvad han, herr Jakob Ulfsson, biskop 
Otto och andra hade lidit samt påminde konungen om den 
ed han svurit: att värna kyrkan.

På konungens fråga hvad han klagade öfver, framkal
lades en upsalakanik, i hvars händer herr Gustaf lemnade 
ett papper, innehållande anklagelsepunkterna, som denne fick 
befallning att uppläsa.

Dessa innehöllo, att stor oförrätt och våld blifvit honom 
tillfogade af den döde herr Sten, hans nuvarande efterlef- 
verska, fru Kristina, och flera nu närvarande riksens råd 
och män, i det de brutit kyrkans frid och våldfört hennes 
personer—gamle erkebiskop Jakob och biskop Otto i Vesterås — 
hvarför de ock kommit under kyrkans bann. Derpå upp
lästes också, banni ysningsbrefvet, som å påfvens vägnar blifvit 
utfärdadt af erkebiskop Birger i Lund och biskop Lage Urne i 
Roskilde, mot herr Sten Sture och hans hjelpare. På grund 
häraf förklarade herr Gustaf, att de ofvannämnda personerna 
voro uteslutna ur den heliga kyrkan och att anse såsom 
kättare, hvilka konungen i kraft af den ed, han svurit vid 
kröningen, uppfordrades att straffa.

Konungen frågade hvad vederlag erkebiskopen äskade 
härför.

Denne begärde penningersättning för sig och herr Jakob, 
tillsammans uppgående till 500,000 mark silfver och dess
utom Stäkets återuppbyggande.

Ett starkt sorl förnams inom församlingen.
Också konungen rynkade ögonbrynen och detta föran

ledde biskopen att tillägga, det han skulle förmå herr Jakob 
att något nedsätta sina fordringar.

Konung Kristian teg några ögonblick, men det var lätt 
att se, att det kokade inom honom.

Då hviskade Didrik Slagheck i örat på herr Gustaf: »Be
tänk, det gäller edert lif!»

Blek som döden, lyfte denne hufvudet, hans första blick 
mötte biskop Mathias, och mera behöfdes icke för att åter
kalla hans mod.

»Jag fordrar dessutom,» sade han, »att alla de personer, 
mot hvilka anklagelser blifvit framstälda, skola fängslas och 
hållas i strängt förvar, till dess dom öfver dem blifvit fäld 
af konungen, som skall evinnerligt lönas af Gud och erhålla
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dessAwit k™tenhe,e" I' det straff, han låter öfVergå

p„„, neh’ fr V1 s!® ^örtjenta ev‘S fördömelse.»
hasa och förskräckelse betogo alla de närvarande men 

ingen vågade yttra ett ord. dnae’ men
Då reste sig Kristina.

fick 1,11 tronen, såg upp till konungen och
sade med lugn och fast stämma :
„f nlülre, k°,nfg> låt mig föra eder till minnes innehållet
hplio? r n U ’ r-°m ! SjeIf högtidligen bekräftat, samt de heliga löften och forsakrmgar, som I gifvit att låta allt det
ramfarna vara glömdt. Vid det heliga sakrament I dervid 

anammad en besvär jag eder att lemna min döde herre i ro 
och visa mildhet mot en qvinna, hvars enda brott består
den, att hon uppfylt sin pligt, och som nu icke eger andra 
vapen an sina tårar!»

De enkla, tydligt uttalade orden trängde genom salen • 
bade man och qvinnor syntes upprörda, och konungen an
tog ett utseende, som om fru Kristinas ord trängt till hans 
hjerta.

»Jag vill för min del ingen oroa,» sade han, »men hvar 
och en måste jag unna sin rätt och anser mig derför plKtio- 
att hanskjuta denna sak till de andlige fädernas dom.» /

»Se här,» sade Kristina med ädel värdighet, i det hon 
lemnade konungen en skriftlig handling, »detta är det stän
dernas beslut, enligt hvilket herr Gustaf Trolle förklarats såsom 
sitt fäderneslands förrädare och på grund deraf förlusti g sin 
erkebiskopliga värdighet. På riksrättens beslut har Stäket 
blifvit nedbrutet. Se sjelf, eders höga nåde; alla under- 
tecknarne hafva iklädt sig gemensam ansvarighet, Ingen 
lär väl kunna dömas från lif och gods för något som 
gjorts i ett helt folks namn?»

Konungen tog papperet och tummade det förläget och 
tvekande.

Kristina betviflade icke, att hon genom framvisande af 
detta beslut hade icke allenast, hvad hon högst af allt ön
skade, rentvått sin älskade herres minne utan också ådaga
lagt så väl hans som sin egen och alla de anklagades oskuld. 
Konungens förlägenhet tycktes intyga det.

Men då steg Didrik Slagheck upp bakom konungen och 
hviskade något i hans öra.

Han smålog deråt, som om det varit något gladeligt, 
men strax ferefter blef hans ansigte ännu mörkare än förut.
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»Jag har lofvat och svurit,» sade han, »att hålla mitt gifna 
ord, men här har jag påfvens bannebref i mina händer, och 
som verkställare af den helige faderns vilja är jag pligtig 
att med eld och svärd utöda alla kättare. Derför är ock 
S:t Peters hämnande svärd gifvet mig i händer! Den hand
ling, som nu blifvit mig lemnad, intygar, att ett stort brott 
blef begånget de 29 november 1517, och alla de som under- 
skrifvit beslutet hafva derför sjelfva lemnat beviset om sin 
brottslighet i sin domares händer!»

»Så vida de erkänna den,» hviskade Didrik.
»Så vida de erkänna den,» upprepade konungen med 

en viss långsamhet, likasom fruktade han att offren nu skulle 
undslippa honom.

»Träden fram, I herrar riksråd, och sägen, om detta är 
hvar och ens egenhändiga underskrift,» sade konungen med 
än högre röst och lemnade dokumentet till Didrik Slagheck, 
som stälde sig framför tronen med det samma i handen.

Kristina stod stel af fasa och öfverraskning; detta öfver- 
gick all hennes förväntan.

Först framträdde herr Erik Johansson (Vase).
»Herr Gustaf Trolle,» sade han, »hade aldrig svurit 

Sveriges lag, men från början snarare bevisat sig vara landets 
fiende än dess vän; han hade derför efter sitt samvete dömt 
honom sitt embete förlustig. Underskriften var hans egen.»

Derefter uppträdde herr Erik Bengtsson (Ryning).
»Om det så gä Ide mitt hufvud, skulle jag underteckna 

den för andra gången,» sade denne.
»Biskop Vincentius från Skara.»
Visst var han litet blek, när han framträdde, men med 

någorlunda god fattning sade han dock: »Jag menade den 
ädle herrn skulle vara bäst belåten med att komma ifrån 
alltsammans.»

»Biskop Mathias från Strengnäs!»
En eländigare bild af fegheten kunde man icke se; 

nästan krypande närmade han sig.
»Nådigaste herre!» stammade han.
»Är detta eder underskrift?»
»För Gud och den heliga modern!»
»Hafven I med egen hand underskrifvit detta?»
»Alla goda helgon!»
»Ja eller nej !»
»Nej...»
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»Hvad, neken I?»
»Jag har icke gjort det!»
»Jo, jo, han har gjort det!» ropade flera.
>>D?!?0na hand måhända, men icke jag med vett och 

vilja. Ma den lida straffet, om så måste ske, men ias; af 
gunst och nåd bli skonad!»

Den olycklige knuffades åt sidan.
»Herr Erik Nilsson (Gyllenstjerna)!»
Fru Kristina såg upp till sin frände, skulle han förverka 

det namn han bar?
»Namnteckningen är af min hand,» sade han, »med fri 

vilja och af god öfvertygelse!»
»Herr Eskil Nilsson (Banér)!»
>>dag gjorde som de andra,» sade han, »och skref under!»
»Herr Magnus Gren!»
Med hög röst sade han: »Med min underskrift har jag 

intygat att herr Gustaf Trolle icke allenast var ovärdig att 
vara Sveriges erkebiskop utan ock att bekläda något som 
helst embete här i landet. Jag tackar eders nåde för att jag 
fått tillfälle att öppet uttala denna mening.»

Gustaf Trolle stod orörlig, men han skiftade färg.
»Biskop Brask från Linköping!»
Han framträdde raskt och utan fruktan som det tycktes. 

»Jag räddade den gången endast mitt lif,» sade han, »nu 
skall det visa sig om hvad jag då gjorde, nu leder till samma 
utgång!» Derpå tog han upp en liten knif och öppnade 
dermed vaxkupan på sitt sigill och drog ut en fin, hoprullad 
remsa, som han lemnade till konungen med en bugning.

Denne öppnade den och läste:
»Dertill nödd och tvungen».
Konungen skrattade, vinkade biskopen till sig och räckte 

honom sin hand att kyssa.
»Herr Erik Kruse!»
Denne var en ung herre med mod i bröstet, en tapper 

kämpe för den svenska friheten och en hatare af allt danskt 
öfvervåld.

»Herr Gustaf Trolle är en förrädare,» utropade han. 
»Jag skall upprepa det så länge min tunga förmår att 
röra sig!»

»I erkännen underskriften?»
»Jag är villig att ditsätta ännu en.»
»Herr Olof Björnsson!»

HIT SKULLE LET GA, MEN ICKE LÄNGRE.
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Denne steg raskt fram och såg konungen rakt in i 
ögonen. »Tagen eder i akt, herre konung, han skall också 
bedraga eder, om han kommer åt. Den, som kunnat begå 
ett så svart bedrägeri, bör ingen menniska tro!»

»I erkännen underskriften?»
»Jag är glad åt att se mitt namn bland så många heder

lige mäns.»
»Herr Joakim Brahe!»
blek om läppar och blek om kind, trädde han fram. 

Han var ung, rik och lycklig, lifvet hade endast sol och rosor 
för honom, och nu kom döden och drog ett streck öfver 
räkningen. Derför var det också med sväfvande röst han 
yttrade: »Underskriften är min!»

Men när han sedan vände sig om, var det ett uttryck 
af hopplös sorg öfver det vackra anletet.

»Herr Erik Abrahamsson (Lejonhufvud)!»
»Jag?» nästan skrek denne. »Det är icke möjligt. . 

Nådige herre, 1 kunnen icke vilja . ..»
»Är underskriften eder?»
»Nej, nej!»
»Vittnen I andra!»
Alla tego.
»Tystnad gäller såsom bifall!» ropade Didrik.
»Han är för stor skurk att samtycka till en rättvis 

handling!» utropade Magnus Gren.
»Den ene skälmen hugger icke ögat ur den andre!» 

tilläde Olof Björnsson.
»Förskona honom, herre konung,» inföll Erik Kruse, 

»han förtjenar att bli eder förste man.»
»Jag är oskyldig!» vrålade uslingen och vred sig i stoftet 

nedanför tronen.
»Bort med honom!» skrek konungen.
»Om ingen annan vill, så går jag i borgen för hans 

brott!» utropade Didrik Slagheck.
»Du, Didrik, som jag...»
»Tig, eller du har talat ditt sista ord!»
Alen hvem kan beskrifva den förfäran, den uppståndelse, 

som rådde i hela salen.
Der skreks och grets; qvinnorna lågo afdånade eller i 

konvulsioner. Förgäfves trängde sig konungens män fram 
för att åstadkomma tystnad, de förmådde ingenting.
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Efter biskoparne och rådsherrarne kommo borgmästare 
och îad. De dömdes till döden för det treskande hvarmed 
de sa lange - motstått konungen. Han var af Gud satt till 
deias Herre, och de hade varit pligtiga att genast lvda hans 
vilja och öppna stadens portar för honom.

Skriket och tumultet fortfor.
Nu mörknade det alltmer.
Då lemnade konungen salen.
Men ljus buros in, och den så kallade ransakningen 

fortsattes in på natten.
Fru Cecilia föll ur den ena svimningeh i den andra. 

Hon hade slagit armarne kring sin herre och ville på inga 
vilkor släppa honom.

Förgäfves sade han, att ingenting var att frukta, hon 
trodde det inte; hon var viss om, att de traktade efter 
hans lif, som efter herr Joakims, hennes kära dotters herre 
och man.

På fru Sigrid hade förskräckelsen i början verkat för
lamande, men sedan intogs hon af en vrede, som betog 
henne all omtanke.

Detta, att lemna henne allena bland en sådan samling 
af, henne i samhällsställning vida underlägsne syntes henne 
redan såsom en missaktning! Men att portarna fortfarande 
höllos stängda, att icke hon fick återvända hem, det var mer 
än hon borde underkasta sig.

Förgäfves sökte Kristina lugna henne. Fru Sigrid sade, 
att de allesammans voro fega, hennes egen dotter allramest; 
riksföreståndarens husfru borde kunna göra sig åtlydd om 
hon ville; men aktningen för föräldrar var förbi, eftersom 
hon icke brydde sig om sin moders önskningar.

Och den gamle frun gret bittert, hon var hungrig och 
trött, och hvad som nu skedde var henne alldeles ofattligt.

Då slogos dörrarna upp, och i spetsen för en stor skara 
krigsknektar, som buro lyktor och bloss, inträdde Klas Bille 
och Severin Norrby i salen, och så hemtades derifrån en 
stor mängd både män och qvinnor som släpades till tornet. 
Rikets råd fördes till en kammare för sig och stängdes in 
der, likasom en fårahop, utskickad till döds.

Borgmästare och råd sammaledes.
De fångne biskoparne fördes till ett rum.
Hans Brask, Otto i Vesterås jernte kanikerna kördes in 

i ett litet mörkt rum, der de fingo förblifva natten öfver.

HIT SKULLE BET GA, MEN ICKE LÄNGRE.
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Når den ena hopen af de olyckliga blifvit afhemtad 
kommo krigsknektarne tillbaka för att bemta flera. Nu var 
det lätt att förstå hvad öde som väntade, och der för var 
också jämmern lika allmän som den var sönderslitande.

Kristina trodde nästan hon skulle bli bortglömd; fru 
Cecilia låg i en dödlik dvala, fru Sigrid hade insomnat i 
K ristmas famn, der satt hon tårlös, skådande hur många 
och hvilka som fördes bort. Om hon skulle gå till döden,
o i? ukn]]e da taga vard 0111 hennes små barn, till hvem 
skulle hon anförtro dem, då hon icke visste hvem som lefde 
nasta dag?

Medan tankarne så irrade omkring utan stöd eller 
faste, såg hon de sista föras bort derifrån. Klas Bille följde 
me; /}em> men Severin Norrby närmade sig henne vörd- 
nadslullt Hon undrade om han skulle rvcka modern eller
systern ifran henne och hvilken det skulle“ tillåtas henne att 
folja.

»Adla fru!» sade han.
Hon endast såg på honom.
»Edert öde rörer mig djupt!»
»I viljen nog ingenting göra för att lindra det?»
»Allt som står i min förmåga.»
» Gif mig litet vin och bröd ’ åt min moder!»

till hjertat*^ ^ * rösten, som gick den hårda krigaren

»Icke här » sade han, »låt mig föra eder till det rum i 
slottet, som blifvit mig lemnadt.»

»Såsom fångar?»
»Så länge jag kan skydda eder, ären I frie!;
»Jag tackar eder!»

! »

.?an fru Sigrid på sina armar; en krigsman bar fru 
Cecilia, och genom de slottsgångar, fru Kristina så väl kände 
tordes hon till ett af sma egna gemak, som blifvit upplåtet 
till herr Severm Norrby

Hennes moder lades på sängen; riddaren bad henne 
stanga dörren efter sig, medan han skyndade att anskaffa 
hvad som behöfdes.

0 Nagra tjenarinnor vore icke tillfinnandes, de som und
gått fängelse hade gömt sig i källare och uthus.

Kristina måste ensam draga försorg om sin moder och 
syster, men hon gjorde det med ett förstånd, som om hon 
aldrig sysselsatt sig med annat.
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>lddaren återvände med de begärda födoämnena, och 
(ien i vm indoppade brödskifvan tycktes smaka fru Sigrid
ganska val. Hon åt den halfsofvande och utan att veta 
hvar hon befann sig.

»Jag har haft en ohygglig dröm,» sade hon, »men den 
.skall jag berätta i morgon.»

Nästa minut sof hon tungt.
»Gifve Gud att hon aldrig vaknade!» sade Kristina.
Gecilia låg lika orörlig som förut, men hon ville ingen

ting- smaka.
»Än I si elf, ädla fm?»
»Jag förmår inte.»
Kristina var så försjunken i tankar och minnen af allt 

det törskräckliga hon upplefvat, att hon var urståndsatt att 
tänka för det kommande.

... *Om Jao icke redan fått bevis på eder utomordentliga 
själsstyrka,» sade riddaren, »skulle jag icke våga bedja om 
att få taga eder uppmärksamhet i anspråk.»

Hon böjde allenast hufvudet.
»Jag gör inga omsvep, utan frågar rent ut, hvad kan 

jag göra för eder?»
»Mina barn?»
»Viljen I hafva dem hit?»
»Nej, nej!»
»Viljen I blifva lord till dem?»
Hon såg på modem och systern. »Hur skall jag komma 

härifrån?» sade hon.
»Kunnen I fatta mitt tal, ädla fru?»
»Jag skall försöka.»
»Mitt ena förslag är att föra eder, edra barn och dessa 

begge under natten på ett af mina skepp, och vi afsegla 
genast i morgon bittida.»

»Ären I icke flottans befälhafvare?»
»Konung Kristian får skaffa sig en annan.»
»Det förslaget gjordes mig för flera dagar sedan, då 

antog jag det inte, min olyckliga syster skulle dessutom 
aldrig samtycka.»

