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nrfwingar,

Sten Sture den äldre.
Sweriges Riksföreståndare.
G» bort bland dina fäders gömda grafwar,
Du unga tid, och odmiukt tiint och, lär,
När du pä mofzbelupna runan stafwar,
Att en omätlig äras tyngd du bär,
Och lef dig in i dessa gamla tider

Af

entla

seder och af

djerfwa

strider!

Nybom.

I häfdeböckcrna finnes omtaladt att under en tidrymd
än etthundrade är de tre nordiska rikena Swerige, Nor»
mer
af
ge och Danmark woro under en styresman förenade. Det war
den dansta Drottningen Margareta,
först grundade denna
förening, och kallas den i krönikorna Kalmare Union, emedan
bref och stadfästelse derom skrcfs i Kalmare stad. Hon war en

som

fru och förstod granneligen att de tre brödrafolken skulle
blifwa lyckligare och tryggare i besittningen af sitt land, om de
i kärlek och enighet förblefwo under en Konungs styrelfe. Men
hon war derjämnte mycket orättwis och wille göra Danskarne
till de twa andra folkens herrar. Isynnerhet blefwo Swen»
skarne förtryckte, bäde genom en mängd olaga skatter, som pälades dem, och genom danske samt tyske fogdars grymhet och
wis

Harmen jäste derföre i det frihetsälskandc swensta
barm och töfwade det ej länge innan den bröt ut. Ty
da Margareta,
med klokhet, tålamod och lämpa fört regementet öfwcr det stora riket, hade lagt sina ögon samman, blef
förtrycket och ofoget under hennes efterträdare alldeles olidligt.
Gerna tog da den fwenske bonden fwärd och sköld äter frän
wägg och reste sig manliga att wärna sin urgamla frihet. Till
höfwidsman hade de den ädle, tappre dalkarlen Engelbrekt En-

rosgirighet.

folkets

som

som

gelbrcktsson,
fördenskull i häfderna namnes "landsens fader och fwenskll frihetens förswarare." Genom honom blefwo
de utländske fogdarne fördrifne och swensk man kom Zter pä
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landets thron. Lugn och lycka blcfwo dock ej än i riket radande, ty de danste regcntcrna wille ej sa lätt mista de stora
skatter, de ifrän <Vwcrigc och Finland, hwilka pä den tiden woro
ett, fingo uppbära. De kommo derföre ofta äter och war se-,
dan emellanåt en swensk och ibland en utländsk man Sweriges
rikes styresman. Mellertid war folket sä plagadt och utarmadt
att lugn nödwändigt behöfdcs, för att det icke alldeles skulle
duka under och likwäl hotades Swcrige äter, efter den gamle,
swenske konungen Carl Knutsons död, att tomma under en
omild fremmandc herre och hans ännu grymmare fogdar. Da
stod den mannen opp, som war sänd att igen sör en tid fria
genom
sitt fosterland och folk frän utländskt förtryck, och
sina wisll regerings omsorger förde wälständ, lycka och trcfnad
iu i bondens hydda. Och war den mannen Sten Sture, den
äldre gemenligen kallad till åtskillnad frän en frände till honom af samma namn, som sedermera nfwen blef Riksföreståndare.
Om Sten Stures födelse- och barnaår hafwa häfderna
intet ät oh bcwarat. Man wet endast att han war den siste
ättlingen af den gamla, namnkunniga Folkungaflägten, hwilken

som

tillförne stänkt sitt fosterland fä

inånga

goda tonungar.

Han

uppfostrades i fin morbroder Karl Knutsons hos och blef wäl
hemmastadd i den tidens wetande och färdigheter. Da lade
man sig mycket winn om att utbilda sin kropp till skön och
stark och hwarje inan måste wara wäl öfwad i att föra »vapen. Isynnerhet syszladc riddnrne med alla slags »vapenlekar.
Läskunnigheten brydde man sig deremot mindre om och öfwerlemnade dch bcsörjande för det mesta ät prestcrna. Derföre
»voro ock den tidens riddare wanligtwis storwerte, starke karlar, men dcrjämnte mycket smidige och »vackert formade. Sä
omtalas i krönikorna äfwen Herr Sten som en man ined hög,
statelig gestalt, af ett intagande utseende och ädelt stick. Och

stall han i striden hafwa förhållit sig mägta raskt och modfullt,
sä att hwar han i spetsen för fina Dalkarlar trängde fram,
der mäste alltid fienden wika. Han blef dem derföre kär såEngelbrekt »varit och kom honom denna kärlek sedan mänsom
ga gånger wäl till pah i de strider, han för frihetens och fosterlandets sak hade att utkämpa. Af dessa strider »var den
swaraste och tillika wigtigaste slaget pä Brunkeberg, hwiltct

föreföll

genast i början

Dermed

son, efter

förhöll

af Herr Stens riksförestänoarcskap.

sig sä, att, när den gamle Carl Knut-

att twä gänger

hafwa fördrifwits och nu för tredje
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gängen återkommit, ändtligen såsom Sweriges Konung blifwlt
död, Danmarks Kung Christian pä grund af förcuingsakten
hoppades erhålla Sweriges krona. Men han blef i det hoppet beswiken, ithy att de swenske hcrrarne kallade Sten Sture
till herre och höfwidsman för riket. Och blef han fcdan wid
ett folksammllnträde i Arboga ordentlige» i dct cmbetet bcfä<
stad. Deröfivxr wrcdgades Konung Christian swnrlign och koin
med en stor flotta till Stockholm, hotande stadcu med hämnd
anade detta,
och ödclnggelsc. Mellcrtid hade Herr Sten,
sammandragit en bondehär frän Sweriges sydligare landskap
och mötte med den sin frändc Nils Sture, som kom norrifrån
tagande ined Dalkarlarne. Riksföreståndaren rädde nu Konungen att fara hem igen, men denne sade sig "förr wilja lida
den lsarda död, än han med oforrättadt ärende skulle till Danmark ätcrwända." Han landsatte derpä sin här och fylkade den
trennc hopar. Den största styrkan samlade han pä en hög
kulle inwid sjclfwa Stockholms stad, Brunkcbcrg kallad, och de
andra flockarnc ställde han wid Clara kloster, samt wid skeppen, för att bcwaka dem. Han lät dessutom pa höjden uppkasta jordwallar och korgskausar. Herr Sten skipade äfwen sin
här i tre flockar. Med en af dem tog Herr Nils wägen genom skogen för att anfalla Danskarne ifrån sidan. Men Herr
Sten rustade sig att med hufwudstyrkan angripa dm pä berget omkring sitt heliga ritsbanur, Dannebrogen kalladt, samlade

son:

:

fienden. Före slagets början uppmuntrade Riksföreståndaren
sitt folk och bad det manligt kämpa för frihet och fosterland,
mcnniskans dyrbaraste skatter. Och wid det han slutade sitt
tal ropade hela hären bifall, slog tillsammans sköldarnc, samt
gjorde stort härskri och wapcnbrak; dcrefter rusade de mot berget, sjungande:

I Guds namn farom wi,
Hans näd begärom wi
Nu dragom wi till Stockholms by,
Gud gifwc Kong Christian ej wille bortsty!

Ej war det heller Konung Christians mening att fly undan, ty han war eu käck och modsull man, wäl öfwad i ridderliga foretag. Det wisade sig ock ganska wäl under slaget.
Ty tre gånger stormade Swcnsknrne kullen, men blefwo alltid
drifua tillrygga. Men dä Herr Sten förnam hnru swärt det
war att med slagordningen ga uppföre mot en pä höjden läg-
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rad fiende, wände han sig mot den dunsta hopen wid Clara
kloster. Dä lupo strart Danskarne ifrän berget sine landsmän
till undsättning, derwid öfwergifwande sin goda ställning. Men
möttes pa slätten wid Clara, ropade
när hufwudbansren
Swenstarne glade: "Nu äro Dancr af Danemark komne till
oh pä jemncr mark", och swängde äter med friskare fart fwärden och palyxorna. Framför fin här kämpade alltid Herr Sten
med mandom och styrka, men framför hans häst gick en högwext brcdskuldrad bonde, Björn starke benämnd, den der högg
twehändes med ett wäldigt slagswärd. Der fienden war som
tätast högg han alltid in och ropade ät riddaren: "Följen mig
Herr Sten!" Nu gjorde också Knut Posse, som war höfwidsman pä slottet, ett nytt utfall ifrän staden. Dertill kom ännu
fienden, som öfwerHerr Nils med sinDe här fram och angrep riddare,
allt mäste wika.
femhundrade tappre
hwilka woro
satte att förfwara dannebrogen, föllo alle och Knut Posfe bemäktigade sig den. Fienderna togo nu till flykten, »viljandes
uppnä skeppen.- Men dä de kommo till stor myckenhet pä Näckströms bro, brast den sönder, emedan borgarene frän staden hade
afsägat stödjebjelkarne. Niohundrade Danskar drunknade sålunda i strömmen, men lika mänga andra mäste gifwa sig till
fänga. Med stor skam och nesa wände dä den i striden särade Konung Christian äter till sitt land, men Swcrige war fritt
och Sten Sture böjde pä deh fria jord sitt knä, bedjande en
innerlig tacksamhets bön till den Gud, "som
magten har
att segren gifwa."
Genom den segern war rikets beständ försäkradt och kunde Niksföreständarn nu anwända alla sina krafter att under
den hwila, som fa wäl behöfdcs, bota deh sär och befordra des;
wälständ. Han ätertog alla slotten samt rensade riket frän
fiender. Och fäsom en stor hjelte och ädel krigsman anstår,
försonade han sig med sina fiender och belönade rikligt sina

sa

ensam

wänner.

Lugn

och

som

lycka woro nu radande i landet. Den

fwenfke

bonden,
under den oroliga tiden mast wanja sig att äter
bara wapcn, kunde nu lägga dem af samt gripa till plogen.
Och wardt hans arbete bclönadt med goda är och en riklig
hungrat, blefwo mättade och de,
störd, sä att de,
brist
lidit, singo öfwcrftöd. Men Herr Sten styrde riket med klok-