»Hon borde dock komma bort.»
»I tron då?»
»Jag fruktar det värsta!»
»O, Gud, o Gud!»
»St, hon kan höra oss!»
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»Ja, I hafven rätt!»
»Viljen I nu höra mitt andra förslag?»
»Ja!»
»Alt vi hemta hit edra barn; jag svarar med mitt lif 

for alla som tillhöra eder! Här är jag i stånd att gifva eder 
skydd, men i edert eget hem är det mig omöjligt.»

»Tron I ej hemfriden skulle aktas?»
»Nu aktas intet, synes det mig.»
Kristina var rådvill.
»Betänken eder icke länge, ädla fru, minuterna hafva 

aldrig varit dyrbarare.»
»Hvem skulle hemta barnen?»
»Jag sjelf!»
»Låt mig följa!»
Förslaget behagade honom synbarligen. »Det är möjligt, »

sade han, »att man icke skulle skänka mig tilltro, om iag 
kom allena.» J ö

^on skyndade till sin moder. »Fru Sigrid sofver, men 
Cecilia ...» Hon vände sig hastigt till honom. »Kunnen I 
ingenting göra för henne, riddare?»

Hon såg upp till honom så bedjande, att han velat gifva 
ett ar af sitt lit för att kunna uppfylla hennes önskan. * Nu 
sade han blott:

»Allt som är möjligt, vill jag göra för eder.»
»Tack!»
Han sprang hastigt och fylde ett glas med vin.
»Ni måste hemta krafter,» sade han.
Hon tömde det till hälften.
Obemärkt af henne, satte han sina läppar der hennes 

hvilat och drack det i botten.
»I måsten taga en manshatt och kappa,» sade han, »så 

bli vi mera obemärkta.»
Hon iklädde sig hastigt drägten; då han dervid skulle 

hjelpa henne, kände han hur darrande och iskalla hennes 
händer voro.

»Låt mig gå ensam,» sade han, »I förmån sannerligen 
icke att följa.»

»Jag är icke så svag som jag synes,» sade hon. »Ingen
ting är omöjligt, då man vill!»

Så gingo de. Riddaren stängde in de begge sjuka och 
tog nyckeln i sitt förvar.

NF GAE DOMEN ÖFYEE LANDET,
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hnHûbl?ltlet, vJ.mJade af rusige, stojande soldater. Kristina 
,glt! hatten ned öfver ögonen för att icke bli igen-

An,’ ue îÎOn , ®mott°g den arm som Severin bjöd henne. 
AUas hufvuden blottades för honom, men hon gaf lika litet
, , eifa sora öon hörde de gycklande ord som hviskades 
-bakom dem. Han deremot hörde dem väl.

Gatorna voro nästan öfverallt tomma, blott här och 
er stodo^ grupper af folk samlade. Ryktet om hvad som 
oregatt pa slottet hade spridt sig, och man frågade hviskande 

hvad dernäst skulle följa.
Här och der brann en lykta, men alla fönster voro 

morka, det såg ut som om man fruktade ljuset. Förskräc
kelsen der uppe hade spridt sig nedåt.

Några soldater med lyktor i händerna drefvo omkring 
sjungande tyska eller danska visor, ljudet häraf var nog för 
att förmå de närmast boende att stänga sina portar; man 
fruktade synbarligen att bli tvungen emottaga ovälkomna 
gäster. De svenske började komma till insigt om, att de 
sjelfva voro främlingar på egen stad och grund.

Fru Kristina hade sitt hem strax bredvid S:t Jakobs 
kyrka, och hit styrde hon sina steg.

Men utanför porten stodo ivenne personer, vid hvilkas 
åsyn hon hastigt ryckte af sig hatten.

»Fru Kristina!» utropade begge.
»Mina trogne tjenare!» sade hon.
Porten flög upp, Karin och Nils störtade emot henne.
»Moder, hvarför har du dröjt så länge?» ropade gossen.
Karin kysste hennes händer: »Gudskelof, vi hafva eder 

åter!» sade hon.
Härunder hade de kommit in i förstugan. Der flanv^ 

made elden ur en stor spis. Der fans frid och hemtrefnad, 
och nu kom husmodern med den bleka sorgen till hemmet.

»Moder moder!» ropade Iliana och ilade i den famn, som 
längtade att emottaga henne.

Men inifrån ljödo flera barnaröster, de hörde moderns kära 
stämma, men kunde icke komma ut till henne, och de små 
näfvarne trummade derför af alla krafter på den stängda dörren.

»Mina små!» utropade fru Kristina, och glömsk af rid
daren skyndade hon till dem, så snart Karin befriat henne 
från kappan.

Denna, som såg att det var en förnäm dansk herre, bad 
honom stiga in i rummen.
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Herr Severin gjorde det med en nyfikenhet som för
vånade honom sjelf. Allt, som tillhörde denna qvinna, började 
lå ett märkligt intresse lör honom, och han hängaf sig med 
nöje deråt.

Derinne stod en gammal, gråhång prest; vid åsynen af 
den främmande gick han honom genast till mötes och sade 
med mycken liflighet:

»Jag är prest; veten I, ädle herre, om någon behöfver 
mig?»

»Det vore måhända vådligt för eder sjelf!»
»Hvad skall jag frukta? Döden är mig välkommen.»
»Men åsynen af mycket elände.»
»Der tillhör det mig att vara.»
»Fru Kristina får afgöra!»
»Ja, hon känner mig!»
Nu kom hon in med sina barn. »Förlåt mig, riddare,» 

sade hon. »Jag glömde allt för deras skull. Låt mig nu 
tacka eder för att I fört mig hit; åsynen af mina barn bar 
väckt mig till lif!»

Han kysste vördnadsfullt den hand hon räckte honom: 
»Med lifvet har värmen återvändt,» sade han. »Nu är jag 
viss på, att sorgen icke skall nedslå eder!»

»Hvad påminnen I mig om?» Hon gick till fader Jo
hannes och föll för hans fotter.

»Nu är den bittraste stunden kommen,» sade hon.
»Mitt råd . . .?»
»Borde vi ha följt!»
»Gud hjelpe eder!»
»I skolen bedja med och för oss!»
»Det vill jag!»
»Käre fader, viljen I följa mig?»
»Vore det än till det mörkaste fängelse!»
»Det visste jag!» Hon kysste hans hand och steg upp.
»Herr riddare!» sade hon bönfallande. »Låt mig taga 

alla dessa med mig!»
»Jag kan icke säga nej till något I begären,» sade han 

allvarligt. »Men jag besvär eder, för eder egen skull, begär 
icke mer än jag förmår.»

»Är detta redan för mycket?»
»De skola alla följa!»
En bärstol anskaffades, deri instufvades alla barnen 

jemte åtskilliga kuddar. De tre små sofvo redan, och Nils



HIT SKULLE DET GA, MEN ICKE LÄNGKE. 349

och Ihana tillsades att iakttaga tystnad. Fyra enkelt klädda 
tjenare beordades att bära stolen. Karin och fader Johannes 
skulle ga en pa hvardera sidan, medan fru Kristina och herr 
Severin Norrby följde efter.

Det var redan lidet på aftonen, och gatorna nästan alldeles 
tolktomma, ända till slottet fick den lilla karavanen obemärkt 
passera, men der stodo alla portar öppna, ljus lyste öfver 
allt, och stojet och skriket hade mera till än aftagit.

Här stannade man för att se på de ankommande, 
undrande hvem som kom i bärstolen.

»Någon sjuk?»
»Eller någon som skall döljas!»
Men herr Severin hade tagit af hatten och gick med 

högburet hufvud, ingen vågade fråga . . .
Riddaren gaf bärarne tecken hvad väg de hade att gå, 

han befalde de nyfikna att laga sig ur vägen, och när han 
kände hur Kristinas arm darrade, tillät han sig trycka hennes 
hand och hviskande säga:

»Var tröst, jag skyddar eder!»
Ändtligen voro de vid dörren, han öppnade den,, och 

hela karavanen inträdde.
»Gudskelof,» sade Kristina, »och måtte himlen välsigna 

eder för hvad I nu gjort!»
Men fru Cecilia förhindrade svaret. »De hafva velat 

bryta sig in här,» sade hon.
»Hvilka?» frågade Kristina och skyndade till henne; hon 

stod dold i fönstersmygen, en bild af förskräckelse, nu lät 
hon gerna föra sig till bänken.

»Det är mig man har sökt!» sade Severin Norrby.
»I kungens namn, den grymme kungens.»
»Jag går genast till honom,» svarade den förre, men 

tilläde derefter till Kristina: »Hvad I behöfven skall jag an
skaffa, men öppna icke för någon annan än mig. »

Fru Kristina sade sig vilja efterkomma hans vilja och 
stängde sjelf dörren efter honom.

Under tiden hade Karin plockat fram de små, ur bär
stolen, och bärarne lemnade rummet på samma gång som 
riddaren.

Af de medförda kuddarne gjordes en bädd på golfvet, 
och här nedlades barnen. Deras moder kände sig så lycklig 
att åter hafva dem hos sig, men hon förebrådde sig sin 
sjelfviskhet vid åsynen af sin olyckliga, djupt betryckta syster.
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Denna hade för fader Johannes berättat hvad soto händt, 
hon var i högsta ångest för sin älskade herre och sin måg. 
Hvad öde var dem beredt, skulle hon kanske aldrig mera 
ia återse dem, skulle de gå hädan utan aflösning och sak
rament? Denna tanke var nära att beröfva henne förståndet.

»Veten I hvar de finnas?» frågade Johannes.
»Här i slottet, helt säkert.»

* »Jag skall fråga mig förf»
»I viljen då söka dem?»
»Helt visst, de kunna behöfva mig.»
»Må himlen välsigna eder! Om I träffen min herre så 

säg honom att ...» ’
»Att I ären en kristen qvinna?»
»Ja, I hafven rätt, han skall icke veta hvad jag lider. 

„ :& honom att skilsmessan nog icke skall bli lång, om det 
är så .. . att han måste gå . ..»

»Jag skall säga de ord som kunna bringa honom glädie 
och tröst.» J

»Och så kommen I hit tillbaka och sägen mig allt Det 
lofven J ju?»

'»Helt visst gör jag det.»
»Hur otåligt jag skall bida eder återkomst.»
»Gör det under ödmjuk bön, lägg edert öde i Guds 

hand och säg: Icke min vilja, Herre, utan din!»
Kristina menade att fader Johannes borde dröja några 

timmar. Det var nära midnatt och hade blifvit temligen tyst 
i slottet, han skulle endast träffa stängda dörrar, och på 
hans anrop skulle ingen svara. Deremot, om han sjelfhem- 
tade någon hvila, hade han sedan bättre utsigt att lyckas.

Cecilia måste gifva henne rätt, och begge förenade sig 
att öfvertala den gamle till några timmars sömn, men han 
ville inte.

»Jag har aldrig varit i mindre behof deraf än nu,» sade 
han, »jag känner mig stark som för tjugu år sedan. Om I 
an sen klokast att jag dröjer, så vill jag göra det, men under 
tiden vill jag läsa i denna märkvärdiga bok.» Han tog fram 
den ur bröstfickan. »Endera högt för eder eller ock bedja 
med eder, hvilket eder bäst synes.»

»I veten nog hvad som är oss nyttigast,» sade Cecilia, 
»bestäm för oss!»

»Jag tror det är god t för menniskan att stundom glömma 
sma egna bekymmer för Jifvets stora frågor! Denna bok
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ar skrifven af den märklige doktor Luther; den handlar om 
apostelen Johannes och hans fasta tro och förtröstan till sin
dyre mästare! Jag tänker vi kunna alla behöfva att lära af 
honom.»

Och så läste han för dem, och de talade med hvarandra 
0mo det lästa, och undergifvenhet och förtröstan smög si°- 
småningom in i det upproriska hjertat, intet under — dc lärde 
at Johannes.

Så hade de suttit några timmar, då en knackning för
nams på dörren.

»Hvem der?» frågade Karin.
»Severin Norrby.»
Dörren öppnades, och han trädde in.
Det var en ovanlig syn han hade för ögonen. Den sof- 

vande ålderdomen och de fem små som ännu voro omed
vetna om lifvet.

Vid lampan, den gamle läsande mannen och de begge 
systrarna. Cecilias hufvud hvilade i Kristinas knä, hon hade 
slumrat in.

Derför måste den förra sitta qvar, men hennes spör
jande, oroliga blick sökte riddarens.

Han gick genast til! henne och sade lifligt: »Jag kom
mer med goda nyheter!»

»Tala, herre!»
»Se här!» sade han och lade en bit pergament i hennes 

hand, »det är från konungen.»
Hon vek upp skriften och läste:
»Herr Erik Johansson återgifver jag genast friheten.

Kristian, konung.»

»Hafven I utverkat detta?»
»I bad mig derom.»
»Ctud välsigne eder! Min arma syster, jag måste genast 

väcka henne.»
Cecilias glädje blef lika häftig som hennes sorg hade 

varit. »Min herre skall utverka de andras frihet!» utropade 
hon glad.

På herr Severins inrådan beslöts att fader Johannes 
skulle med det dyrbara papperet bereda sig tillträde till 
fångarne. Riddaren skulle skaffa sig kunskap om hvar de 
höllos förvarade och underrätta honom derom.
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stör eder egen del hafven I ingenting mer att frukta.» 
sade Norrby till Kristina.

»Konungens hjerta har då veknat?»
»Det vill jag icke säga, men han har antagit min 

borgen.»
»1 skolen icke behöfva ångra att I gifvit dem.»
»Jag hoppas det!» sade han lifligt. »Jag har anskaffat 

ytterligare ^ tvenne rum; i morgonskola de blifva upplåtna 
till eder. . ivenne af edra egna tjenare skola dagligen hafva 
tillträde för att utföra edra befallningar.»

»Hvarför icke lika gerna låta mig återvända till min 
moders hem?»

»Ädla fru, I ären fånge!»
»Och min mor och syster?»
»De också.»
Hon böjde hufvudet.
»Men I hafven intet att frukta. Under Severin Norrbys 

beskydd vågar ingen, inte en gång konungen, något emot 
eder.»

Det lät temligen skrytsamt, men var förmodligen uttrvck 
al en varm känsla.

»Nu känner jag min fattigdom,» sade Kristina, »jag kan 
endast emottaga välgerningar, men förmår icke visa min 
tacksamhet.»

»Den dag kommer måhända, då I kunnen göra det,» sade 
han med någon rörelse. »Till dess vill jag göra allt hvad 
jag förmår att tjena eder.»

Strax derefter lemnade han henne, och fader Johannes 
åtföljde honom.

Kristina hade ingenting märkt, det kunde sannerligen 
icke falla henne in att någon understöd sig att fatta lidelse 
till henne, Sten Stures efterlefverska. Men Karin hade läst 
i riddarens blickar hvad som föregick i hans siäl, och hon 
intogs af häpnad och afsky.

»Den oförskämde!» sade hon för sig. »Måtte hon allenast 
förbli i okunnighet härom.»

Men icke en gång Severin Norrby förmådde öppna 
dörren till fångarneg mm. KonungenJ hade en gång för 
aha strängeligen förbjudit det; de skulle i första dagningen 
föras ifrån slottet, då stod det dem fritt, som fans i °ran- 
skapet, att tilltala dem.

Fader Johannes stannade utanför och väntade.

KU GAE DOMEN ÖFVER LANDET.
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Då såg han biskop Hans Brask och biskop Otto, jemte 
flera upsalakaniker, som släpptes ut ur ett trångt mörkt rum 
och hänvisades till den stora slottssalen. Deras utseende vitt
nade om en i oro och fruktan tillbragt natt, och den väg 
de gingo var dem synbarligen tung.

Han fick sedermera veta att de sammanträffat med erke- 
biskopen och odensebispen.

Den senare hade fört ordet. Han talade om att konungen 
förde svärdet att straffa förrädare och frågade slutligen om 
icke alla de närvarande instämde med honom deri, att de 
herrar och män, som föregående dag blifvit anklagade, voro 
enligt kyrkans och kejsarens rätt samt Sveriges lag kättare 
och förbrytare?

De nyss frigjorda sågo häpna på hvarandra. Att allt 
detta var blott och bart sken och att meningen med hela 
ransakningen och domen endast var att bemantla hufvud- 
saken, det insågo de nog, men hvart syftade konungen?

Deråt vågade de knappt tänka, men öfvertygade om att 
deras dom skulle blifva af ringa eller ingen betydenhet samt 
framförallt drifna af sjelfbevarelseinstinkten, svarade de alle
sammans jakande på den framstälda frågan.

Att de förnämsta domarn e, Gustaf Trolle, biskop Otto 
och den nyss förut anklagade Hans Brask dömde i egen 
sak, betydde föga för konung Kristian ; han ville blifva qvitt 
sjelfsvåldiga herrar, och medlet var honom nu såsom alltid 
likgiltigt.

Derefter fördes de andlige herrarne tillbaka till sitt forna 
rum, som befans vara endast en genomgång till ett annat 
större. De hade återfått sin frihet, men ombådos att stanna 
q var för att om några timmar intaga middag. Och de tackade 
och antogo tillbudet, ehuru allesammans önskade sig långt 
derifrån.

Då öppnades dörren till de fångne riksrådens rum, och 
mellan en häck af soldater fördes dessa i sin ordning till 
slottssalen.

Johannes följde efter, det papper han höll i handen öpp
nade honom vägen.

Några ögonblick derefter inträdde från den motsatta 
sidan af salen Didrik Slagheck med en hel hop krigsfolk.

Han höll ett papper i handen, som han öppnade och 
föreläste.

Sten Sture den yngre. II. 23
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Det var bannlysningsbrefvet, dödsdomen öfver de kat- 
terske, som den andliga domstolen underskrifvit och konungen 
med blödande hjerta ansett sig pligtig att bekräfta.

Didrik Slagheck tilläde, att efter I ven ne timmar skulle 
domen verkställas, derefter lemnade han rummet jemte alla 
sina krigsmän.

Fader Johannes hörde dörrarna stängas, och han tackade 
Gud, att han fått obemärkt stanna qvar; för någon kunde 
han bli till nytta!

Det var ett förfärligt uppträde som följde.
När menniskan står öga mot öga med evigheten, då 

faller allt bort som inte är hennes eget innersta jag, och 
hon visar sig sådan hon är.

Biskop Mathias for ut i skymfliga tillmålen mot konungen; 
han nedkallade förbannelsen öfver hans hufvud och emel
lanåt föll han sjelf på knä och bad om miskund för alla 
sina synder.

Bättre bar Vincentius sitt öde. Visst var han intagen 
af bäfvan, men manligt sökte han bekämpa sin rörelse och 
ingifva andra tröst.

Men Erik Abrahamsson Lejonhufvud och Knut Alfsson 
visade begge, hur uselt fega de voro. Den förre rullade sig 
som ett djur på golfvet, han talade om de stora tjenster han 
gjort kung Kristian, menande, att han varit klokare, om han 
hållit sig till det svenska partiet, och att om någon borde 
lida döden vore det fru Kristina, som tillstadt konungen att 
komma in i staden.

Herr Knut Alfsson hade under natten blifvit hemtad 
från sin bostad och förd till slottet. För hvad han an
klagades visste han icke, nog af han var dömd till döden, 
och förskräckelsen hade beröfvat honom all sans. Midt i 
salen hade han kastat sig på knä och upprepade alla sina 
brott och synder med en minnestrohet, som var förvånande. 
Likasom han nu först fått begrepp om att det var synd* 
anklagade han sig, sägande, att han hundrade gånger 'for
ty’en t det straff, som väntade honom, men han var icke be
redd och bad och besvor att få lefva, om ock i det mörkaste 
fängelse.

Ingen hörde, ingen gaf akt på honom; hvar och en hade 
nog med sig sjelf.

Erik Johansson (Vase) stod med högburet hufvud, 
han tycktes intala mod hos den förskräckte Joakim Brahe,

NU GÅR DOMEN ÖFTER LANDET.



hit skulle det gå, men icke längre.

som endast gret och snyftade som en sva«* 
qvmna. oförnuftig

Men der stod ock Magnus Gren, Erik Kruse och Olof 
Bjornsson. Dessa tre höllo hvarandra i hand, de talade 
nas muntert om sift nästa sammanträffande, de gladdes 
att la lemna det närvarande och komma under en bättre 
och rattvisare styrelse.

Af de återstående lågo några på knä, försänkta i ifrig 
bon, medan andra gråtande höllo hvarandra omfamnade.

Det var en tafla af den yttersta förvirring, hemsk för
färlig, oförgätlig !

Fader Johannes gick fram till herr Erik, det var för
nämligast honom, hans ärende gälde.

Denne kände genast igen honom.
»I kommen med bud till mig,» sade han lifligt.
»Ja,» svarade Johannes, »med hud och helsningar.» Der- 

med lemnade han papperet.
Herr Erik läste och skiftade obetydligt färg, med ett 

småleende lade han papperet samman "och sade derefter: 
»1 hafven träffat fru Cecilia?»

»Ja, herre!»
»Hur befinner hon sig?»
»Försänkt i bön för eder.»
»Men hennes eget sinnelag?»
»Ödmjukt och undergifvet!»
»Gud ske lof! Säg henne från mig, att jag skall handla 

så som det anstår en redlig riddersman.»
Derpå vände sig den ädle herrn till sina olyckskam

rater och sade med hög röst:
»Kära vänner, Gud har i sin barmhertighet sändt oss 

en af sina tjenare; viljen I icke att han bereder oss alla för 
den sista färden?»

»Jo, jo!» ropade alla öfverljudt.
»Så låtom oss nu afkläda allt verldsligt och endast 

tänka på evigheten,» tilläde herr Erik. »Mig har visserligen 
blifvit erbjudet nåd, se här konungens egenhändiga under
skrift, men mina medbröder äro ärliga herrar, och jag vill 
i Guds namn dö döden med dem.»

Med dessa ord slet han pergamentsremsan i tu delar 
och kastade ifrån sig.

Ett sorl af beundran förnams.
»Och nu, käre fäder, viljen I börja!»
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Fader Johannes var genast beredd.
Det var, som om hans själ redan svingat sig upp i högre 

rymder och der skådat den syn, om hvilken munnen talade. 
Han inbjöd dem alla att komma in genom porten, som snart 
öppnade sig. »Hysen ingen fruktan,» sade han, »endast tro 
och förtröstan och ödmjukhet. Guds barmhertighet är oändlig 
mot den ångrande, vore än dina synder röda som blod, kan 
han aftvå dem, allenast ånger och bättring är din inner
ligaste åtrå. . .» Det var som om den gamle qvädit sin svane
sång, och orden trängde så mycket djupare som hvar och 
en visste att de voro de sista, han hörde här i lifvet. Också 
bevektes månget hjerta, fruktan och fasa lemnade rum för 
en glimt af det eviga ljuset, det var för mången som om 
han först nu fått syn på hur och hvar det tillkommande 
skulle knytas fast vid det närvarande. Alla trängdes omkring 
fader Johannes, alla ville tacka och omfamna honom ; han 
hade försonat dem med döden!

Redan från morgonen hade konungens trumpetare ridit 
omkring i staden. De stannade vid alla gathörn och torg, 
och en härold utropade, att ingen invånare i hela staden 
fick lemna sitt hus förrän det blåstes andra gången med 
trumpeterna.

Så befalde konung Kristian, Sveriges konung.
Och det förskrämda folket höll sig inne, det vågade 

knappt se ut genom någon fönsterglugg att förnimma hvad 
som förehades der ute.

Stadsportarna höllos fortfarande stängda, så att ingen 
fick slippa ut ocji sålunda i trakten omkring förkunna hvad 
som förehades i staden. Men deremot fick hvem som ville 
slippa in.

Starka hopar af krigsfolk tågade fram genom gatorna, 
ynnerligast mellan slottet och Stortorget, der äfven kärre- 

byssor uppfördes.
Fram emot middagen begaf sig konungen förklädd och 

omgifven af sine män till rådhuset. Han ville sjelf bakom 
ett fönster åskåda uppträdet. Lugn kunde han icke bli förr 
än han sett alla sina fiender tillintetgjorda.

En af hans förnämste män, herr Nils Lycke, hade åtagit 
sig, att från burspråket tilltala den församlade menigheten.
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Många herrar stodo omkring honom och skylde sålunda den 
innanlor stående konungen för hopens blickar.

Strax derefter redo återigen konungens trumpetare genom 
staden, och nu förkunnades det, att enhvar skulle komma 
till torget och se, hvad konungen nu ville företaga.

I samma stund öppnades dörrarna till slottssalen, en stor 
hop krigsfolk jemte Klas Bille och Didrik Slagheck inträdde.

Alla de närvarande lågo på knä, och Johannes lyste väl
signelsen öfver dem.

Taflan var så gripande, att äfven de råa soldaterna stan
nade för några ögonblick.

Ingen af de innevarande rörde sig, och likasom den 
gamle talaren icke sett någon annan än dem, fortsatte han 
den heliga bönen. . . . »Herran vände sitt ansigte till oss och 
gifve oss sin eviga frid i Gud faders, sonens och den heliga 
Andas namn! Amen!»

»Hvad är detta!» skrek Didrik Slagheck. »Hur har en 
prest kommit hit?»

Herrarne reste sig långsamt, ingen vårdade sig att svara.
»Svara, hvad hafven Ï här att göra?»
»Predika tröstens och försoningens ord,» sade Johannes. 

»Gud har varit med oss!»
»Guds vilja är att kättarne skola dö i sina synder, och 

I ären en djefvulens utskickade!» skrek Didrik och svängde 
hotande sitt svärd.

»Rör honom icke!» utropade Magnus Gren, »vi gå utan 
fruktan döden till mötes, han har låtit himmelens ljus strömma 
ut öfver den!»

»Då har han farit med lögn! Fort prest, säg att alla 
dessa äro fördömda!»

»Frälsta äro de, hoppas jag.»
»Lyd, eller du är dödens!»
»Om Gud så vill, hvarorn icke förmår du ingenting öfver 

mig.»
»Det skola vi få se!» Och innan någon hann hindra 

det, hade han stött till.
Ett allmänt utrop af fasa! Alla sprungo till.
Erik Johansson tog emot honom i sin famn.
»Förlåt honom, o, min Gud!...» med dessa sista ord 

lemnade den ädlaste själ sin jordiska stofthydda för att sjelf 
gå den väg, han så många gånger visat andra.

HIT SKULLE DET GA, MEN ICKE LÄNGRE.
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»Kasta liket genom fönstret!» röt den råa stämman, 
»och tör ut fångarne.»

Dessa hade glömt sig sjelfva för att tänka på böneman- 
nen som gått tore dem, och hvem vet, om de icke er foro 
glädje vid föreställningen om, att han var före dem på andra 
sidan grafven och der kanske räckte handen till deras emot- 
tagande. Visade han icke nu med sitt exempel, hur litet 
fruktansvärd döden var, hvad hade de att frukta?

Och modigt anträdde de vägen.
På Stortorget bildade konungens knektar en spetsgård, 

och innanför densamma stod bödeln med draget svärd.
folket hade i stora skaror strömmat till Stortorget när 

trumpeterna smattrade.
De sågo slottets portar öppnas.
>>^e’ s®->> ropade en gammal arbetare. »Der komma 

biskopar mellan vakten ...»
nuid hjelpe, de äro belagda med kedjor!»
»Se rid darne, som komma dernäst!»
»Också i bojor! Gud vare dem nådig!»
»Far,» hviskade en yngling, »det är de yppersta och 

maktigaste herrar i riket, hvad kunna de hafva brutit“?»
»Gifvit riket i fiendehand, jag vet inte annat!»
De hfdömde fördes inom spetsgården.
»De se icke alls förskrämda ut,» sade en barberarlärling 

och torkade sina tårfylda ögon.
»Slikt höfves ej, när man intet ondt gjort,» genmälde 

en annan.
»Det är så att hjertat vill brista i bröstet,» snyftade en 

gammal borgare. J
»Der ser jag den ädle herr Erik Johansson,» yttrade en 

skraddarpojke »Hur många gånger har jag inte följt mästarn 
till honom, och att nu se så hög en herre så förnedrad det 
kan komma håren att resa sig på en stackares Iifvud’. ..»

»Den der herrn i burspråket tänker tala.»
»Tyst, tyst!»
Med temligen tydlig stämma sade herr Nils Lycke till 

den samlade menigheten, att de icke skulle låta förfära sig 
af det som skulle ske. De fängslade herrarne voro allesam
mans kattare, hvilka måste straffas.

ar tvärt emot konungens vilja och önskan,» sade 
d aren> »men han måste verkställa påfvens bannlysning,
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ärkebiskop Gustaf Trolle har tre gånger med knäfall och 
tårar bedt och besvurit honom derom ...»

Ett knotande sorl gick genom menigheten.
»Dessutom,» tilläde herr Nils, »hafva de höga herrarne 

blifvit ertappade med att ha utstrött krut under konungens 
rum för att sålunda bringa honom om lifvet...»

Då ljöd en klar och välklingande stämma inifrån spets
gården. Det var den gamle Vincentius, som afbröt dansken 
med de ljungande orden:

»Konung Kristian af Danmark far med lögn och bedrä
geri så i ord som handling. Förrädiskt har han handlat mot 
svenske män, hvarför ställer man oss icke inför en laglig 
domstol, att vi åtminstone få veta för hvad sak vi skola dö. 
Nu sker det utan dom och ransakning. Men vi ställa vår 
sak till den herre som är konungarnes konung; hans straff 
skall träffa äfven den krönte brottslingen och minnet af det 
våld, han öfvat mot frie män, skall förbittra hans sista 
stund.»

Biskopen ville tala ännu mer, men ånyo smattrade trum
peter, och trummor rördes.

Nu kommo borgmästare och rådmän, efter dem en hel 
hop handtverksmän, belagda med bojor.

Det blef ett skrik och ett rop af den utanför stående 
församlingen.

Tvenne rådmän, som stodo ytterst, ropade allt hvad de 
förmådde:

»Tagen varning, I svenske män; sen det förderf hvari 
vi råkat, derför att vi låtit så skamligen förråda och bedraga 
oss med falsk lofven, bref och dagtingan, men af eder alle 
vänta vi, att I sådant tyranni skola hämnas!»

Men mycket af hvad som sades kunde icke höras för 
de kringståendes suckar och tårar.

Krigsknektarne bullrade med sina vapen för att förtaga 
ljudet deraf.

Konungen liknade ett vildt djur, som luktar efter blod. 
Han gjorde ett tecken.

»Börja!» befalde Bidrik Slagheck.
Biskop Mathias var den förste.
Men just som svärdet blixtrade öfver hans hufvud, blef 

en rörelse utanför spetsgården.
»Gräsligt!»
»Det är omenskligt!»
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»Gud förbarme sig!»
»Hjelp! Hjelp!»
På alla tak, alla lyktpålar, i hvarje fönster syntes men- 

niskor, och de skreko och jämrade sig för hvarje nytt huf- 
vud som föll.

Kring spetsgården trängdes tusendetals, qvinnorna lågo 
gråtande och jämrande på marken, många män stodo bleka, 
med brinnande ögon och knutna näfvar.

Andra följde afrättningen med spänd uppmärksamhet, 
men deras blickar fiögo allt emellanåt till rådstugans fönster, 
de tycktes veta att konungen var derinne och undrade, om 
han ännu icke fått sitt lystmäte.

Men när blodet i långa rännilar började strömma öfver 
gatan, då steg förbittringen allt mer, den gaf sig först luft i 
jämmer och klagan, så kom knotet, det steg och steg, tills 
det slutligen gaf sig luft i ett enda fruktansvärdt skri, men 
icke öfvergående utan ihållande, genomträngande, det var 
ett hämnderop, som fick gensvar i hvarje svenskt hjerta.

Massan rusade in emot spetsgården.
De närmaste blefvo gripna af soldaterna och kastade 

innanför densamma.
De utanför stående sågo deras hufvuden falla.
Konungen, som nygirigt räknade hvarje nytt hufvud som 

föll, såsom ett trappsteg till den tron, der han skulle sitta 
så tryggt,_ han retades af skränet, det störde hans drömmar 
om framtida storhet och innebar dessutom ett ogillande af 
handlingar, hvars nytta och betydelse ingen begrep mer än 
han...

»De våga klandra mig, dessa eländige, som skola skörda 
största vinsten,» mumlade han.

»Soldaterna skrämma dem, den minnesbeta de fått har 
gjort verkan.»

»Men jag fördrar icke deras klagan och jämmer. Hvar 
är Didrik Slagheck?»

Denne kom in bloddrypande.
Konungen smålog och hviskade vid honom.
Han skyndade åter ut.
En hop krigsmän vidtalades.
Och så fick man se dessa rusa gatorna utfore och in i 

husen.
Der kom en utsläpande med en handtverkare, som var 

sysselsatt med sitt arbete.
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'^vacj faar jag gjort?» ropade den olycklige.
o nar icke varit ute med och sett på ståten, derför 

skall du nu vara med om den.»
Och spetsgården öppnades för ett nytt offer.
Andia gjorde motstånd, men soldaten var beväpnad, och 

svärdet afgjorde frågan.
Lambrekt bardskärare stod och rakade, när tvenne 

knektar kommo inrusande.
De ryckte knifven ur hans hand och släpade honom bort 

med sig.
En annan, Lars Hass, stod på torget samtalande med 

flera vänner.
»Det är inte nog,» sade han, »att dessa mord ske utan 

dom och .ransakning, men ingen enda af de olycklige, från 
biskopen till borgaren, har fått tid att bereda sig till döden 
och åtnjuta sakramentet.»

»Det sägs,» tilläde en af de närvarande, »att kungen 
inte unnar dem en klerk, som dem om deras salighet under
visa kan. »

En tredje yttrade: »Mördare och tjufvar brukar man 
på det yttersta förunna andelig tröst, på det om kroppen 
varder förderfvad, må dock själen behållen varda.»

I samma stund slötos krigsknektarnes armar likasom en 
jernring omkring de samtalande. De fördes till spetsgården, 
der deras hufvuden genast föllo.

Vid åsynen häraf betogs folket af en sådan panisk för
skräckelse, att det rusade hem hvar till sig, stängde sina dör
rar och luckor och gömde sig själfva i källare och uthus.

När afrättningen var slutad, voro gatorna och torgen 
likasom utdöda.

Icke mindre än 82 lik betäckte platsen.
Då kom ett våldsamt regn, och gatorna öfversköljdes af 

blodblandadt vatten.
Men ingen visade sig ute.
På aftonen hade konungen stort gille för sina män, pa- 

gerna sprungo omkring och kredensade bägarne, men lians 
nåde sade dem, att bleka kinder och darrande händer icke 
likade honom väl, visste de icke sjelfva, hur de skulle få 
blodet upp åt hufvudet, kunde han hjelpa dem därtill.

Äfven herrarne uppmanades att vara muntra; konungen 
fattade sin bägare och sade, att han ville dricka en skål.

Alla följde exemplet.



362 NIJ GAE DOMEN ÖFTER LANDET.

»Då dricka vi för skara- och strengnäsbispen,» sade 
han och tömde bägaren.

Herrarne måste göra så med, men skämtet behagade 
dem synbarligen icke.