som
omtanka, som
det

som

het och
hans stora förständ och redbara fosterländska hjerta
föreskref. Och kunna de
han
gjorde sitt land, aldrig nog högt wärderas och betackas. Ännu
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i wär tid finnas inrättningar qwar, hwilkas upphofsman han
war, och skola de till en sen framtid bära wittne om hwad godt
han wertat. Bland dessa minnen af den store mannens »verksamhet är Uppsala akademi eller högskola. Man kan nägot
dömma till den nytta, som denna inrättning bragt landet, dä
man besinnar huru mangc kunnige män derifrän utgått att
redligt och gagncligt tjena sitt fädernesland, samt huru mänge
Swcriges störste män och snillen der wurtt opp. Dittills hade
sed warit att adelsmännens söner reste till utländska lärosäten
att studera, men böndernas dercmot, hwilkas willor ej sträckte
sig sä widll, fingo njuta blott af den knappa underwisning,
gafs. De kunde dcrföre aldrig komma
som dem i hemlandet
att bekläda de högre embetena, ehuru de dertill sedan urminnes tider laglig rätt hade. Nu kunde de dercmot lika wäl
adelns söner inhemta lärdom och metande. Derigcnom woro
de ej mer utestängda ens frän statens högsta cmbeten och blef
sä förhällandet emellan frälse- och ofrälscman nägot jämnadt.
Zlran af denna goda och wälfignelferika handling delar med
Herr Sten Ärkebiskop Jakob Ulfsson, som med berömligt nit
derwid gick honom tillhanda, och bör derförc ej heller hans
minne förgätas.
Det war pä Sten Stures tid och kort förut,
mänga
stora upptäckter gjordes, och ibland de wigtigaste war den för
kunskaperna sä dyrbara boktryckerikonstcn. En Tysk wid namn
Guteuberg war den minneswärde man,
först uppfann den,
Riksoch skedde det ej längt före Herr Stens begynnelse
War
litet
mycket
den
derföre
ännu
känd
konsten
föreståndare.
och länder det sälunda Herr Sten till ännu större ära, att han
sä tidigt införde den uti Swerige, ty han föregick derigenom
med exempel. Man hade dcrförinnan enhela sitt tidchwarf
böcker,
skrifnll
hwarföre
af dem blott ett ringa antal kundast
de finnas, men nu war det möjligt att efter det cugäng skrifna
trycka tusendctal dylika böcker inom ganska kort tid. Det sinnes derföre nu iugen sä fattig att han icke skulle hafwa åtminstone nägon bok, men dä war det endast de rikaste, mycförmädde skaffa sig sädana. Man lan deras första huru
ket godt den ädle Herr Sten genom denna konsts införande i
riket werkade för sitt folks upplysning och förädling.

som

som

som

som

som

Sä befordrade Niksförcständaren städse,

med

stor omtan-

ka och en outtröttlig arbetsamhct, landets wälständ och folkets
odling. Klokt hushållade han med rikets medel och sökte pä
allt fatt lindra menighetens betryck, samt styrka den frie odal-
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bondens rätt.

Till den ändan stadgade han lag om landsköp,
att Herrarne, hwilkcc frän sina förläningar njuto konungsliga inkomster, icke genom inköp af alltför mycket land skulle
minsta de frie och befutne böndernas antal i riket. Äfwen om
handel och ftadsmannanäringar wärdade han sig mycket och
blefwo under hans tid flera nya städer uppbyggda. I de gamla
köpstäderna äter, der rädet till största delen utgjordes af Tystar, hwilka inkräktat nästan alla borgerliga tjenster, stadgade
han, att "hwar stad stall styras af infödde fwenske män,
der hafwa liggande grund." Af högsta wigt och betydelse war
äfwen Herr Stens stadgande om säkerhet för medborgares peroch egodelar mot de raa och »våldsamma sederna pä den
tiden. Om wi härtill ännu lägga upptagandet af nya bcrgwerk, förökandet af de gamlas afkaftuing samt myntets förbättrande, sä hafwa wi der nog ämne för ewärdelig tacksam-

sä

som

son

het.

as

hwarje medborDen tack, han sålunda ärligt förtjenat
gare i riket, kom honom dock af endast fä till del. Ja, twä
mägtiga stånd, adeln och prcsterstapet, woro tillochmed fiender
till honom liksom de ock woro det till fäderneslandets frihet
och lycka. Ty mennistor funnos dä och finnas ännu i dag,
hwilka för egen snöd winning och afund äro willige att offra
allt hwad heligt är.
Under arens lopp hade en allt skarpare skilnad emellan
de särskilda ständen uppstått och adelsmännens magt derunder
blifwit allt större. De hade således intill Vten Stures tid
öfwer siua undersäters lis och gods oinskränkt herrawälde, hwiltet de ock ofta illa begagnade. Mänga slägter woro dcrtill
mycket rika och kunde de ibland fä sin röst att gälla lila med
kungens. Fördenskull woro de mägtige, när nu Herr Sten
blef till Riksförestäudare wald, mycket afundsjukc, emedan de
önskade det embetet ät sig sjelfwe. Mänga sökte derföre motarbeta Riksföreständaren i alla hans handlingar och gafwo sig
ät Danstarue, ej skyende att förräda sitt land ät deh fiender. Andra gjorde det äter emedan Herr Sten säg upp med
sogdarne och de rika borgherrarne, att ej allmogen skulle af
dem orätt lida, och de fäledes ej fingo ostraffadt plundra och
roffa af bonden hans wälfäugna gods och egodelar.
För mänga orsakers skull woro, ock presterne Herr Sten
emot och unionen tillgifne. De hade nemligen under den ett
större rike, att werka i, och kunde derföre bättre rikta sig. Nertill woro de mycket herrstlystna och plägade allmogen fullt lika

sa
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som adelsmännen; men detta tillstaddes ingalunda af
Herr Sten. Wi böra härwid päminna oh att däförtiden hade
Luther ej ännu predikat den lära, till hwilkcn wi nu bekänna
vsz, utan war den katholfka kristendomsläran nästan öfwerallt
d« radande. Den lärans öfwerhufwud är Päfwen i Nom, för
hwilkens magt Konungar däförtiden måste buga sig. Honom
lyda närmast bisloparne, de der pä Sten Stures tid woro
mägtiga som furstar och i hwilkas hos mänga swcnner af de
förnämligaste ätter tjente. När man ännu härtill besinnar att
prestcrne ej stodo under landets lagar och författningar, utan
endast under päfwens, sa kan man wäl tänka sig att de skulle
göra Herr Sten ett swärt motstånd.
För att mcllcrtid göra dessa twä wäldiga partier sa litet
skadliga som möjligt, sökte Herr Sten att wända dem emot
hwarandra, sä att det ena fruktade och motwerkade det andra.
Dehutom skaffade han sig en stor motwigt emot dem i det han
till herredagarne inkallade bäde köpstadsmän och Sweriges allmoge, samt sälunda insatte dem i deras gamla rätt att deltaga
i rådslagen om fäderneslandets angelägenheter. Och gjorde
han detta sä mycket hellre, som han under sitt länga wistnnde
bland folket mer än en gäng erfarit, att ofta bättre rad worc
att hemta af sweust bondes hjcrta och förständ än af hofmäns
klokskap. Derförc älskade han ock af allt hjcrta den swenske
bonden och trifdes gcrua hos honom. Han ingick ofta i hans
hus, tog honom, hustrun och barnen i handen, efterfrågade deras helsa, spisade wid deras bord och sprakade med dem länga
mycket

stunder. Ej under derförc om ock den swenska allmogen älskade Herr Sten och troget bistod honom i farans stund. Dessutom hade ju alla dessa bönder stridt under hans banor, hade
hört hans röst klinga, när han uppmuntrade dem till strid, sett
hans arms styrka och hans lugna mod i faran. Det är sälcdes Sten Sture wi sörst hafwa att tacka för det fria samhällsskick wi ännu ega och hwarigenom säwäl den swenske som

finske bonden

som
som
en

ännu i dag

sitter

wid riksdagen bredwid de

ständ,

honom i flcre andra länder förtrycka. Det war ock han,
lärde bonden känna sitt eget wärde samt hos honom ingöt

lefwande kärlek till frihet och tidfosterland.
En lugnets och lyckans
hade sålunda förflutit, utmärkt af idel wälgerningar, alltsedan Sten Sture cmottog styrelsen öfwer konungariket. Och fick fjelfwa Swerige ännu
länge ostördt njuta frukten deras, men icke sa des; bröoralcmd
de ej med ärlonungarue sago
Finland.

Ty när

danske

att
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strid kunde undertwinga Swerige, ingiugo de förbund med
de däförtidcn wilde Ryssarnes furste, att desse skulle anfalla
Sweriges finska länder, hwilket de ock gjorde. Och foro de
här grustigen fram öfwande allt slags grymhet och ohygglighet, säsom det anstår ett ratt, ohyfsadt folk, utan seder och religion. Wäl blefwo de af twänne tappre riddare Erik AxelsTott och Swante Sture tillbakadrifne och i sitt eget land
lig

son

förföljde, "men Ryssarne woro", säga krönikorna, "ett folk det
ingen räkna kunde. De flydde in i sina marker, när en mäktigare fiende jagade dem, men kommo igen lika fort och öfwetgräshoppor." Dä öfwergick Riksföreswämmllde landet
Finland, hwarwid öfwerenskommelse
med
en
till
här
ståndaren
träffades om ett twäärigt stilleständ. Men efter deh utgång
bröto Ryssarne äter in, härzande och plundrande pä nytt. Dä
redde sig Sten Sture änyo till att bekriga dem samt utrustade dertill en ansenlig stötta och en stor krigshär. Nu war en
widskcplig. tro i landet att Sanct Eriks baner, det i Uppsala
domkyrka förwarades, skulle i hwarje strid gifwa seger. Herr
Sten skref derförc till Arkebiskopen, bedjandes, "att fä ut af
Uppsala domkyrka, sig och sitt folk till tröst och styrka, låna
Sanct Eriks banor,
för den stora nöd och twäng, som nu
den heliga Christna
gar riket uppa af de omilde Ryssar
trons fiender." Med stor högtidlighet bekom han det ocksä, samt
förde det sedan med sig pä skeppen. Mellertid blef han, efterdet war höstctid, af stormar och motwind länge pä hafwet
uppehällen. Lemnande honom der skola wi tillse hwad nnder
tiden i Finland sig tilldrog.
Här war i Wiborgs slott den sedan sä namnkunnige Knut

som

som

Posse höfwidsman. Han war en god örligsman, raster och
som hade tillfogat Ryssarne mycken skada. Och berättas om honom i häfderna säluuda: "Knut Posse hade i
flcre är jagat Ryssar, säsom man jagar rosdjur, och städse
segrat, sä att de förskräcktes, hwar han wisade sig; men hans
krigshär smälte småningom bort, och ingen förstärkning kom
frän Swerige, medan ur de Ryska wildmarkerna framkommo
ständigt nya flockar utaf fiender. Slutligen hade han icke mer
modsull,

qwar af sina tappra krigskamrater än twähundrade; hans fiender deremot woro mänga tusende, och öktes dagligen deras antal, men aldrig minskades. Dä drog han sig inom Wiborgs
murar och förswaradc sig der manncliga ifrän Märtensmessan
till Andersmessedag, wäntande pä Sten Stures ankomst. Ryssarne sköto ofta bräck pä muren; men Posse war waken och
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lagade genast muren
han icke längre kunde

innanföre. När ändtligen han säg, att
förswara sig, fattade han ett annat rad.
Tillwerkningcn af krut och andra förstörande knallpulver war
den tiden en hemlig kunskap, som han under sina resor utländes inhemtat hade. En frimodig sweusk krigsman het Winholt. Han war Knut Posscs trogna bistånd, och har den tappra
hjelteus namn