»Nå, hvarför tacka de inte?» ropade hans nåde.
Nu hvitnade mången kind.
»Får jag göra det?» sporde mäster Didrik.
»Du väljer först!» skrattade kungen.
»Skara!» genmälde denne.
»Bellenacke får hålla till godo med Strengnäs!» utropade 

majestätet.
Alla de närvarande skrattade pligtskyldigast. Odense- 

biskopen var skallig och hade derför erhållit det ofvannämnda 
spenamnet.

»Hvad min nådige herre utser åt mig, anser jag såsom 
det bästa,» sade han.

»Nu skall hvar och en berätta det roligaste och galnaste 
han vet; vi sitta uppe och dricka till morgon dag, jag känner 
mig icke det ringaste hugad att gå till sängs!» ropade kungen.

Och så pratades och glammades af alla krafter. Visst 
var munterheten krystad, men den var därför icke mindre 
högljudd. Det ena fick ersätta det andra.

Det säges om en del vilddjur, att sedan de en gång 
smakat menniskoblod, trängta de oupphörligt efter mer. Så 
var ock förhållandet med konungen, det viIddjurslika hos 
honom trädde följande dag i full belysning; han var herre 
öfver denna stad och detta folk, som så länge stått honom 
emot. Hämndens timme var slagen, och han ville hämnas 
så, att de för all framtid skulle afskräckas ifrån gensträfvig- 
het. Sverige var ett eröfradt, ett. underkufvadt land, dess 
herre gjorde dermed som honom godt syntes, hvilka af dess 
inbyggare., som blefvo ihj el slagna eller fingo lefva berodde 
på hans godtfmnande eller lynne för stunden.

På morgonen hade Didrik Slagheck sakta anförtrott ko
nungen, att Severin Norrby var betagen af kärlek till fru 
Kristina, och hans nåde fann detta så nöjsamt, att han ut
brast i skratt.

Strax derefter kom en af hans herrar och berättade, att 
folket höll sig undangömdt i källare och visthus, ingen men- 
niska vågade sig ut på gatorna, och alla portar höllos stängda.

•»Förkunna dem allmän tillgift!» ropade konungen. »"Låt 
öppna stadsportarna, låt hvem som vill komma in i staden.»
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»Men ingen komma ut!» inföll mäster Didrik.
»Hvarför det?»

in,, genmlweedekrfntke Stä"a Sig 1 ^ fÖr dem'som vil->a

»Må göra då! Berätta nu vidare!»
iäv P^rik berättade om hur riddaren hemtat alla fru 
Kristinas barn till slottet.

»Han hade mitt tillstånd.»
»Men det skedde innan han begärt det. Den prest hade 

också medföljt, som sedan listade sig in till riksråden och 
gaf dem nattvarden.»

»Kätt.arne!» utropade konungen.
»Derför måste han också dö.»
»Det var rätt... men Norrby ...»
»Eders nåde behöfver honom.»
»Jag vet det, jag vet det! Men andra skola få umgälla 

hvad han brutit.»
»Om soldaterna finge plundra. . .?»
»Het är inte nog, de skola döda, slå ihjel utan åtskilnad. 

lror du det är synd?»
»Ett storartadt offer .. .!»
»Nedlagdt inför Guds altare! Ja, det är rätt. Ett stor

artadt öfter som det nöfves en konung. Jag skall sedermera 
tala mera derom med Bellenacke, han är mera prest än du. 
Om detta är ett syndoffer, borde jag väl ock gifva ett bränne- 
offer. Det räcker väl till, Didrik?»

»Var utan fruktan, nådige konung!»
»Men hon, efterlefverskan?»
»Är här i slottet.»
»Vore lämplig till bränneoffer?»
»Dröj dermed någon tid.»
»Hvarför?»
»Herr Severin ...»
»Tror du han skulle våga?»
»Han har svurit vid sin riddareed att skydda henne och 

hennes barn.»
»Och det är jag som gjort honom till riddare! Men 

sådant är mitt öde, mina välgerningar missbrukas och mina 
bästa afsigter missförstås. »

»Skrämmas borde hon åtminstone.»
»Skrämmas till döds!» skrek konungen och knöt näf- 

varne i vildt raseri.
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»Vi skola endast passa på, när han icke befinner sig 
slottet.»

»Behöfver jag frukta en undersåte?»
»Han kunde bli en fiende.»
»Severin Norrby . ..?»
»Är kär öfver öronen!»
»Hahaha! Och den usla qvinnan . . .?»
»Förstår nog att bruka sin makt!»
»Det tror jag nog, det har aldrig funnits mer än en 

qvinna i verlden, som var den ädlaste och bästa, liksom bon 
var den skönaste.»

»Derför tillhörde hon eders nåde.»
»Sedan dess erfar jag en tomhet, som ingenting kan 

fylla, men också ett hat till hela menskligheten, det finnes 
ingen lefvande varelse, på hvilken jag icke vill hämnas hen
nes död. Blif icke rädd, Didrik, jag menar icke dig, du 
kände henne du, och jag vet att du delade min sorg.»

»Ack, eders nåde, mina nätter voro sömnlösa!»
»Verkligen?»
»Och om dagarna tycktes det mig, som om solen mist 

sitt sken.»
»Hör på, Didrik ...»
Hycklaren läste misstro och svartsjuka i konungens ögon, 

och han skyndade att tillägga:
»Min nådige herres anlete var såsom förmörkadt, hvad 

hvila och glädje fanns då för mig?»
»Det var bra du sade mig det; jag tänkte på min döds

fiende Torben Oxe.»
»Höge herre!»
»Du sade således, att vi böra fortsätta i dag som i går?»
»Hydran har många hufvuden.»
»Och de måste alla afhuggas! Deri har du rätt.»
»Det är således eders nådes vilja .. .?»
»Vi skola endast börja tidigare i dag, Didrik, så vi göra 

förr undan. ^ Senare skall jag hitta på någon anledning att 
skicka bort Severin Norrby, så vi få rå om fru Kristina.»

»Jag går genast!»
»Gör det, jag kommer efter!»
Och han gick.
Konungens utlofvade amnesti'hade verkligen lockat fram 

de olyckliga stadsboarne; de kommo rädda och fruktande,
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enilj naturliga nyfikenhet att se och veta livad 
som toregatt under deras bortovaro.

.Det ohyggliga har alltid något lockande, derför drogo 
de i sma hopar till Stortorget, men i närheten derafkommo 
ridande soldater efter dem, det lönade ej att vika undan, 
IIe shulje trampas till döds under hästhofvarne eller spetsas. 
lNu börjades slagtandet på samma sätt som föregående dag' 
men^ ändå värre. Medan utan åtskilnad, utan ringaste an
ledning livar och en som påträffades, släpades till torget, 
endera for att afrättas eller hängas, var ock all enskild 
egendom till spillo gifven.

Borgarnes hus utplundrades, allt guld och silfver, alla 
penningar och alla varor af värde horttogos, såsom förbrutet 
gods, och det förklarades vara en handling af kunglig nåd 
att hustrurna fingo behålla de tomma husen.

Konungen hade återigen från rådhuset åskådat afrätt- 
mngarna; men hastigt förmörkades hans ansigte och han 
sade till en af sina män:

»På allt måste jag då sjelf tänka; der ligga högar af 
kroppar på hvarandra, riddare, biskopar och gemene man. 
Veta då icke mine män skick och bruk, efter sådant till
städj es?»

Den förskräckte hofmannen skyndade ut, och så måste 
rangskilnad göras.

Riddarekroppar kommo för sig, biskopar och andlige 
för sig. Rådsherrar och borgare för sig och slutligen också 
den stora hopen af gemene man i en hög för sig.

Men derefter blef det fråga om hufvudena.
De presterliga kunde åtskiljas, men de andras?
Förunderligt nog var det alldeles omöjligt.
Man kom deraf till insigt om, att kläderna hade känne

tecknat de höga och låga från hvarandra, nu kunde en 
borgares hufvud vara lika godt som en riddares, och så 
kastades de på högarne utan all åtskilnad.

Men en ömkelig och jämmerlig syn var det, och alla 
fruktade och klagade, ty ingen visste hur länge han fick 
behålla sitt lif.

Men när konungen fått nog för den gången, då smög 
han förklädd till slottet, ty ehuru han ansåg sig vara i sin 
goda rätt, fann han likväl icke för godt att visa sig för sina 
undersåter.
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Redan föregående dags afton hade fru Kristina af Se
verin Norrby blifvit underrättad om hvad som händt. Han 
fick dervid ytterligare anledning att beundra hennes sinnes
styrka.

Visst läste han fasa och afsky i hennes tårlösa ögon, 
men inga utrop, ingen klagan gick öfver hennes läppar, hon 
hade endast knäppt händerna hårdt samman öfver bröstet.

»Den skriftliga benådningen för herr Erik fans rifven i 
tu, liggande på golfvet,» sade han. »Hvarför hade han icke 
velat begagna sig deraf?»

»Herr Erik har nog med vett och vilja afsagt sig den 
förmån, som icke kom de öfriga riksråden till godo,» sade 
Kristina. »Jag förstår hans handlingssätt och kan icke annat 
än gilla det.»

»Men fru Cecilia?»
»När den första öfverväldigande smärtan lagt sig, skall 

hon gilla hans handlingssätt.»
»Det är möjligt att herr Erik icke härefter haft sä

kerhet för sitt lif.»
»Har man erhållit några underrättelser om . . .?» Hon 

afbröt hastigt och med en svag rodnad.
»I menen från herr Gustaf Eriksson?»
»Ja, jag menar det.»
»Spörj mig fritt, ädla fru, jag skall ingenting dölja för 

eder.»
»Hvar finnes han?»
»I Dalarne.»
»Fånge, kanhända?»
»Nej, fri och i full färd att stifta uppror.»

Det lyste till i Kristinas ögon, men hon sänkte dem lika 
hastigt.

• »Jag förstår eder känsla och delar den nästan. Konungens 
handlingssätt är oförsvarligt.»

»Hjelpen så många I kunnen!»
»Jag har redan gjort det, med fara för mig sjelf, för 

att vara eder till behag.»
Hon räckte honom handen, men mötte icke hans pas

sionerade blick. Hennes tankar voro hos de döde; det sista 
samtalet med fader Johannes återkom lifligt i hennes minne, 
hur tröstefullt hade han icke ordat, och hur borde hon icke 
tacka Gud för att han fått återvända till den himmel, om 
hvilken han ständigt talade.
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hvihS."^ ga! h°P ak,f på att llennes hand fortfarande
nåsra tânï dnnhens’a h0n- den tm si8 för att borttorka 

° ‘ a V j , ,sa< ® nastan omedveten om hans närvaro:
nV ivad de aro lyckliga, som bafva fått gå hädan!, 

merl hn„ t0|d F" fur ht,et hennes ‘ankar öfverensstämde
kom t;n °C^ hlU’ i h°n skulle slöta honom bort, ifall bon
sioticrhet ™ lg -J™ a“S verkliga känslor; den yttersta för- 
s*gtighet vai nödvändig, om han skulle vinna sin önskan.

• ” a . SIP® han vördnädsfullt. »Jag måste företaga 
en lnspektenng pa flottan, som måhända tvingar mig att bli 
borta tills i morgon bittida, men jag lemnar min trognaste 
tjenare qvar_ att vaka öfver eder, och han har fått befall- 
mng,^ om nagot oförväntadt. skulle inträffa, att genast un
derratta mig, så att jag kan skynda till edert bistånd.»

»I bevisen eder vara en fullgod vän,» sade hon. »Så- 
lunda skulle också herr Sten ha handlat.»

»Att I ställen mig i jemnbredd med honom, är san
nerligen mer än jag vågat hoppas,» sade han, »men deraf 
skall jag ock göra mig förtjent.»

Kristina rodnade lätt, det hade aldrig varit hennes 
mening, men innan hon hunnit finna ett svar, var riddaren 
redan borta.

Fru Cecilia, som redan förut sagt sig vara öfvertygad 
om sin herres död, hade så uttömt sig i känsloutbrott, att 
när bekräftelsen kom, sänkte den henne endast i en lång
varig svimning, och när hon vaknade derur, i ändlös gråt.

Annorlunda med fru Sigrid.
Att sådant vågat företagas mot henne och hennes när

maste, var efter hennes mening den otänkbaraste af alla 
våldsgerningar.

»Hvad vore oldenburgarne förmer än Banérer och Gyllen- 
stjernor, det skulle roa henne att veta, hvilka som räknade 
de flesta slägtled . .. Och tillåta sig sådana förgripelser!» Den 
gamla frun brydde sig icke så mycket om försakelserna, det 
var vanvördnaden, förolämpningarna som grepo henne djupast 
och om hvilka hon ständigt talade, upprepande det straff 
som väntade förbrytaren.

Den djupa vördnaden förbjöd Kristina att göra några 
invändningar eller uppmana till försigtighet. Karin var fru 
Sigrids tåliga åhörare, medan den unga modern ömsom sys
selsatte sig med fru Cecilia, ömsom med sina barn, sam
talande om den gamle, käre fader Johannes.
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Men stor blef hennes häpnad och öfverraskning, när 
några timmar derefter en af konungens svenner förde hud 
om att fru Kristina, jernte fru Sigrid och fru Cecilia genast 
skulle komma till konungen.

»Jag är färdig,» sade fru Sigrid och reste sig.
Fru Cecilias tillstånd var sådant, att svennen menade 

det v ore bäst att låta henne vara, tills man först inhemtat 
konungens vilja.

Fru Kristina kysste sina barn, det föll henne före, som 
om hon aldrig mera skulle återse dem. Hon bad Karin 
taga väl vård om dem och bjöd sedan sin moder armen att 
föra henne med sig till konungen.

Åtföljd af svennen och tvenne slottsvakter, gick hon nu 
såsom fånge den samma väg hon gått så många gånger 
såsom slottets fru och herskarinna. Men litet tänkte hon 
i denna stund på sig sjelf. Barn, moder, syster, se der de 
föremål som upptogo alla hennes tankar. Hvad förmådde 
hon göra för dem?

»Käraste moder, var försigtig!» hviskade hon.
»Hvad nu, vill ägget lära hönan värpa? Jag vet nog 

hvad jag säger!»
När de trädde in i salen, satt konungen ännu vid mid

dagsbordet omgifven af sina män.
Svennen hviskade till honom.
»De få vänta!» röt han till och gjorde en afvisande 

rörelse med handen.
»Här inne,» sade Kristina med obeskriflig värdighet och 

förde sin moder in i nästa rum, der hon bjöd henne en stol 
att sitta.

Möjligen tyckte konungen att detta var djerft handladt, 
eller ock steg vinet åt hufvudet, ty han var röd i synen, när 
han trädde in.

Lyckligtvis reste sig ock fru Sigrid godvilligt.
»I skullen vara tre!» skrek han till dem, i det han 

kastade sig i hvilstolen.
»Fru Cecilia är sjuk,» svarade Kristina.
»Af sorg?»
»Ja, af sorg!»
»Jag hade bjudit hennes herre lifvet.»
»Hon har förlorat både make och måg!»
»Och son dertill ! Vet hon det?»
»Är Gustaf död!» skrek fru Sigrid.
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om Ärv'r är 1 mina händer. och det är värre, än 
om lian vore dod.»

»Vai lugn, moder!» hviskade Kristina.
.tron ec^r kunna leka med mig,» fortsatte hans nåde, 

» en jag skall visa eder, att en konung är kommen, som 
ton och skall tukta en öfvermodig adel ! ' Mot tro och lofven 
har den förrädaren flytt från Danmark, han har sökt skydd 
10St mma värsta fiender, de hafva hjelpt honom hit, och så 
smyger han som en missdådare in i landet, och försöker att 
uppvigia mma trogne undersåter, men vänta, vänta, han 
s'■all brinna vid sakta eld, så att köttet lossnar från benen 
Dell en acke , Bellenacke, skrif upp det, vid ditt hufvud befaller 
jag det, så snart vi fångat honom!»

^iar annL1 i°ke gjort det,» utropade fru Sigrid 
alldeles utom sig. »Jag borde förstått, att det var ett af 
clma vanliga svek. Gud skall icke taga sm hand ifrån Gustaf, 
han skall låta honom blifva sitt lands hämnare och räddare; 
pa mina knän skall jag dagligen bedja derom.»

»Jag skall icke gifva eder tillfälle dertill,» utropade 
konungen ursinnig. »Fort, stoppa henne i en säck och 
bind till; hon skall dränkas!»

Men fru Sigrid lät icke afskräcka sig, hon ville börja 
ånyo. Då kastade sig fru Kristina om sin moders hals och 
bad henne för himmelens skull att ingenting säga.

Hofmännen samlade sig kring konungen; de bådo honom 
visa mildhet, men han kastade dem undan och gick med 
flammande ögon emot fru Kristina.

Hon släppte sin moder och gick honom några steg till 
mötes, likasom ville hon ensam utsätta sig för hans vrede; 
den lugna värdigheten, det ödmjuka i hennes väsen gjorde 
intryck på alla utom honom, som det närmast rörde.

»Eder hatar jag framförallt!’» ropade han. »I stoden 
denne eländige riksföreståndare bi, han, som bort krypa för 
mina fötter och i stället stod min vilja emot, sedan hafven 
I fortsatt detta eländiga motstånd. I, en usel, eländig cjvinna 
vågar trotsa min makt. På eder faller skulden för allt. livad 
de svenske fått lida; deras blod nedkallar förbannelsen öfver 
ert hufvud, men jag skall göra deras sak till min, straffet 
tillkommer konungen. — Eder usle makes lik skall tagas upp 
ur grafven, sönderstyckas och kastas för vilddjuren eller 
brännas och I sjelf. . .» Här afbröt han sig för att se, hvad 
intryck hans ord gjorde, men liksom huggen i marmor stod

Sten Sture den yngre. II. 24

hit skulle het GÅ, men icke langue.
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hon orörlig, måhända litet blekare än förut, men som det 
tycktes känslolös för allt som blifvit sagdt. »I sjelf,» skrek 
Kristian, »I skolen sjelf få välja edert dödssätt. Säg, h vilket 
behagar eder bäst, endera att dränkas, brännas eller lef- 
vande begrafvas?»

Visst vacklade bilden litet, men den stod ännu alltid 
qvar på samma plats.

»Bestäm eder fort,» skrek han, »ty jag vill, att domen 
genast skall gå i verkställighet.»

Utan en klagan, ett ljud föll hon till golfvet.
Dörren hade öppnats, och Severin Norrby inträdt; bland 

de många som skyndade till för att upplyfta henne, var 
också han.

o När konungen vände sig till sin omgifning och såg tårar 
i någras ögon, läste den djupaste rörelse i andras, då erfor 
han en känsla af att han gått för långt. . . Hvarken Didrik 
Slagheck eller Bellenacke voro tillstädes att hjelpa honom.

Förgäfves sökte de närvarande att återkalla fru Kristina 
till lif, det vackra hufvudet låg känslolöst, och lifvet tycktes 
för alltid ha flytt.

»Eders nåde har sjelf nedlåtit sig att här vara bödel,» 
sade Severin med en hotande blick på konungen. »Fru 
Kristina Gyllenstjerna är död!»

Det gick som ett elektriskt slag genom de närvarande, 
alla de grymma dåd, som blifvit föröfvade, hade icke haft 
samma verkan som det grymma, hjertlösa utfallet mot den 
öfvergifna, försvarslösa unga qvinnan.

Fru Sigrid hade sjunkit ner på stolen, hon höll hän
derna för ögonen och tycktes känslolös för allt som sades. 
Hon hade hvarken hört eller sett sin dotter fälla, hon visste 
af intet, då de orden träffade hennes öra: »fru Kristina 
Gyllenstjerna är död!»

»Hvem säger det!» ropade hon och sprang upp.
Männen veko åt sidan för att låta modern taga hand 

om sitt barn.
Och fru Sigrid tog det bleka hufvudet i sina armar, hon 

smekte och kysste det och nämnde det med de ömmaste 
namn, hon vaggade det fram och tillbaka, och hennes tårar 
föilo heta derpå.

Hvad rörde det henne act konungen och alla hans män 
stodo omkring för att se utgången; en moder, som söker 
återkalla sitt barn till lif, fruktar ingenting mer ... än döden
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voro fa lira a^ra? Ö|0"såg c,et ut» som om alla försök 
det ieko n ’nf bl?nd uPPgaf ^ke hoppet. Hon sade
hårdUmdåde l°nkSa 011 SaU “ ®rut med

sôkteSehVnelnmNorlbyl,St0diÆk och orör%> konungens blickar 
sokter honom, men han låddes ej derom
ljud koamSlver dï UPP’ h°n rÖrde pä läpparaa- men “tet

bäres^tm^nf Iutade,s.iS ned till henne. »Viljen I, att hon 
Däies till sitt rum ? » iragade han.

»Ja.»
Uta5 etj5(. orf „.en fråga, tog riddaren Kristina på sina 

‘ imar fru Sigrid följde efter, och han bar henne tillbaka 
tm sitt rum och lade henne varsamt ned på bädden.

'Jag skall genast sända bud efter en läkare,» sade han 
och skyndade bort.

Men kort derefter inträdde han ånyo till konungen och 
begärde ett enskildt samtal.

Denne sände bort sina hofmän, men sade sträft: »Ja«-
tar mga förebråelser.» °

»Det skulle illa anstå mig att göra min konung några 
sadana, » svarade riddaren, »jag vill blott fråga, om fru 
Kristina är dömd till döden?»

»Hon lefver således?»
»Ovisst är det, men om domen står fast, skall hon icke 

återvända till lifvet.»
»Du älskar henne, Severin?»
»Är det derför hon skall dö?»
»Det är mig en anledning att förlåta.»
»Eders nåde har sagt det en gång förut.»
»Jag ville försöka, om jag inte kunde böja hennes 

stolta sinne.»
»En sådan qvinna böjes icke, hon bry tes.»
»Hon bör vara tacksam för din kärlek.»
»Om den vet hon intet.»
»Hvad? Har du inte sagt henne . . .»
»Ingenting, eders nåde, jag måste först göra migförtjent 

af min lycka.»
»Men om hon nekar?»
»Jag hoppas att hon inte gör det! Emellertid har jag. 

eders nådes ord.»
»Det har du!»
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»Blott ett vill jag tillägga. Om fru Kristina nu dör 
eller framdeles något ondt vederfares henne, lemnar jag 
genast eders nådes tjenst och erbjuder min åt någon främ
mande furste. I norden stannar jag icke.»

»Hvarför säger du mig det nu?»
»Derför att eders nåde för min skull skall fatta intresse 

för henne.»
»Du vill väl jag skall gifva henne friheten?»
»Må hon förblifva i fångenskap, men icke strängare än 

jag ålägger.»
»Här i landet?»
»Här i slottet.»
»Tills du hem tar henne?»
»Ja, om hon samtycker!»
»Men om hon icke gör det?»
»Då kan ju eders nåde föra henne till Köpenhamn, om 

eder för godt synes.»
»Till tornet! Det skall jag; vore det icke för din skull, 

skedde det genast.»
På aftonen hade Kristina vaknat till lif, men hon talade 

nästan intet, frågade om intet, det enda, som tycktes göra 
henne någon glädje, var åsynen af hennes barn och deras 
ömhetsbetygelser.

Så kom lördagen den tionde november.
De förflutna dygnen hade varit starkt blidväder, och en 

förfärlig stank från liken var utbredd öfver hela staden.
En stor och allmän förstämning herskade, föranledd 

af de oerhörda gräsligheterna, och konungens omgifning 
började frukta, att hämndbegäret skulle väckas hos borgarne; 
om dessa retades till en uppresning, kunde följderna bli 
värre än man förestälde sig.

Jöns Bellenacke åtog sig att ställa saken till rätta; han 
rådde konungen att skaffa de döda kropparna ur folkets 
åsyn och föreslog att låta dem blifva till ett bränneoffer.

Förslaget behagade hans nåde, som dermed menade sig 
göra en Gudi behaglig gern ing;-men för att den skulle blifva 
fullständig, måste riksföreståndarens lik vara med, och så 
uppgräfdes det verkligen. På Södermalm uppfördes ett ofant
ligt bål, och här skedde bränningen.

Så långt hade det nu gått i hufvudstaden, men utanför 
densamma, i hela landet, hvad sades och gjordes? Hotade 
ingen uppresning?
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Vid berättelserna om Gustaf Erikssons bonduppror fästes 
endas ringa afseende, man ansåg det ulan betydelse, men 
tor att lugna sinnena afsändes bref öfver hela landet i ko- 
nungens namn, författade af Jöns Bellenacke.

De innehöllo, att allt som skett var på angifvelse af 
ei ^ebiskop Gustaf Trolle, biskop Otto och några upsalakani- 
ker, dessa hade uppfordrat konungen vid hans konungsliga
ed och ära att döma öfver så uppenbara kättare och banne- 
man.

»Då läto vi,» heter det vidare, »tillhopakalla biskopar, 
prelater, doktorer och lärde, de visaste i Sveriges rike, att 
de skulle döma en rättfärdig dom, som den heliga skrift ut
visar. »

Derpå följde domen.
» Hade vi icke låtit sådant straff öfvergå de brottslige, 

så vore fruktandes, att bannebref af romarekyrkan skulle 
hafva gått öfver allt riket och besynnerligen öfver dem af 
våra kära undersåter, som med lögnaktigt tal blifvit lockade 
att nedbryta Stäkets slott. Nu hoppas oss, att alla våra 
undersåter skola vara fria för att vi sådant straff hafva låtit 
gå öfver dem, hvilka i så ohörliga gerningar varit de ypperste. 
Och vilja vi dermed i fred och rolighet styra och regera 
Sveriges rike och hålla eder alla vid Sanct Eriks konungs 
lag och rätt.»

Sedan dessa bref voro utfärdade, tyckte sig konungen 
hafva allt väl bestäldt.

Nu var Sveriges rike hans, och hans skulle det ock för 
alla tider blifva.

Besynnerligare var, om någon af de svenske delade 
denna tro.

Erkebiskopen var bofast på slottet och nästan ständigt 
tillsammans med konungen.

Herr Erik Trolle hade blifvit efterskickad; han skulle 
jemte sin son, under konungens bortovaro, förestå regerin
gen i Stockholm.

Den gamle mannen vågade icke neka, men huru litet 
välkommet uppdraget var, det såg man på hans oroliga blick 
och förfärade uppsyn. De få svenska herrar, som funnos 
qvar i staden, visade sig icke på slottet. Far -och son måste 
sällskapa med hvarandra eller de danske, men icke ens dessa 
tycktes sätta dem högt.

HP
.Vi
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Herr Gustaf borde resa tili IJpsala för att taga sin kyrka 
i besittning, men den höge herrn, som så oförskämd t upp
trädde mot Sten Sture, var nu blifven rädd. Den framgång 
han vunnit, den höga plats han intagit hade brännmärkt 
hans panna; hvad Kain gjorde var nästan ett stympverk mot 
det dåd han föröfvat, den sorg och förtviflan han bragt 
öfver hundrade sitt lands ädlaste familjer. Han hade påtagit 
sig skulden för allt det onda, som skett, och det allmänna 
föraktet kom honom till del. Icke uttaladt i ord, ack nej, 
menniskorna hafva i alla tider varit sig' lika, de bruka sina 
ord för att dölja sina tankar, men efter hvarje illdåd bär 
missgerningsmannen sin anklagelse inom eget bröst, och 
denna säger honom:

»De hyckla och bedraga, förakt förtjenar du, och alla 
förakta dig. Det är din makt och myndighet de frukta, der- 
tör äro de släta i ansigtet, men vänta bara, lvckan vänder 
sig en dag.»

Henna fruktansvärda klarsynthet hade kommit Gustaf 
Irolle till del, han tyckte sig läsa alla hjertans tankar och 
derför var hans blick mörkare än någonsin, och när han 
var allena skar han tänderna, det var det ljud som bäst 
passade tillsammans med hans sinnesstämning.

Att fortsätta i grymhet var för honom en lindring, der
för lät han uppgräfva en af Sten Stures skrifvare, som ådragit 
sig hans hat, och förbränna den döda kroppen. Derefter 
måste en domherre tillkallas från Upsala att ånyo inviga 
kyrkogården, som genom denne syndares begrafning ansågs 
ha blifvit oskärad. ‘ ö

Desslikes begärde och erhöll han qvarstad på flera hus 
i staden med alla dervarande lösören, emedan deras égaré 
förbrutit sig emot konungen under den föregående fejden.

Under dessa dagar, då hela staden var försänkt i den 
djupaste sorg, kom underrättelsen från Köpenhamn, att ko
nungens gemål födt honom en dotter, och den ofvannämnde 
tyske borgmästaren Gorius Holst skyndade genast att på 
borgers kap ets bekostnad och såsom uttryck af deras under
dåniga glädje anställa en stor måltid på rådstugan med dans 
och flera lustbarheter.

. He danske fröjdade sig öfverljudt. Det länge närda 
nationalhatet hade ernått sitt länge eftersträfvade mål, Sve
riges underkufvande.

fe
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ri»* iibi si°s em®1!fn, öfyerlade de om hur makten och väl- 
, , , P i k“nna hibehall*. Svenska bonden var styfnackad, 

j Z , 11llied honom? Men konungen visste det nog,
i mi hade mfd0 sådan klokhet underlagt sig Stockholm och 

skulle nog också gora det med hela landet.
, En eriksgata måste konungen göra på nedresan till Dan- 

111611 dessförinnan förordnade han den styrelse, som 
under hans bortovaro skulle stå för riket.

Alla rikets slott och fästen antvardades i danske mäns 
oander, och till dessa ombetroddes desslikes alla vigtiga em-

Jöns Bellenaeke_ blef biskop i Strengnäs, Didrik Slag- 
r,eC V. c Skara och tillika ståthållare i Stockholm. Erkebiskop 
Gustaf brolie och hans fader uppdrogs riksstyrelsen, och en 
stark besättning af danskar, tyskar och skottar inlades i 
Stockholm, der äfven tvenne tyskar, Gorius Holst och Clavus 
Hoye, förordnades till borgmästare.

Om den lagliga ordningen vid tillsättandet brvdde konungen 
sig icke.

Af borgerskapet och magistraten togs en skriftlig försäk
ran, att de skulle hålla konungen, och efter hans död hans 
drottning och sedan hans son slottet tillhanda. När sålunda 
efter hans mening allt var väl bestäldt, begaf han sig en af de 
sista dagarna i november på återvägen. Hvarhelst han kom, 
lät han uppresa galgar och lemnade blodiga minnen af sin 
framfart.

Den oenighet och afund, som uppkommit mellan famil
jerna under föregående partihvälfningar, fann här tillfälle till 
hämnd, den ene angaf den andre, och angifvelserna funno 
benägna öron. Till och med biskop Brask lemnade konungen 
en förteckning på misstänkta personer, och dessa rådbråkades 
genast utan vidare undersökning. Hvarje tillfälle som gafs 
till mord och plundring greps med begäriighet.

Det länder den sedan frejdade biskop Brask till evinner- 
lig skam att han lydde och underkastade sig den halft van
sinnige konungen.

Flera bland hans egna män, deribland öfverbefälhafvaren 
Otto Krumpe, förklarade sin afsky för det våld och den rätts- 
kränkning, som konungen tillåtit sig. Han lemnade sin tjenst 
och begaf sig till Danmark.

Men ingenting stäfjade konungens vilda framfart; i det 
rika Nydala kloster blefvo munkarne efter gudstjenstens slut
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på ohyggligt sätt aflifvade. Flera af konungens egna tj en are 
hängdes, mord och blod hade hlifvit hans högsta lust.

. ^ lemnade Kristian Sverige. Hvad komma skulle var 
] sjelfva verket sådant, att det af intet menskligt öga kunde 
töiutses. Men Danmarks konung skulle snart förnimma, att 
han icke besegrat nationen, utan var sjelf endast ett hämn
dens gissel i Herrans hand på dessa, som af sjelfviskhet,, 
egennyttiga beräkningar och eländig alund bevisat sig vara 
sitt fäderneslands förrädare.

Se vi tillbaka på gångna tider, hur djupt nedsjunken 
konungamakten var under Magnus Eriksson och Albrekt, hur 
nedtryckt och van mäktigt folket blef under det de adeliga af 
alla kiafter arbetade på ett stigande feodalvälde, så komma 
\ i till insigt om att Kalmarunionen var en lycka för Sverige- 
Likasom den enskilde på ett sluttande plan småningom och 
o förmäl kt glider utför, så kunna ock folken sjunka i andlig 
försoffning och djurisk likgiltighet.

Men ställ den enskilde, likasom folken, framför en ga
pande afgrund.

Så hade Kalmarunionen åskådliggjort den hotande faran 
föi nkets sjelf bestånd, den hade ryckt bort slöjan och visat 
Danmarks uppenbara afsigt att omintetgöra svenska folkets 
frihet.

Det vaknade upp ur en snart hundraårig sömn !
Hur undransvärdt framgår icke af historien, nästan hvar- 

helst vi öppna dess^ blad, att genom den besynnerligaste 
sammansättning af händelser, som för menskliga ögon synas 
oberoende af hvarandra, stora allmänna olyckor af hvad be
skaffenhet som helst nästan alltid äro förelöpare till de mäk- 
tiga förändringar, som bilda tidskiften i folkens historia.

Hvad den högsta menskliga klokhet icke kunnat räkna 
ut, det inträffar i följd af omständigheter, som ingen kunnat 
förutse och ingen frammana.

En sådan tid var kommen i Sverige, väl kan man säga 
att nöden stod för dörren, det gälde att välja mellan lif och 
död, det gälde att visa om den gamla krigiska frihetsanden 
ännu lefde qvar, och se! Sveriges allmoge gnuggade sömnen 
ur ögonen, och den reste sig nästan mangrant att kämpa för
hem och härd, för det gamla fäderneslandes själfständighet 
och frihet.

Vid sådana omstörtningar af det bestående bringas alla 
lidelser i rörelse, så väl de onda som goda.

nu gar domen öfver landet.
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Hpn ff? d " 0matmg? v,msten därvid är det nyväckta lifvet, 
kraft t SJ6lfkfnsla,n hos foike‘. den spänstighet ochhäranrfÅ rn°den °C Î arbetet alstra. Försakelser och um- 
a nmHT 0 p- en seghet i viljan för hvilken ingen uppoffring 
1-ii . ■i lg, ^yettska allmogen bevisade det. när den ständigt

sig ieco till kamp mot landets fiender under denna ödesdigra tid.
Det ar Engelbrekts och Sturarnes odödliga förtjenst att 

^.os Avenges allmoge ha framkallat, närt och stärkt sinnet 
for friheten och kärleken till fäderneslandet, att ha öppnat 
. eia,s.. °ödp för de pligter, som det rätta medborgarskapet 
innebar, Sten Sture lockade bönderna att sitta med i lands
tingen och kallade dem slutligen att deltaga i öfverläggnin- 
garna om landets vigt.igaste angelägenheter.

Häri ligger förnämligast den stora betydelsen af denna 
|.1(^ och omätligt blef dess inflytande på Sveriges framtida 
förhållanden.