blifwit uti ärcidt minne förwaradt. Medan Win-

murarne, satt Knut wid sin stora kokande kittel, eller stötte han sina pulver uti en stor mortel, tilldch han
bara behöfde itänhade ihopkokat det förskräckelsens ämne,
das med en gnista eld, för att störta hus, torn och murar. Uti
en mina eller hala, under ett utaf tornen pä stadsmuren, nedsatte han kitteln och undcrwisade en af sina tjenare, huru den
skulle påtändas, när han gas tecken. Det war om morgonen
pä Andersmessedag, som Ryssarne med stort anskri och stötande i basuner badade sin otaliga här till stormnings, samt uppsteg» med stormstegar pä muren. Dä samlade Knut Posse oförskräckt sin lilla hop inne pä borggärden och swängde med
stolthet swcnska bansret med Vanct Eriks och Sanct Olofs
bilder uppä midt för Ryssarne, dem de läto obehindradt intaga i det ena tornet och stiga upp pä murarne. Dä tillsade
Knut sitt folk att fylla sina öron med wax och skynda sig ned
i hwalf och källare och ligga der, tilldcsz de kände jorden skälfwa under sig och hörde en knall säsom ett thordön eller äskeslag; dä skulle de skynda sig upp med sina swärd till nytt arbete. Sä skedde, och i sju timmar gas han Ryssarne ro att
samla sig i tornet och uppstiga pä murarna. Da gas han tecknet, och eld kastades i kitteln. Det war ett förskräckelsens ögonblick. Tornet, deri Ryssarne woro till mängtusende, störtade in och murarne der omkring föllo öfwer folket, och likaen eldflod med illastinkande rök slog upp ur hälan der kitteln stod. Detta allt skedde med en knall, sä förskräcklig att
icke hade tillstoppat öronen och gömt sig under jord eller
de,
woro nägot nära, nedföllo stendöde till marken. Men de Rysicke genast dogo, bortswimmade. Dä gingo Knut Posse
sar,
och hans tjenare omkring fältet och ihjälslogo alla Ryssarne,
som lägo der omkringströdda, tilldch hans stridsmän hunno
fram ur fina gömställe» och eftersatte de fä Ryssar, som woro
ute pä fältet och ännu wid lis, men fä förfärade, att de hals
öfwer hufwud flydde och lemnade hela sitt läger, der Swcnskarne funno ett rikt byte. Detta kallades "Wiborgfka Smällen", och blef Knut Posse derför mycket prisad, samt belönt

holt förswarade

som

som
som
som
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med stora förtoningar i Finland utaf Swensta Rädet och Riksföreständaren. Dcrefter wägade sig Ryssarne pä nägon tid
icke, fram och en sägen är, att de sedan sjöngo i sin Litania:
"För Wiborgska Smällen och Knut Posse beware oh nnldc
Herre Gud!" Sålunda fanns ej i Finland nägon Ryh mer,
när Sten Sture med sin här och Sanct Eriks ban«r kom

fram.

Efter att hafwa utfört sådana märkcliga ting war det
naturligt att Posse skulle blifwa hällen för en stor trollkarl
och berättas om honom de underligaste saker. Sagorna om
Knut Posse, hans trollerier och förbund med den onde anden
förtaldcs ännu för icke längesedan bland folket och kan det kanske derföre wara nöjsamt, att än en gäng förnimma dem.
"Knut Posse", heter det i Swenska folkets Sagohäfder, "war
en ung och widlyftig student,
for wida werlden omkring
pä afwentyr. En gäng pä sina wandringar kom han i sällskap med twänne andra studenter, de der lika säsom han sökte
sin lycka. En afton, när de sprakade tillsammans om den Ty-

som

som

i förra århundradet uppkrutet, säsom det sades, med djefwulens tillhjelp, samt
huruledcs Doktor Fnust och andra lärda män genom djefwulens uuderwisning blifwit rika och namnkunniga, kommo de ös«
werens att påkalla den onde anden och gifwa sig hos honom
i lära. När han ock genast iufann sig, betingade dcsse tre studenter med honom, att han skulle blifwa deras läromästare och
lära dem allahanda hemlig kunskap och swartkonst, hwaremot,
wid lärotidens slut, en utaf dem skulle honom tillhöra. När
lärotiden utgången war, kastades lott derom hwilkcndera skulle
tillfalla den stygga läromästaren, och föll dä lotten pä Knut
Posfe. Han war en man, som icke ryggade ord och aftal, och,
när följande afton satan kom att llfhcmta honom, sade han sig
wara färdig att genast följa med, men frägade allenast, om
han icke wille lcmna honom sa läng tid, att han drog af sig
den ena stäfwcln,
han ännu hade pä sig. Detta bewiljades honom. Dä sade Knut: Läuge liirer du nu fä wänta, ty
jag tänker aldrig draga utaf mig den stöfwcln. Dä nmste hin
onde gä sina färde, och det säges för sanning, att pä gamla
mätningar Knut Posse städse afbildas med en stöfwel allenast,
samt att han bäde natt och dag alltid hade en stöfwel pä sig.
Äfwen förtäljdes, att Knut Posse hade fatt ifrån hin onde en
dräng, som het Smäll, hemmastadd i allt slags trollbom. När

ska munken Berthold Schwartz,

funnit

som

nu

fienderna sä hade

lringhwärft Wiborg, att ingen annan
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räddning war till wäntandes än död eller fängcnskap ibland de
omilda Ryssar, wille Herr Knut weta Sten Stures mening,
om han skulle fä hans tillstånd att bruka sin trollkokning emot
Ryssen eller icke. Dersöre gick han ut med Smäll pä slottsgården med ett betsel i hand wid midnattstimman, och, när
han skakade pä bctslet, kom en häst, mer flygandes än springandes, sä att det hwc» i luften, och ställde sig brcdwid dem.
Smäll satte sig derpä och red öfwer land och wattcu pä tjugufyra timmar till Stockholm, der han stadnade pä Brunkeberg,
likaledes wid midnattstid. Sände sa bud till Sturen, som genast kom dit upp till honom; men dä war hästen borta. Smäll
frägade dä om Herr Sten wille gifwa sin tillstädjclse, att Knut
Posse med sin trollkokning förstörde Ryssarne och frälste sitt
folk ur nöden. Efter en stunds betänketid fwarade Sturen:
"Ja, efter nöden är fä stor, mä det ske nu, men aldrig mer."
Derpä gick Sturen bort. Dä stod Smäll pä Brunteberg och
skakade sitt betsel, och hans Häst kom och förde honom lika fä
fort tillbaka till Wiborg igen. Dä kokade Knut Posse ihop
den Wiborgska Smällen med stor trolldomskraft, den Ryssen
minnes till cwärdcliga tider.
En annan gäng, sa förtäljes om honom äfwcn, utspred
han bland fienderna, att han wäntade en oräknelig hop krigsfolk till sitt biständ, och skulle de komma frän Swerigc tre dagar dereftcr. När tredje dagen led fram, gick han upp i tornet och tog ett dunbolster, tömmandcs fjädrarnc sagta ut i luften, sä att de af wiuden drefwos ut i hafwet, och, hwar en
fjäder föll, blef hau i Ryssarnes ögon ett skepp, och kunde ingen annat se, än att en oändlig hop med fartyg tom scglandes in i hamnen. Af somliga fjädrar, som föllo pä landet, blef
häst och karl. Dä förskräcktes Ryssarne och togo sa hastigt
flykten, att de lcmnadc hela sitt läger till ros och byte. Om
honom war ock den sägen, att, när han bchöfdc ett skepp och
ritade ett sådant i sanden, blef det ett skepp, derpä han genast
kunde segla hwart han wille.
Såsom ett minne af den del, som smnifärdig är i denna
berättelse, blef kittcln. deruti Knut tillwerkat sitt krut eller knallpulver, inmurad i slottsmuren pä Wiborg, och den knifwen,
hwarmed han rört i kittcln och sedan nyttjat till att ihjälsticka
de bortswimnadc Ryssarne med, har länge dcrstndcs blifwit förwarad. Pä Hammarskogs gärd i Uppland, fordomtima Knut
Posse eller uägon af hans ättmän tillhörig, förwarndes ock
länge en stor mortel, den han till stötning af kryddor och sä-
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dana jordarter, han till sina kokningar behöfde, säges hafwa
brukat. Huruwida dessa minneSmärKn finnas ännu i dag,
weta wi ej med wihhet att förtälja. En wisa sjöngs ock om
honom och hans dräng Smäll, begynnande sälunda:
Herr Posse och Smäll de talades wid;
Dä mande Nyssarne säga sin» hästar
"I löper nu, som wi tro eder bäst,
"Eljest

sä fä

wi de

Swensta

till gäst!"

Wc de lommo hem i sitt land,
Woro de räknade fä för sann."

Nu hade redan tidigare, straxt efter Konung Christians
död, unionen pä ett möte i Kalumre blifwit förnyad och skulle
konungens son Johan eller Hans, som han af folket kallades,
emot uppfyllande af wissa wilkor fa blifwa Swerigcs Konung.
Och woro de förnämsta bland dem, att Gottland skulle till
Sweriges äterlemnas, infödde wälböldige swcnske män innehafwa rikets län och fästen, samt att han i allo riket efter landslag styra skulle. Dessa wilkor blefwo mcllertid ej af honom
hallne, hwadan Herr Sten hade anledning att med uppfyllande af mötets beslut i fjorton ar bida. Den wäntan blef dock
de store för läng och började de pä allt sätt stämpla mot riksföreståndaren samt hans makt undergräfwa. Han måste dä
aterwända till Swerige, qwarlemnande sin här uti Finland.
Öfwer den hade han welat sätta Swante Sture till höfwidsman, men dä detta af honom wägradcs under dessa swära tider, wardt Herr Sten mägta wred och kallade honom för "fältflykting." MiWmja uppstod dä emellan dessa mögliga män
och war detta till stor skada för landet. Herr Swante sällade
sig nu till de andra Riksföreståndarens fiender. De anklagade
honom för mänga saker, den han ingen skuld hade, och bland
annat för det, som just lände honom till den största ära, nämnligen att han gjort allmogen delaktig i räoplägningarne om
landets angelägenheter. Men anskönt han med det lugn och
det goda
den manlighet,
och dygden ensamt forma gifwa, förswarade sig, blcfsamwetet
han likwäl af rädet dömd Riksförcständarewärdigheten förlustig. Han swarade att han af

som

Niksens ständer blifwit till det embetet förordnad och war det
ät dem, men ej ät rädet,
han tänkte äterlemna detsamma.
Rädsherrarne bönföllo dä hos Kung Hans om hjelp, och han
sände en stor här utmärkt krigsfolk emot Herr Sten. Denne