Det var med denna nyskapade folkmakt som Sturarne 
förmådde bestå kampen, icke allenast mot främmande öfver- 
våld utan ock mot den ännu fruktansvärdare fienden: den 
inhemska partiandan och den nästan auktoriserade makt
lystnaden.

Feodalmännen ville icke släppa hvad de hade i sitt våld, 
hvar och en af dem ansåg sig såsom konungens eller riks
föreståndarens jämlike och tänkte icke i ringaste mån pruta 
af på sina rättigheter.

Kyrkan ville inte veta af tankefrihet och upplysning, så
dant leder förr eller senare till affall. Ju djupare den okun
nighet var, i hvilken folket var försänkt, ju större och mera 
omfattande förblef hennes makt. Till sitt valspråk borde 
hon gjort biskop Brasks bekanta yttrande:

»Bättre att Paulus varit bränder än af hvar man kän
der.»

Det var i Danmarks öfverherrskap som svenska adeln 
och dess prester sågo enda möjligheten att få behålla den 
makt, som under riksföreståndarne varit nära att glida dem 
ur händerna.

Det blef icke Sturarnes mission att drifva verket igenom, 
men deras ädla borgerliga dygder och höga hjelteandar ha 
i hafderna byggt dem en oförgänglig minnesvård.

Inseglet på verket, betydelsen af deras lifsgerning skulle 
anförtros åt ett straffets gissel, och så kom Kristian II att
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med sina gräsliga blodsdåd rödja undan de hinder som stodo 
den nya tiden i vägen.

Gustaf Eriksson skulle ha lyckats lika litet som Sturarne, 
så vida icke Stockholms blodbad hade föregått.

Kristian nedgjorde icke sina utan Sveriges fiender, då 
han lät halshugga denna öfvermodiga, maktlystna adel, dessa 
tal ska, lismande prester, som hade sålt sitt fädernesland för 
lumpna, enskilda fördelar.

Straffets åskor hade dundrat, hämndblixtar ljungat, och 
tolk och land var slaget med förskräckelse.

0 kunde det stilla vädret komma, hvad föregångarne
satt, skulle Gustaf Eriksson uppskära.

Unionen, så förskräcklig medan den fortgick, skulle i 
sina verkningar och följder blifva till välsignelse för Sverige, 
folket, borgare och köpstadsmän, lärde känna sitt eget mensk- 
hga värde, det nationella medvetandet hade vunnit i klarhet 
och kraft under den nära hundraåriga kampen. För feodal
männen var unionstiden en tummelplats för passionerna, ett 
jägtande efter makt och rikedomar, för allmogen ett trapp
steg till sjelfständighet, och under den tid, då l3onden i hela 
det ötriga Europa ännu gick böjd under herremannens ok, 
innehade den svenske samma politiska rättigheter, som for- 
domtima utgjort hans fäders stolthet.

I februari månad 1521 kom underrättelsen till Stockholm, 
att Gustaf Eriksson af kopparbergsmännen i Dalarna blifvit 
vald till deras anförare.

Hufvudstaden innehades af danskarne, men hvarhelst ett 
svensksinnadt hjerta klappade, fyldes det af glada förhopp
ningar, och böner hviskades för företagets framgång.

Också till fängarhe på Stockholms slott kom slutligen 
den märkliga nyheten.

Fängelset ljusnade dervid, sorgen förlorade sin udd, och 
försakelserna blefvo lätta att bära; innerligt, om möjligt mera 
brinnande än förr, stego böner till himlen för den älskade 
sonen och fränden.

Severin Norrby hade rest från Stockholm långt före ko
nungen, på hösten hade han belägrat och slutligen eröfrat 
Kalmar. Den modiga Anna Bjelke hade deltagit i försvaret, 
en fientlig kula fälde henne till marken, och hon var lycklig 
nog att fä dö, innan hon lemnat sin plats.
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, r!d(lerli^ a^ e£na hennes minne den vördnad
det iortjenade befalde segraren att man skulle gifva henne
ai\...;r;tansk hegrafnmg med all den stål som lillkom en 

etalhafvare, men vid denna inträffade det ovanliga, att seg
rare och besegrade stodo närvarande med blottade hufvuden.

tei joidtästmngen aflossades en gevärssalfva öfver grafven, 
och Severin Norrby yttrade högt: »Tio sådana qvinnor som 
Anna bjelke skulle göra ett land oöfvervinnerligt, ära åt 
hennes minne!»

Den danske sjöbjelton stannade qvar några månader på 
Kalmarhus, derefter reste han till Köpenhamn; många och 
lifliga voro de underhandlingar han hade med konungen, 
men deras innehåll förblef hemligt för alla; lika oväntadt han 
kommit, lika hastigt reste han åter, ingen visste hvart.

Det var en ovanligt mild vinter, och med god vind seg
lade han till Stockholm.

Genast efter ankomsten lät han anmäla sig till ett besök 
hos fru Kristina.

Hon bleknade litet, men tog sedan emot honom tillsam
mans med sin moder och syster.

Efter ett kort samspråk med de närvarande, begärde 
han ett enskildt samtal med fru Kristina.

De andra anade hvad det gälde, icke hon.
Hur de ångrade att inte ha förberedt henne.
»Hon gör hur hon vill,» sade fru Sigbrit, »men hellre 

vill jag bli stoppad i säck och dränkt än se henne förenad 
med en dansk man.»

»Min sons argaste fiende!» suckade fru Cecilia.
De hade orätt, Kristina visste hvad som skulle komma. 

Hon bleknade vid tanken på det öde, som sedermera väntade 
hennes barn och fränder.

Men hon förrådde sig icke. Med den värdighet i ord 
och later, som utmäfkt riksföreståndarens gemål, bad hon rid
daren slå sig ner på en af de eländiga trästolar, som ut
gjorde rummets hela möblering.

Sjelf tog hon plats på den andra och afvaktade sedan 
tyst hvad han hade att säga.

Om det varit i slottets yppersta gemak hon lemnat honom 
företräde, skulle han inte känt sig mera ärad eller lyckligare 
än af detta på tu man hand.

I hans ögon hade sorgen gjort henne skönare, och han 
älskade henne outsägligt. Men kläda sina känslor i ord
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vågade han inte, och så började han i korta, afbrutna me
ningar tala om tillståndet i Sverige. Konungen ångrade 
hvad som skett. . . han ville godtgöra hvad han förmådde ... 
utnämna en ståthållare, som skulle ha oinskränkt makt. Han, 
Severin Norrby, var utsedd därtill, men han ville icke antaga 
tillbudet på andra vilkor än att fru Kristina samtyckte att 
bli hans maka. J .

Hur lugnt och värdigt hon afslog hans begäran. I bör
jan kunde han inte finna ord, sedan for han ut i häftiga 
förebråelser, hon hade visat honom välvilja, emottagit hans 
tj en ster, ordat om tacksamhet...

»Den skall alljemt följa eder,» svarade hon, »och som 
ett bevis derpå ber jag eder mottaga denna ring, den enda 
kostbarhet som återstår mig från forna dagar.»

Hon drog ringen af handen och räckte honom den.
Riddaren kämpade med sin rörelse; ett sådans minne af 

Kristina Gyllenstjerna kunde han inte afstå ifrån, och så 
förde han handen vördnadsfullt till sina läppar och tog rin
gen i det han sade: »Detta är det dyrbaraste minne jag 
eger!» Med en djup bugning skyndade han bort; förödmju
kelse, sårad fåfänga satte hans blod i svallning. »Må hon 
skydda sig sjelf så godt hon förmår!» mumlade han för sig. 
»Jag gifter inte längre göra det!»

’»Förlåt mig, käraste moder,» sade Kristina och kastade 
sig i fru Sigbrits armar, »men jag kunde inte annat.»

»Du har afvisat honom?»
»Mitt lif vill jag gifva för eder, men icke hand och hjerta.»
»Guds moder välsigne dig!»
»Men hädanefter lärer han icke beskydda oss.»
»Vi vilja icke veta af hans beskydd.»
»Gustaf skall rädda oss!» utropade fru Cecilia,
»Käraste syster, kungen har oss i sitt våld, jag fruktar 

inte för mig, men för eder och mina barn.»
Hon hade anledning dertill.
Inte många veckor derefter kom befallning från konun

gen att, de svenska fruarna vid första öppet vatten skulle 
föras till Köpenhamn och insättas i Blå tornet.

är Gustafs framgångar, som uppreta honom,» sade 
fru Cecilia, »gerna gafjag lifvet för att främja dem.»

I slutet af april skedde inskeppningen på en usel dansk 
skuta; många förnäma fruar, hvilkas män blifvit afrättade 
och som hållits i fängsligt förvar, gingo samma öde till möte,
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alla hoppades att befriaren snart skulle komma och lösa 
deras bojor.

Ncär Kristina med sina barn och de öfriga fångarna gick 
ner till bron, trängdes folket för att få se dem. Vakten spa
rade inte på hugg och slag för att hålla nyfikenheten och 
deltagandet tillbaka, men sorg och jämmer, gråt och snyft- 
ningar nådde till skutan äfven sedan den lemnat land.

Af de bortfarande voro de flesta undergifna och förhopp
ningsfulla, de hade bytt bort den qvafva fängelseluften mot 
friska vårvindar, det syntes dem som ett förebud till en ny 
tid. Om himmelen är aldrig så mulen uppöfver oss, allenast 
det ljusnar vid horisonten, är det dit vi kasta längtande 
blickar. Skulle vi också aldrig sjelfva hinna målet, hvad 
mera, allenast klarheten kommer våra älskade till godo.

17.

Slutet.

Det var i Mariefreds kloster som den gamle erkebiskopen 
Jakob Ulfsson tillbragte sina dagar i en slags frivillig fån
genskap. Hans höga rang hade förskaffat honom alla de 
beqvämligheter klostret kunde anskaffa, och nyheterna från 
den yttre verlden kommo honom först tillhanda.

Blodbadet i Stockholm grep honom med fasa, men un
derrättelsen om hans gamle väns, den fromme Johannes död 
lockade honom till tårar.

»Nu har jag ingen, ingen mer i verlden!» utropade han 
med bitter smärta.

NNMMM
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Fru Kristina jemte många höga herrar och fruar skic
kade bud och bref, med bön fal lan om, att han för Kristi 
kors skulle försöka att beveka Kristians grymma och hårda 
sinne.

Samtidigt kom den unge herr Gustaf Eriksson såsom en 
flykting till honom, begärande råd och hjelp; han åsyftade 
ingenting mindre än att krossa konungens makt och rädda 
fäderneslandet undan danskt förtryck.

»Hafven Î förlorat förståndet!» utropade bispen. »Hvad 
förmån I mot så många?»

»Ingenting al mig sjelf,» svarade den käcke ynglingen, 
»men med Guds hjelp och den svenska allmogen hoppas jag 
för visso på en god utgång.»

Förgäfves erbjöd sig biskopen att skrifva till danske kun
gen och utverkan hans nåd och förlåtelse för att herr Gustaf 
mot tro och lofven flytt från Danmark och stämplat mot sin 
rättmätige herre.

»Med list och svek blef jag förd till Köpenhamn,» gen
mälde riddaren. »Jag erkänner icke Kristian II för min ko
nung, och misslyckas jag i mitt företag, lider jag hellre en 
skymfhg död, likasom mina fränder och vänner, än jag böjer 
nacken under det danska oket.»

De blixtrande ögonen, som stodo fulla med tårar då han 
talade om de mördade, den raska hållningen och den fästa 
vilja, som stämplade hela hans väsen, underlät icke att göra 
ett starkt intryck på Jakob Ulfsson; han medgaf för Jig' att 
landets ställning var förtviflad, och ville någon vedervåga sitt 
lif för dess räddning, skulle och borde han inte lägga hinder 
\ vägen. Men göra det ringaste för framgången af Gustafs 
företag, det ville, det vågade han icke.

»Gå med Gud, unge man,» sade han, »ären I skickad 
af Herran, skall han ock främja edert verk, ären I det icke 
skulle det illa anstå mig, som står på grafvens brädd, att 
stämpla mot den lagliga öfverheten.»

Med svikna förhoppningar måste Gustaf smyga obemärkt 
bort, och den gamle biskopen tyckte att han handlade myc
ket ädelmodigt, då han icke förrådde flyktingen, men att 
derefter skrifva till konungen och begära hans miskund 
med några i onåd fallne, hade kunnat kasta misstankar på 
honom sjelf, och derför lemnades alla bref obesvarade, han 
var för gammal att vidare blanda sig i några verldsliga an
gelägenheter.
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Pen ärkebiskopen tillskref honom stundom, men all
tid tor att beklaga sig öfver den slapphet, hvarmed de kvrk- 
hga angelägenheterna blifvit handhafda. Denne Gustaf Trolle 
som han dragit, upp och omhuldat långt mer än han förtjent 
behandlade nu sin företrädare och välgörare som en skol
pojke, — och denne böjde hufvudet under ferlan, ursäktande 
sig med sm höga ålder.

Men efter hvarje sådant bref blefvo hans nätter sömn
lösa och hans dagar utan ro. Fruktan smög in i hans själ. 
Vai han måhända också utsedd till ett offer för mordlystna
den? Biskop Mathias, Vincentius och många fler hade fått 
lagga sina hufvuden under bilan, kunde man inte få lust att 
också taga erkebiskopens?

Fans då något att anklaga honom för? Sådant behöf- 
des väl inte; alla afrättningar hade skett utan ransakning 
och dom, men i fall nu ett undantag skulle göras med honom, 
hvad skulle man anklaga honom för, och hvad hade han att 
säga till sitt försvar?

Den gamle mannen hade hittills så litet som möjligt 
tänkt på hvad som varit; i hans förflutna fäns inte mycket 
han ville minnas; alla ljuspunkter deri voro begränsade med 
så mörka skuggor, att han helst sköt dem åt sidan.

Nu måste han emellertid hålla ransakning med hela sitt 
föregående lif i hvad det rörde det allmänna, men särskilja 
det från det enskilda hade sig icke lätt, och så måste det 
ena som andra komma under skärskådande.

Ung och oförderfvad hade han begifvit sig till Rom för 
att idka presterliga studier. Den heliga staden var isynnerhet 
under senare delen af 1400-talet en härd för grofva laster. 
Påfvarne föregingo med sitt exempel, och kardinaler, högre 
och lägre prestmän följde exemplet. Den unge svensken hade 
ett högt utpregladt skönhetssinne och tyckte om att omge 
sig med en gloria.

En liten tid stod han emot frestelserna, sedan öfverlade 
han med sig sjelf om man inte, med bibehållande af helgon
glorian inför verlden, i hemlighet kunde tillåta sig en och 
annan liten svaghetssynd.

Händelsen sammanförde honom med Beatrice, hennes 
skönhet hänförde honom, och den lidelsefulla kärlek hon fat
tade till den unge främlingen smickrade hans fåfänga.

Beatrice hade en sträng moder, som genast skulle ha 
begrafvit henne i ett kloster, om hon upptäckt hemligheten;
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den största försigtighet var således af nöden, och den passio- 
neiade italienskan utvecklade en list och en klokhet för att 
träfla sin älskare, som både öfverraskade och förtjuste honom.

Af henne invigdes han i de skandalösa förhållanden, hvari 
presterskapet lefde, och kom snart till den öfvertygelsen, att 
om just inte syndfri, var han i alla hänseenden bättre än de

Helgonkappan lade han i alla fall inte bort, han fortsatte 
sina studier lika ifrigt som förut, men i förtroliga samtal 
med sina confraters visade han sig hafva en kännedom om 
enskilda förhållanden, som icke väckte liten förvåning.

Man skulle tycka, att en sådan kännedom borde leda 
till fiendskap, men Jakob Ulfsson var för slug att inte bruka 
den sig till godo.

Han rådde, varnade der det behöfdes, och tack vare 
Beatrice lyckades han några gånger att förekomma hotande 
upptäcktei. Sjelf förblef han för allas ögon lugn, passions- 
fri, endast omtänksam för andra, sina vänners verklige vän.

Ryktet om hans förtjenster hann slutligen till hans helig
hets oron, det dröjde inte länge förr än Jakob Ulfsson tifl- 
böide hans förtroliga umgänge, och hans fördelaktiga utse
ende, den skönhetspregel, som stämplade hela hans väsen 
intog Sixtus IV till hans förmån. Han lyssnade med nöje 
till den vackra stämman, och innehållet var aldrig djupare, 
an att det med lätthet kunde öfvergå till de ämnen som be
hagade hans helighet.

Åldringen i Mariefreds kloster, med hufvudet lutadt i sina 
händer, påminde sig tydligt och klart, hur talet om helgon 
och martyrer endast varit en slöja öfver sinliga meningar 
och tankar och hur hans helighet oupphörligt nickat bifall.

I\äi han sedan kom hem till Sverige med magistergra- 
den var han redan mästare i konsten att förställa'sig, han 
hade tillfälle att öfva sig deri under de begge år han tjenst- 
gjorde vid domkyrkorna i Upsala och Vexiö. Hur mårma 
loford han skördade för sitt fromma lefhadssätt, och hur 
htet han förtjente dem!

Så blef han erkebiskop 1469, det var kort derefter som 
han första gången såg Elsa Posse!... Ja... om han hade
traffat henne före Beatrice, hade hans lif tagit en annan 
ngtnmg.