som
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hade mellertid sina bästa krigare och höfwidsmän i Finland,
men wäl wetande hwar han alltid kunde finna ett troget folk,
gerna offrade lis och blod för sin »välgörare och sitt fosom
sterland, red han upp till Dalarne. Ocksä fick han derifrän
löfte om att den hjelp han önskade, ftulle Michelsmessoaftonen
wara wid Notebro. Men ftenderne, som derom hade kunskap,
mötte Dlllamannen här och drefwo dem efter en härd strid tillrygga, derwid dalabansret föll i deras händer. När nu fienden just densamma aftonen, som Herr Sten med Dalkarlarne
aftalat hade att de skulle wara wid Notebro, kommo derifrän
tagande med det för honom wälbekanta dalabansret framför
sig, blef han i ond stund utlockad af staden, troende det wara
dalfolket, som nu wille angripa fienden i ryggen. Efter kort
strid, derwid mycket ädelt blod blef fpildt, mäste Herr Sten
wikll undan för den flere gånger talrikare fienden. Och war
det hardt när att hans dyrbara lis dä blifwit förkortadt, ty
wid den hastiga atermarschen föll han i sitt eget folks trängsel
ned ifrän slottsbron och kunde endast med möda räddas.
Wäl skulle nu Dalkarlarne warit beredde till ny strid,
men betänkande huru mycken otack och wcdermöda han hade att
kämpa emot, samt huru mänga ädle och trogne mäns blod striden ännu skulle kosta, gjorde han hermrne till wiljes och samtyckte till Kung Hans inträdande uti konungaoömet. Herr Sten
wisstc nogsamt att hans tid pä Sweriges thron ända ej skulle
blifwa läng, ty han förstod wäl, hwad hans medborgare fordrade, samt att detta aldrig skulle uppfyllas af Konungen.
Mellertid förbehöll sig Herr Sten en magt, hwarigenom han,
om olyckor och swära tider af den utländska regeringen äter
skulle drabba hans folk, kunde träda opp till des; förswar. Han
undfick ock hela Finland samt flere slott och lan i Swerigc.
Nu höll Konung Hans med stor högtidlighet sitt intag i
Stockholm och sirades der inom kort hans kröningsfest. Wid
den blefwo femtio herrar till riddare slagne, till stor glädje för
de fäfängcligll fwenska fruar, hwilka för att erhålla den benämningen hos fine män utwerkat att de skulle skaffa Konung
till landet, han mande sedan wara infödd eller utländsk. Det
war niimnligen endast riddares hustru tillätet att heta "fru",
och endast Konungen kunde gifwa riddareslag. Wid den hög-

tidligheten säges Kung Hans till Herr Sten hafwa yttrat de
märkeliga orden: "I hafwen lemnat oh ett ondt testamente i
de swenske bönder, dem I hafwen gjort till Herrar, ändock de
skapade äro till trillar." Och blef Herr Sten af det yttran-
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det ännu mera förwissad om, att en man,
sä tänkte om
den swcnske bonden, snart af densamme skulle blifwa ifrän riket
satt. Blef han ock den icke bedragen, ty kung Hans regemente i Swerige warade knappa fyra är.
Under den tiden lefde Herr Sten
enskild medborgare
i riket, alltid dock med skarpt öga wakandc
fäderneslandets lycka och konungens förehafwanden. War han ock derdels genom smicker
förc en nagel i ögat för kung Hans,

som

oswer

som

och lismeri, dels genom ränker och stämplmgar wille komma ät
honom. Men Herr Steu war för mon om egen »värdighet och
dygd, att af dennes hala ord insnärjas, samt för klok och skarpatt ej märka hans hat och stämplmgar. I Herr Stelrs
seendeuppfostrades
Pä den tiden hans frändc den unge Gustaf
hos
Eriksson Wasa. I dennes hjerta ingöt den ädle mannen de
dygder och den rcdbarhet, som i sä rikt mätt fnnnos hos honom. Och inplnntade han hos Gustaf derjänmtc fin stora kärlek till frihet och fosterland, som sedan i en framtid bar fä herrlig frukt och gjorde honom till sitt fäderneslands räddare, samt
återställare af och frihet.
Såsom Herr Sten förutspådde skedde ock, ty illa höll
konung Hans sin ed. Ej blef Gottlaud ntcrlemnadt och ej
lagen hallen i hclgd. Utländske grymme fogdar plägade äter
landet. Nyssnrne, hwilta ånyo infallit samt plundrat och härjat Finland, blcfwo ej bekrigade utan twiirtom uppmuntrade.

Och war der anledning nog för folket att undsäga konung
Hans tro och lydnad. Dcri dcltogo äfwcn herrarne samt en
del af prcsterna, af hwilta han i sin snålhet och girighet hade
tagit mänga gods och förläningar. Wardt häröfwcr Herr
Swautc Sture ock mycket wrcd, sa att han lcmnade konungen
och slöt dereftcr en stadig wänskap med Herr Sten. En herredag

hölls

nu i

Wadstena och blef

der konung

HanS fatt ifrän

riket och Sten Sture äter enhälligt wnld till Nitsförcstäudare.
Rndtligen fick nu den ädle mannen, fosterlandets räddare
wälgörare,
af sitt folk njuta den tacksamhet,
och
han
mycket förtjcnt. Men det lugn, som efter dessa senaste orons
tider sä wäl hade behöfts, det fick ej han eller hans folk, utan
woro den åldrige regcntens sista äterstäende lcfnadsdagar af
krig och örlig upptagne. Ärkebiskopen förswarade sig länge pa
sitt fasta slott Staket, men mäftc dock slutligen uppsäga tung
Hans trohet och nödgades de öfriga prelaterna att göra detsamma. Alla fästen och borgar i landet blefwo dercfter intagne och Danskarnc öfwerallt drifne undan. Men Stockholms

som

sa
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slott war ännu i de Danskes wäld. Der hade konungen, dä
han seglade öfwer till Danmark,
sin Drottning
Christina. Och war hon en behjcrtad qwinna, som sig i det
längsta förswarade. Men när allt ätbart, som war i borgen
förwaradt, blifwit fortärdt, sä att der ej mera fauns ens en häst,
samt folket i myckenhet dog af hunger, upplät hon slottet. Hon
blef dä med alla sina tjenarc och allt hwad hon hade af Herr
Sten med stor hedersbewisning till Wadstena ledsagad.

Mellertid oroade de Danske mycket landet och konung
kom tillochmed sjelf engäng ofwcr till Swerige. Han
dock
med oforrättadt ärende wända hem till Danmark
måste
igen. Men dä sände han i sitt ställe sin son prins Christiern,
for fram med ryslig grymhet samt allt slags swck och list.
Han wardt ock derföre kallad hin omilde och blef han den siste

Hans

som

unionens konungar. Af Herr Stens höfwidsmän blef han
drifwen tillrygga, ty mange gode örligsmän hade uuder
den store hjeltcns banor wuxit opp till mandom och losliga

af

dock

riddarcscdcr.

blef stillestllud slutet i denna sejd. Konung'Hans
blef ur Wadstena kloster, der hon säsom fänge hållits, frigifwen. Henne hade dock all den »vördnad och heder,
en Drottning anstår, blifwit bewisad. I Wadstena war
som
ock stor högtidlighet wid drottningens afskcd och följdes hon
af Riksföreståndaren sjelf till gränsen, pä det att intet ondt
henne »vederfaras skulle. Här blef hou af sin son emottagen
och Herr Sten wäude äter ät Stockholm. Dä hände sig pä
äterwägen att han gästade hos en prost i Smälanden och blef
han der wäl förplägad. Nn kom ock drottning Christinas läkare till samma ställe. Men efter det de om qwällcu ätit och
druckit tillsammans samt läkaren farit sin wäg, kände sig Herr
Sten mycket illamående. Af sina trogna bönder bars han dä
Nu

drottning

till ett

ställe i närheten af staden

Jönköping, der

han

kort tid

dcrefter utandades sin ädla, warma själ.
Af det förut timade har man stora skäl att tro det Herr
Sten af läkaren blifwit förgiftad, men med wihhet förtäljcs oerom intet i häfderna. Hans lik blef sedan fördt till Stockholm
och begrofs med högtidlighet i Oripsholms kloster, det han sjelf
grundat hade. Men Swerigcs folk och isynnerhet deh allmoge
sörjde Sten Stnre säsom en fader och »välgörare, samt trogen
förfwararc af des; frihet och rätt. Följd af millioners »välsignelser flyttade sn den store mannen frän mödorna pä jorde»
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till lugn och

sällhet i

en bättre werld,

Äradt

och

wälsignadn

lefwa ocksä i wära bygder!
Fyrahundrade är har nu Sten Stures stoft hwilat n
mullen. Mycket har pä den tiden blifwit annorlunda. Unio-

ma

hans

minne

nens tid är nu för längesedan förbi, dä wäldct uträttade allt,<
kärleken deremot intet. Nu har kristendomens fridsamma lära
alltmera förenat folken i inbördes kärlek. De strider och fejder,
de tre brödrafolken Swcnskar,
som dä störde sämjan äroemellanlängt
Norrmän och Danskar,
ock
före detta bilagde. Under
arens lopp hafwa de mer och mer kommit till medwctande «D
sitt broderskap och ju närmare de lärt sig känna hwarandrae
ädla och goda egenskaper, desto fastare och stadigare har brödrabandet dem emellan blifwit äterknutet. Och skall det derföre troligtwis ej töfwa länge, innan de sjelfmante äter förena
sig i kärlek och trohet samt warda till ett enda mägtigt, sällt'
och lyckligt folk med en Gud, en lag och en konung.
G. E. L.

Anmälan.
Folkupplysningen, spridandet af en allmännare bildning ocksä
till den jordbrukande delen af Finlands innewänare är för wärt
land en lifsfräga, till hwars lösning ingen ansträngning bör skys,
ingen uppoffring aktaö för stor. Ett folk fä litet och fä afskildt
till sitt läge
wärt har icke räd att lata nio tioudcdelcir af sina
andeliga krafter ligga owcrksammn, och trälsiuue, lättja och brott
aro okunnighetens trogna följeslagare. Öfwcrtygad om dessa
ningar och i afsigt att, om ock i ringa mon, medwcrka till fultbildningens befrämjande, har en krets studenter, hemma frän M
land, företagit sig att till sinc landsmäns gagn ntgifwa ett antal
smä billiga häften, innchällcmde afhandlingnr i olika ämnen, under
den gemensamma titeln: Pcnnibibliothek för swenfia allmogen
i Finland. För det goda ändamålets sknld wäga utgifwarue
hoppas pä för fålen intresserade personers wälwilliga medwerkan
till häftenas spridande.
Helsingfors i Mars 1866.

som

san-

Följande wälwilliga omdöme afgifwcs om detta PenniEkonomi och
Litteratur, ntgifwcn af G. K. Hamilton, Juni-Juli häftet är

bibliothcks I:sta serie i Nordisk Tidskrift för Politik,
1866:

"En af de mest glädjande företeelser inom den litteratur,
Finland har gemensam med Swerige, nr utgifwcmdct af en
samling smärre populära skrifter för den swenska allmogens i Finland upplysning, som under namn af Pennibibliothck sedn»
Mars manad inncwarande är utkommit. Affctttadc i den enklaste
och mest populära stil och af ett synnerligen omwexlande innehall,
synas dessa smä skrifter mera än wnnligt cgnade till folkläsning,
och wi mästc önska ät dem äfwen inom wärt fädernesland och
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bland wär allmoge all den spridning de förtjena."