Romarinnan hade dårat honom, älskat henne hade han 
ajdng. Första åsynen af Elsa hade fyllt hans själ med namn
los karlek. Lifvet gestaltade sig annorlunda, verlden var
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hon begärde för mycket, endast om han bröt med det nm
s'XföÄm ÎT, att tlllhÖI'a h?om- äktens'kapetsVand 
la«- ' oh aol kya k s pnmas skulle tvärt emot gällande 
<3en honom intP h en va!lsmniö tanke, och Jikväl lemnadeZ efter hennes’ ,7 ® tde£ g7‘ honom< om han fogatS1® eltei Fennes vilja, säkert hade han då blifvit en hultannan menniska, men hurudan . . .? . ‘

Dei1 /9-arige hade att noga öfvertänka sitt offentliga lif
så svaslade t? S<7 i?“ redo,gÖrelse kunde ifrågasättas, och 
ungdomskärlek31S Sä ®togliga tin* *>“ hans
j De£ kunde mte hjelpas, tankarna återvände ständigt till 
em. Beatrice och Elsa, hans onda och hans goda engeF

htt mufn hade, ^n§;e, sedan flytt ifrån honom, den förra 
ade följt honom hela hfvet; hvad hade han icke utstått för

oc i genom henne, nu stod han allena, öfvergifven -— skulle 
någondera möta honom på andra sidan grafven, och hvilken?
Ben ena fruktade han, och den andra, måhända föraktade, 
alskydde honom? ’

Han visste med sig, att han varit en stark ande, begåf- 
vad med mycken klokhet och stor förmåga att styra; lian 
hade mtalskat för fosterlandets förkofran och för skön konst- 
men dessa förtjenster hade motverkats af maktbegäret vin
ningslystnaden, afunden till allt som skymde hans egen'stor
het. Hur hade han inte ljugit, krånglat, framkastat beskyll- 
mngar, när det gälde en ovän; berömt, smickrat, när slikt 
var behöfligt för hans planer.

Framför allt hade han sökt att bibehålla skenet, glat- 
fadt, lysande, oåtkomligt, men hans eget, enskilda lif. när 
han drog sig undan sin talrika omgifning och ingen fick 
störa honom?

Fans väl då en tiggare, fattigare än Svea rikes erke- 
biskop, en eländig, olyckligare än han? Hvem hade han att 
älska? En gång hade han sett himmelen öppnad, men han 
hade sjelf stängt den för sig, och nu måste han erfara en 
omätlig saknad, som af intet kunde tillfredsställas. Hvad 
hade han att lefva för, och likväl fruktade han döden, ty 
han vågade inte hoppas att de gernmgar han utfört och som 
verlden prisade skulle ha makt att öppna himmelens portar 
för honom.

Sten Sture den yngre. II. 25
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Det bief en plågsam, resultatlös sjelfpröfning, anklagel
serna hopade sig, de läto ieke skilja sig Irån hvarandra, och 
den gamle mannen böjdes allt djupare under deras tyngd.

Underrättelsen om att konungen afrest från Stockholm 
borde ha blifvit honom en tröst, men ryktet om alla förfä
rande grymheter, han lät verkställa under vägen, verkade 
förlamande på hvarje svensk man. Det var med fruktan 
och bäfvan hvar och en gick framtiden till mötes.

Visserligen sades i hemlighet man och man emellan, 
att den unge Gustaf Eriksson blifvit utropad till höfvidsman 
öfver Dalarne, men man vågade icke tro det, och den gamle 
bispen ropade jämrande att nu var hans sista stund kommen; 
den stränge konungen skulle aldrig förlåta att han icke 
skickat herr Gustaf bunden till händer och fötter till Stockholm.

Så många själsskakningar slutade med att lägga den 
gamle bispen på sjukbädden. Det egnades honom trägna 
omsorger af bröderna, likväl klagade han ständigt öfver att 
man försummade honom och att alla hans vårdare vore 
Kristians utskickade, som hade hemlig befallning att taga 
hans lif.

Då anmälde sig en dag en tjenande syster från ett när
gränsande kloster, hon lemnade ett bref från abbedissan till 
klostrets prior, och så snart denne läst det, blef hon insläppt.

Nunnan bar en tät slöja för ansigtet, men af hennes 
rörelser och röst skönjdes att hon var en gammal qvinna.

»I viljen åtaga eder vården öfver hans nåde erkebisko- 
pen?» sporde priorn och betraktade henne nyfiket.

»Ja, om det tillåtes mig.»
»Han lemnar sina vårdare ingen ro hvarken dag eller natt.»
»Jag behöfver så litet sömn.»
»I kunnen få hjelp när I önsken.»
»Om det behöfs.»
Priorn tvekade några sekunder. »Följ mig!» sade han 

derefter hastigt och gick före henne.
När de kommo till bispens rum sade den tjenande brodern, 

som öppnade dörren för dem, att hans nåde hade insomnat.
»Vi måste afvakta hans uppvaknande,» sade priorn, »jag 

kan inte villfara eder begäran utan den nådige herrns eget 
samtycke.»

»Han sofver lugnt,» sade nunnan, som uppmärksamt 
betraktade bispen, »I kunnen tryggt lemna mig allena med 
honom.»
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«enmÄ*Sr sofc,^an8att H™Sar fö-öket.,
»Ring på klockan, om 1 beböfren något.!“1 'gen°m brelVeL 

den sofvande Ch tjenaren %m%°> och nunnan blef allena med
velat skåda*frenoln dP fPV10”0“? det var som om hon
syn på det hon fordom kt ’ m m ansi«let för att få
blek^fnn^nsiSe^uta1? en ff Si,dfn och “de ett

gifvenhet, hon sade sakta!'” “ttlycka smarta och under‘ 

»Hvad han måtte ha lidit!»
fram rSUr® h°n siS på bänken ™ fönstret och tog
tacksamt och förtfösSnsfnllt «HhMen ocfvänj dereftef 
nästan med moderho* ömhot +m .-m c -, mcitei,Ullsson. S omhet> ti» flep sofvande gamle Jakob

brodern'1 brukorP7 basbg såS åt spiseln, der den tjenande 
moctetn brukade na sm plats, och mumlade:

»bom vanligt. . . ingen der!»
u i ^ handen trefyade han efter ringklockan, som bru- 
mde sta pa nattduksbordet, den fans inte heller.

De usimgarne!» Han slog på sängkanten.
i bon^m d^kedryCk’ herre?7Sp0rde nunnaa

Nu törst blef han henne varse och ropade häftigt- 
»Hvem aren I?»
»En gammal q vinn a,-, väl van att vårda sjuka »
»Edert namn?»
Hon tvekade att svara.
» Edert namn!» upprepade han otåligt.
»Elsa Posse.»
Han icste sig häftigt... hade han hört orätt. »Udd- 

repa det,» tilläde han. ' 11
»Elsa Posse.»
»Bort med slöjan!»
»I skullen icke känna igen mig.»
»Jo* jo, jag tror det inte annars!»
Hon öppnade slöjan, och han mötte ännu en gång blic

ken ur dessa djupa ögon, hvilkas uttrygk han aldrig glömt.
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Han stirrade på henne, länge och oafvändt, tills tårarna 
strömmade utför hans kinder. »Jo, jag känner igen dig!» 
snyftade han och gömde ansigtet i händerna.

»Drick!» sade hon mildt och räckte honom bägaren.
Han höll qvar hennes hand. »Går du snart?»
»Nej, jag stannar qvar.»
»Alltid?»
»Till edert sista?»
»Det torde inte dröja så länge; kung Kristian står efter 

mitt lif. >>
»Han är rest ur landet, och Gustaf Eriksson låter honom 

nog icke återvända.»
»Hvad förmår han?»
»Allt, om han är af Herran utskickad till sitt folks 

räddning.»
»Hm!» Han tog bägaren hon räckte honom och drack 

långsamt, sedan satte han den sjelf tillbaka på bordet och 
höll hennes hand mellan begge sina. »Du har din barndoms
tro qvar, Elsa?»

»Den är nu pröfvad och luttrad i erfarenhetens skola.»
»Din herre och din dotter äro döda?»
»De ha gått före att bereda mig rum.»
»Och nu står du ensam i verlden?»
»Nej, jag har många underlydande att tänka för.»
»Är du icke nunna?»
»Icke vigd.»
»Jag mins, det ville du aldrig; men drägten .. .?»
»Jag har anlagt den för att få tillträde till eder,» sva

rade hon enkelt.
Det flög ett leende öfver bispens anlete, han knöt sina 

händer fastare kring hennes och förmådde endast hviska: 
»Herran välsigne dig!»

Från den dagen var icke Jakob Ulfsson den samme som 
förr; nöjd med allt, vänlig mot alla, begärde han endast att 
»systern» skulle vara inne hos honom.

I det lilla rummet utanför var Elsas anspråkslösa bädd ; 
när hon om morgnarna sporde om hans nåde sofvit. godt 
efter han icke ropat på henne, svarade han:

»Jag har lyssnat till din lugna andedrägt, och det har 
gjort mig mycket mera godt än att sofva.»

Det var Elsa som läste alla ankommande bref, och när 
Jakob Ulfsson måste emottaga besök, ville han att hon skulle 
vara närvarande.
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St(!uri blfvo på tu man hand> samtalade de om 
etagens stora tilldragelser.
w Från Panmark kommo underrätte ser om att jutarne 
lotade med uppror, konungens farbrodel eftersträfvade kro- 
nan, och det var sannolikt att hela landet skulle falla honom 
rike°C Vlisian såsom en landsflykting få lemna land och

.En icke rinfa del häri hade mor Sigbrit; det förakt och 
det otversitterp hvarmed hon behandlade den stolta, danska 
a e n, hade väckt ett hat som icke nöjde sig med mindre 
an hennes hf. Mot borgerskapet var hon välsinnad, men 
den ställning hon innehade vid hofvet, den stolta hållningen 

u eP ff lagbordig qvinna, väckte deras löje och förakt, 
och skydd hade hon heller icke att vänta hos dem. Det 
hade gått så långt, att den förr så mäktiga qvinnan icke 
!pgade visa sig ate på Köpenhams gator af fruktan att bli 
olvertalJen, och konungen förmådde inte längre skydda henne.

0 det befäl och de trupper, som voro förlagda i Sverige, 
maste man . öfverlåta det eröfrade landets försvar, upprors- 
andan och rörelsen inom Danmark var alltför stor att lemna 
rådrum för sådana åtgöranden som frigörelse från det när
varande förtrycket och ordnandet af rikets inre angelägen
heter.

Yttre förhållanden likasom banade vägen för Gustaf 
Eriksson,, visserligen hade han farliga motståndare i Gustaf 
Trolle, Didrik Slagheck och Jöns ßellenaeke, men det spordes 
att oenighet uppkommit emellan dem och att ingendera 
tilläts allena resa till Köpenhamn af fraktan att han skulle 
mana ondt för de begge andre.

Fästningarna voro anförtrodda dels åt danske, dels tyske 
sjöhjeltar. Kort efter Stockholms intagande hade Severin 
Norrby intagit Kalmar. Talrika besättningar voro inlagda 
öfverallt i fästningarna, och Stockholm var försedt med stark 
garnison. Man hoppade dessutom, att det Stockholmska 
blodbadet injagat en sådan skräck, att ingen vågade tänka 
på uppror, och derför ansåg man i början med förakt Gustafs 
vanvettiga företag.

Erkebiskopen Gustaf Trolle skickade budkaflar till 
Dalarne, och en här af 6,000 man bröt upp från Vesterås 
för att göra slut på upproret. Den lägrade sig söder om 
elfven vid Brunbäcks färja.

Herr Gustaf var rest till Helsingland för att mana bön
derna till resning, men han hade satt en tapper man, Petter
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Svensson, till höfvidsman för dalkarlarne, denne förde dem 
emot fienden att hindra öfvergången öfver elfven, och de 
hetsade danskarne med en skur af pilar.

^essa sågo det öfverlägsna antalet, ville de draga 
slS raen då satte dalkarlarne öfver elfven och bör
jade förföljandet. Ursinnig, vände fienden om och höll stånd. 
Stor strid uppstod, danskarne höllo sig tappert, men måste 
slutligen ge vika, det blef dalamännens första seger under 
befrielsekriget.

,Sedermera sjöngo de härom:

»Dalkarlarne hinna till Brünnebäck fram, 
der fingo de jutar i syn, 
strax flera dalpilar i vädret man fann 
än haglet nedfaller i skyn.

Dalkarlarne börja att skjuta alltmer, 
de skjuta alle en man; 
tjockare rykte dalpilar der ner, 
än sanden på sjöastrand.

Så körde de jutar i Brunnebäcks elf 
så vattnet dem porlade om, 
de sörjde deröfver att Kristian sjelf 
lian ej der tillika omkom.

Så togo de jutar nu alla till flykt 
och lä il slikt ömkeligt qväd:
Hin må mera dricka det porsöl de bryggt 
i smedjan vid dalkarlens städ.»

Denna första seger vanns i början af april 1521, några 
veckor senare gick herr Gustaf in i Vestmanland, här för
stärktes hans här, så att den snart uppgick till 15,000 man.
I slutet af månaden var han herre öfver Dalarne, Gestrik- 
land. Vestmanland och Nerike, med undantag af slotten.

I flera landskap reste sig allmogen sjelfmant vid nyheten 
om Gustafs framgångar. 1 Vermland och Dal slogos de 
danske fogdarne ihjäl, och Gustaf hyllades. Vestergötland 
följde exemplet, och i östra Småland'hade upproret allmänt 
gripit omkring sig, ehuru Severin Norrby och Ture Jönsson 
gjorde allt för att qväfva det.

NU <Rb domen öfvek LANDET.
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tran Vesterås stod Gustafs hug till Upland, vigtigt genom 
giannskapet med hufvudstaden och hysande inom sig erke- 
biskopens säte, Upsala.

Han kallade allmogen att möta sig ett par mil sydvest 
om staden. Vid ryktet om de gäster, som voro att vänta, 
blef stor oro; borgmästare och råd jemte domkapitlet sände 
bud till den svenske befälhafvaren med anhållan, att man 
icke skulle störa den stundande högtidligheten, staden redde 
sig till att fira den helige Eriks fest och i högtidlig proces
sion bära helgonets ben till gamla Upsala.

Svaret kom efterföljdt af svenska hären. Det innehöll 
att svenske och infödde män och ej utländingar borde med 
rätta bära den helige Eriks skrin och helgedomar, de ville 
derför i den saken göra sitt bästa, och det var till en stor 
del orsaken hvarför de kommit.

Erkebiskopens fogde skrattade åt bondehären, han lät 
reda till ett stort gästabud i trädgården mellan stora och 
lilla biskopsgården och rifva ner stängslet, så folket fritt 
skulle få åskåda festen. Här dracks vin, sjöngs och dan
sades efter pipor och trummor långt in på natten, men 
glädjen tog en snöplig ända ; Gustafs härhöfvidsmän inträffade 
med hären strax efter midnatt, omringade gården och slog 
in portarne. Fogden och hans folk gjorde svagt motstånd 
och flydde sedan hals öfver hufvud åt Flottsund, alltjemt 
förföljda af svenskarne.

Tre veckor derefter kom Gustaf sjelf till Upsala, han 
gick upp i domkapitlet och sporde kanikerna till antingen 
de voro danskar eller svenskar. Ville de bete sig som 
Upsala kapitel gjorde i Sturarnes tid och stå på de danskes 
sida, landet till men och ofärd och sig sjelfva till fördert, 
eller ville de räcka honom handen och med ord och gerning 
bevisa sig som trofaste svenske män?

Kanikerna sade sig ej genast kunna ge besked, de måste 
inhemta sin herre erkebiskopens svar. Gustaf medgaf detta 
och skref sjelf till Gustaf Trolle, uppmanande honom att 
räcka honom en hjelpsam hand till afhjelpande af foster
landets nöd ur den jämmer och det tvång, hvari det nu vore 
kommet under utländske män och tyranner. Budbäraren 
freste denned till Stockholm.

Med hån och förakt blef han emottagen af den stolte 
erkebiskopen, han behöll brefbäraren hos sig, sägande att 
han skulle sjelf föra fram svaret. Med 500 ryttare och
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3,000 knektar bröt han upp emot Upsala. Gustaf hade låtit 
bönderna draga hem och afvaktade i lugn budet från erke- 
biskopen. Så kom bud på bud med underrättelse om den 
annalkande fienden; Gustaf ville inte tro det förr än han 
med egna ögon såg erkebiskopens här rycka emot staden.

På motstånd var ej att tänka. Gustaf drog med sin 
skaia vester ut, förföljd af de danske, sjelf var han nära att 
sätta till lifvet, men hans flyende skaror vände om vid åsynen 
af den fara som hotade honom, och nu rönte fienden ettså 
kraftigt motstånd, att den tvingades afstå från förföljandet 
och nödgades sjelf draga sig tillbaka.

Gustaf skyndade^ till närmaste by, lät derifrån uppbåda
e och lade si«, så i bakhåll för erkebiskopen när denne 

skulle atervända till Stockholm. Den danske höfvidsmannen 
upptäckte anslaget, och hans herre slog in på en annan väg. 
Svenskarne skyndade efter och lyckades upphinna honom. 
Nu stod en hård träffning i hvilken erkebiskopen sväfvade i 
stor fara och endast genom en tillfällighet blef räddad. Det
vai med en betydlig minskad skara krigsfolk han återkom 
till Stockholm.

Svenskarne följde honom i spåren och stodo vid mid
sommartiden utanför Stockholm, der de slogo läger vid Brunke- 
beig. Knappt tre månader förut hade Gustaf îemnat Dalarne 
och nu belägrade han hufvudstaden. Visserligen ännu långt 
ifiån målet, eftersom alla slott och fästningar befunnos i 
fiendehand, men likväl en makt, hvars betydelse man inte 
längre kunde förneka.

Början af Stockholms belägring var föga lyckosam. 
Gustafs^ folk voro till större delen oöfvade bönder, som tid- 
tals måste hem för att så eller skörda och då, i bästa fall 
ersattes af andra, _ som i sin tur skulle öfvas. Derför drog 
belägringen ut på tiden. »Mycken ro eller goda dagar hade 
icke herr Gustaf och var honom heller inte liten vånda att 
det fans så litet på kistbottnen, när folket ropade på be- 
soldning. Derför var han inte många dagar på ett ställe 
utan leste natt och dag lägren emellan. När man menade 
han skulle vara i Upsala, var han vid Stegeborg, än vid 
Rotebro, än vid^ Vesterås, än vid Vik, än vid Tynnelsö, 
Ekholm, Ängsö, Nyköping, Örebro, än annorstädes.» *

0 st°r Röst var det för Gustaf, när i medlet af juli 
månad, biskop Dans Brask tillskref honom att han besluti t 
uppsäga Kristian tro och lydnad och öfvergå till Gustaf.
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rdansattp'r af"« tflll-tbi!"e5S handlin«ssätt var, att lian
derstöd åf ra!L f ost?°‘fbo,n,derna, men Iemnades utan un- 
aeistod af îegeimgen i Stockholm. Anbudet var allför o-orltatt icke antagas, och Gustaf beviljade honom mtd “ädie de
ö lefrenskomZheIdefl,t ^ Jl"‘ träffades “= en 
oiverenskommelse, att biskopen till den 15 augusti «tulip
atTTkvdda1nkvrkantia|n ^ °Ch *ydnad’ deremot lofvade Gustaf 

, . V yrkan, hennes personer och egendom och ickeZVh^kopens samtycke göra dagtmgan mld någon utländsk
“ a„ VOd ..derefter egde. ett Personligt möte rum dem 

e ellan i Skärkinds prestgård. Der öfverenskoms troligtvis 
om utlysandet af en herredag i Vadstena, och dit kallades de 
ornamhgaste från de län, af hvilka Gustaf ännu inte emot-

Dal^och Vermlanc]1 Igen 0stergöt]and' Småland, Vestergötland,

Mötet öppnades den 21 augusti och varade inte fullt en 
7?, . : Gusta,f erbjöd de församlade att lemna ifrån sig 

ofvidsmannaskapet till den som de dertill kunde anse tjen- 
ïgast, men de bådo honom stå fast vid hvad han företagit 

till dess han bragt det till slut, lofvade honom understöd 
och svuio Gustaf trohet såsom »menige Sveriges rikes höf- 
vidsman och landsherre».

Några dagar senare lemnade erkebiskop Gustaf Trolle, 
iJidnk Slagheck och biskop Jöns Andersson Stockholm för 
att sjöledes begifva sig till Köpenhamn.

Ryktet om de stora tilldragelser som timat lopp öfver 
vatten och land, i stuga som borg ordades inte om annat 
och märkligast af allt var, att hög och låg, rik och fattig 
enades i samma önskan, att Gustaf Eriksson skulle röna 
framgång i det storverk han börjat, att afskudda danska 
oket och göra Sverige fritt och sjelfständigt.

Med feberaktig oro afvaktade den gamle erkebiskopen alla 
bud och bref, allt ville han veta, och det var en obeskriflig 
lättnad för honom att hafva i sin närhet en person med hvilken 
han fullt förtroligt kunde samtala härom. Af det som timat slog 
honom intet med sådan häpnad, som att biskop Hans Brask 
uppsade Kristian lydnad och blef Gustafs man.

»Brasken, som aldrig handlat planlöst,» sade han, »har 
gifvit Kristians sak förlorad. »

»Bäst likar det mig, att han oförskräckt ställt sig på 
herr Gustafs sida,» genmälde Elsa.
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»Jag gjorde det än tidigare, då jag lät honom draga 
härifrån.»

»Det har allt vållat eder stor oro.»
» Visserligen, men nu gläder det mig att inte ha stått 

den tappre riddaren emot.»
De yttre tilldragelserna jernte sa un nan varon med Elsa 

Posse kom den gamla lifslampan att flamma upp ännu en 
gång. Jakoh Ulfsson menade, att han var nästan frisk, men 
han föredrog att bli sängliggande, måhända af fruktan att 
hon i annat fall skulle lem na honom.

Från Danmark kornrno i början af 1523 fast otroliga 
nyheter. Konungens farbroder, som stält sig i spetsen för de 
upproriska jutarne, hade strax derefter låtit utropa sig till 
konung, och Kristian hade så förlorat besinningen dervid, 
att han jemte drottningen och sina närmaste, hland dem 
Sigbrit, oförtöfvadt afseglat till Tyskland för att söka hjelp.

Kort förut hade han låtit afrätta Didrik Slagheck; det 
förspordes att Jöns Andersson blifvit endera dräpt eller satt 
i fängsligt förvar. Ingen visste om Gustaf Trolle följt med 
kungen, borta var han.

Men så märkligt allt detta var, gjorde det inte så starkt 
intryck på Jakob Ulfsson, som den nyheten att drottning 
Elisabeth i hemlighet hyllade sig till den kättaren Luther och 
att en protestantisk prest predikat i Köpenhamn utan att bli 
antastad derför.

»Då hafva de dömt sig sjelfva till undergång. Kyrkans 
bannstrålar skola ljunga öfver dem!» utropade bispen och 
slog med darrande händer ifrån sig.

»Den nya läran är rik på kärlek och förlåtelse,» svarade 
Elsa mildt.

»Från afgrunden är den!»
»Den stöder sig på bibelns egna ord.»
»Hvem vet det? . . . Hvar och en har icke rätt att läsa 

bibeln, den är presterna förbehållen.»
»Så har det varit, men så är det inte mer, här är redan 

en bok utkommen.»
»Om bibeln . . .?»
»En öfversättning af evangelierna! På tyska af Martin 

Luther.»
»Såå!» Hans nåde vred sig oroligt i bädden.
»En vadstenamunk har öfversatt dem på svenska.»
»Han skall exkommuniceras !» hväste prelaten.
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»Han har återgått till sitt förra yrke, soldatens, och 
kampar nu under herr Gustafs fana.»

»Bannstrålen kan också träffa honom, om han tar be
dragaren i sitt beskydd.»

»Jag tror inte han är någon bedragare,» svarade Elsa.
»naiven I läst hans bok?» sporde bispen och spände 

ogonen i henne.
Hon mötte lugnt hans blick och genmälde: »Jag läser 

dagligen i den, morgon och afton.»
Vreden blixtrade i hans ögon, den gjorde ansigtsfärgen 

nästan askgrå, han pressade ihop läpparna för att inte ut- 
tara i hårda ord, slutligen kastade han sig tillbaka i sängen 
och uppgaf nästan ett stönande.

Då kände han en lätt hand på sin panna, den lät honom 
inandas något lifvande, och när han slog upp ögonen såg 
han Elsa, som med djupaste deltagande betraktade honom.

»Hur nändes du göra mig detta?» sporde han.
»Viljen I hellre veta det genom andra?»
»Tror du det skall hafva framgång?»
»Det är jag förvissad om; den som sett ljuset åter

vänder inte sedan till mörkret.»
»Johannes hadeockså den tron, » mumlade han nästan törsig.
Det uppstod en lång tystnad, han låg med slutna ögon, 

och hon stod fortfarande vid sängen. Det var som om hennes 
närvaro utplånat det bittra hon sagt honom. Johannes, den 
fromme Johannes, hade varit Elsas vän och när han gått 
hade hon kommit; dessa begge som han satte högst i verlden 
delade samma tro! Hade den vägledt dem genom lifvet; 
gjort dem till hvad de voro, ja, då var den kanske en säk
rare nyckel till himmelriket än den helige faderns.

Måhända skulle han inte ha medgifvit det ens för sig 
sjelf, men hon stod ännu alltid vid sängen, och han erfor 
detta tysta välbefinnande då alla onda tankar vikit bort och 
goda englar gjuta lugn och tröst i det sjuka, syndfulla men- 
niskohjertat.

Men sådana stunder likna en försvinnande inblick i 
himmelen, de gå hastigt förbi, och när Jakob Ulfsson såg 
upp, satt Elsa som vanligt vid fönstret. Utan bitterhet 
sporde han:

»Hvad heter vadstenamunken?»
»Bengt,» svarade hon.
»Bengt? .. . Var det han, som Johannes beredde tillfälle 

att rymma?»
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»Ja, densamme.»
»Af syndig kärlek till en nunna.»
»Jag vet inte om den var syndig,» genmälde Elsa, medan 

en lätt rodnad flög öfver de bleka kinderna, »jag vet blott 
att ban gifter sig med henne.»

»Gifter sig! . . . Munken?»
»Det är ingenstädes förbjudet i den heliga skift.»
»Men kyrkan ...»
»Protestantismen nästan yrkar derpå, och doktor Luther 

har med sitt exempel visat, att man bör mera lyda Gud än 
menniskor.»

Bispen vände sig bort. »Jag vill försöka att sofva,» 
sade han, men så var det inte, han hade fått så mycket att 
grubbla på. För nära femtio år sedan hade Elsa visat på 
hvad som nu inträffat. Hon hade bjudit honom sin rika 
kärlek, mot att han bröt de bojor, som höllo honom fången. 
Han vredgades för att hon icke gaf vika för hans lidelse, 
och så var det endast vanäran han bjöd henne. Hvad akt
ning och tilltro hade han hyst för den religion, hvars öfverste- 
ceremonimästare han var? För befordrande af dess intresen 
hade han offrat alla rena, menskliga känslor som manat till 
stora handlingar under hans långa lefnad. Hvilket stöd hade 
han inte kunnat vara för de ädle Sturarne och nu senast 
för fru Kristina?

I stället hade han motverkat dem för att tjena den 
kyrka han i sitt hjerta föraktade. Han ville kallas foster
landsvän, men det var endast af böjelse och fåfänga som 
han uppmuntrat vetenskap och konst.

Han hade vetat skilnaden mellan ondt och godt, men 
aldrig gjort det senare, om han inte dertill af omständig
heterna blifvit nödd och tvungen.

En högt uppsatt Höj el hade han varit, ämnad till föresyn, 
och så hade han vändt med vinden, och om också ingen i 
den stora hopen blifvit det varse, visste han ändå med sig 
sjelf, visste med bittraste smärta, att han intet gjort som 
kunnat skingra det okunnighetens mörker som hängde tungt 
öfver folk och land.

Ju klarare denna tanke framstod, ju hårdare knäppte 
prelaten händerna öfver bröstet, det kändes som om hjertat 
ville sprängas. Hvad barmhertighet hade han att hoppas? 
livad hjelpte nu alla aflatsbref, om också kyrkan förklarade
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honom för ett helgon, hvad gagnade det? Redogörelsen 
stundade, den redogörelse som läser i hjertan och njurar.

b ans nagon försonande handling i hans lif? Han kunde 
mte paminna sig en enda . . . Det måtte vara af glömska, 
tor elak hade han inte varit, endast olycklig, ett "ständigt 
oltei loi ängslan och oro, missnöjd med sig sjelf och hela 
veilden. Han som egt allt som verlden kallar lycka, som 
kunnat tillfredsställa sin fåfänga ; hvad vållade det tomma, 
glädjelösa, på sistone fruktansvärda lif han lefvat?

Tafia efter tafla ur det förflutna rullade upp för hans 
syn, hvilket vimmel af olika menniskor, de flesta framträdde 
som dimlika skuggor, vid andra kände han styng i hjertat; 
en enda stod der alltid, de kända dragen hade bränt sig 
in i hans själ;^ med fina trådar höll hon honom bunden, och 
han måste gå dit han inte ville. Hon hade en makt öfver 
honom, som han inte kunde frigöra sig ifrån, hon var hans 
nätters maim och hans dagars förbannelse.

»Vik ifrån mig, onda ande,» stönade han, medan svetten 
lackade från hans panna. »O, Elsa, Elsa!»

»Här är jag, herre!» sade den milda rösten.
»Du är min goda engel!» Han såg ångestfullt upp till 

henne. »Säg ännu en gång att du hållit mig kär, fast jag 
mycket förbrutit mig.»

»Mycket kär!» hviskade hon.
»Tror du att Gud skall förlåta mig allt hvad jag brutit 

emot honom?»
»Om I rätt innerligt bedjen honom derom.»
»Bed med mig!»
Från denna stund hade begge bytt roler. Elsa läste 

högt ur den förbjudna bibelöfversättningen, de samtalade 
med hvarandra, och ljuset smög oförmärkt in i en länge 
förmörkad själ.

Den senaste tidens starka själsansträngningar hade mycket 
angripit de försvagade kroppskrafterna, och den gamle erke- 
biskopen kände att det led mot slutet.

Men hans fruktan för döden var försvunnen. »Jag är 
glad att få gå hädan,» sade han. »Min enda önskan är, 
att du skall komma snart efter.»

»Deruppe saknen I inte mig,» svarade hon med en röst 
som nästan var qväfd af tårar.

»Jag väntar utanföre tills du kommer, det tyckes mig 
som du allena kunde öppna himmelen för mig.»
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»Ar det inte en syndig tanke?»
»Nej, Elsa, den som varit vår goda engel på jorden, 

förblir det också deruppe hos Gud!»
Elan bad henne, att hon vid det sista inte skulle till

kalla priorn och munkarne. »Låt mig endast hålla din hand,» 
sade han, »så dör jag nöjd och lycklig.»

Elon efterkom hans önskan, intet menskligt öra förnam 
de tröstanfulla förhoppningens ord, hon hviskade till honom 
i afskedets stund, men det uttryck af frid, som hvilade öfver 
den dödes anlete, syntes klosterbröderna alldeles oförklar
ligt, då han dött utan att de meddelat honom den sista 
smörjelsen.

Det stora anseende »nunnan» åtnjöt befriade henne från 
alla anmärkningar för uraktlåtenhet. Man lefde dessutom i 
en sådan orolig tid att det väckte föga uppmärksamhet, när 
det blef kändt att hans nåde erkebiskop Jakob Ulfsson sa
ligen afsomnat i Mariefreds kloster, under en högtidlig messa 
som hölls i kyrkan för hans hädanfärd. Dagliga messor 
skulle framgent hållas, en stor hop vaxljus brinna omkring 
den döde både natt och dag, och alla de utmärkelser som 
tillkom en så helig man framgent iakttagas, ända till 
jordfästningen. Att erkebiskopen utandats sin sista suck i 
Mariefreds kloster, borde lända det samma till evig ära, och 
den som lemnade gåfvor med anledning häraf kunde räkna 
på presterskapets flitiga förböner.

Elsa Posse gick bort lika tyst och obemärkt som hon 
kommit. Det hade i många år varit hennes dagliga bön 
att få stå vid Jakob Uifssons sida i hans sista stund; den 
hade blifvit hörd, hennes värf i Sverige var fullbordadt, och 
nu begaf hon sig till sitt land igen.

Der hade hon sin makes och sin dotters graf. Hon var 
oviss med sig sjelf huruvida hon brutit i trohet emot dem, 
då hon egnade sina omsorger åt en främmande, men i stället 
för ånger erfor hon en känsla af fridfull glädje, som endast 
kan förnimmas af den, hvilken uppfyll, en helig pligt.

Hon egnade sig sedermera åt sina talrika underhafvande, 
men det hindrade inte att hon med lifligaste deltagande 
sporde om nyheter från Sverige.

Herr Gustaf hade hon sett som ett litet barn på Stock
holms slott, och nu var han en stor hjelte och härförare 
och desslikes en klok och beslutsam herre.
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1 juni månad 1523 hade han sammankallat ett herre- 
m°te i Strengnäs, der hade kansleren, domprosten Knut 
sagt. de församlade, att då nu fäderneslandet med Guds nåde- 
lika bistånd var befriadt ur fiendehand, borde man välja en 
konung, och ingen syntes honom värdigare att bära kronan 
än den som fört befrielseverket igenom.

Alla förenade sig häri, och den 7 juni skedde valet. På
följande midsommarafton höll Sveriges nye konung sitt intåg 
i Stockholm genom en sönderskjuten port, förbi ruiner af 
boningshus.

Men det oaktadt var glädjen allmän. Sverige var fritt, 
och befriarens äfventyrliga ungdomslif kastade ett skimmer 
öfver hans personlighet, som rörde allas hjertan. Hans 
vandringar genom Dalarne, ladorna vid Rankhvttan och 
Isala, det gamla Ornäs, skogen vid Marnäs, der han höll sig 
gömd, Asby och Utmeland, men framförallt stenen vid 
Mora, der han talade de gripande ord, som satte yxor och 
pilbågar i dalemännens händer, voro hvar för sig skåde
plats för tilldragelser, som alltid skulle lefva i svenska folkets 
minnen. Man kunde desslikes inte glömma dessa tappre 
bondemän som vunno den första afgörande segern öfver 
danskarne. De hade i tvenne år trofast stått vid Gustaf 
Erikssons sida, utan att akta hvarken hunger eller köld. Så 
märkliga ting sattes i rim och besjöngos så väl i Sverige 
som Finland.

De innehöllo äkta svenskt bondeskryt, det var också 
stolthet och jublande glädje deri, men framför allt brinnande 
fosterlandskärlek; man kunde läsa mellan raderna: »Den 
svenske bonden står ännu upprätt, stöt på oss, kung Gösta, 
när det gäller, nu som förr äro vi beredda att med lif 
och blod värna älskad fosterbygd!»

Fru Elsa lyssnade med välbehag till sången.
»Ja, ja,» sade hon för sig. »Det gamla är förgånget, nu 

börjar en ny tid; Sverige är fritt, och när så den nya väl
signade läran sprider sitt klara ljus öfver folk och land, 
visst skall då lyckan, friden och endrägten komma.»

Underligt att ha lefvat med i denna tid, godt att, få gå 
härifrån och lemna rum åt andra. Vårt dagsarbete är slutadt, 
deras börjar.
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