Nyanserad av bild av Kalmars historiska roll
Dick Harrisons bok om Kalmar stads historia sammanför resultaten från flera stora
arkeologiska utgrävningsrapporter med tidigare kända skriftliga källor. Som vanligt
tillämpar Harrison en försiktig och välbalanserad analys av det nya faktamaterialet, något
som är oumbärligt för att man skall åstadkomma en nyanserad och pålitlig bild av stadens
roll i flera historiska utvecklingsskeden, så som vid skapandet av Kalmarunionen (1397 1523) och konungariket Sverige.
Vår kunskap om de tidigaste skedena i Kalmars historia baserar sig i hög grad på arkeologiska
utgrävningar. Författaren ger här en bild av Kalmar närmast som en handelsknutpunkt som
representerat kommersen mellan alla mera eller mindre oberoende småriken i Småland och Öland
samt det danskdominerade Blekinge. Småland utgör under denna tid ett vidsträckt gränsområde
mellan områdena i norr som domineras av svearna och det danska väldet i söder och sydväst.
Gradvis utsträcks svearnas välde söderut tills Kalmar förvandlas till en gränsstad för svearna mot
danskarna i söder.
Genom sitt gränsläge blev behovet av en borg uppenbar vilket ledde till att Kalmar slott började
uppföras, något som sedan fortsatte i hundratals år då de militärtekniska förändringarna i
krigföringen ständigt ställde nya krav på försvarsborgen. Samma gällde Kalmar stad som först växte
fram i borgens omedelbara närhet men som sedan genomgick dramatiska förändringar både på
grund av krig, stora eldsvådor men också på grund av politiska beslut som Gustav II Adolfs (1594 –
1632) beslut att ”modernisera” hela staden.
Författaren tar också upp Kalmars roll inom diplomatin. På grund av stadens läge under långa tider
som en gränspostering kom Kalmar ofta att utgöra den naturliga mötesplatsen mellan de stridande
parterna, men staden har också använts som sammankomstort i samband med många kyrkliga
möten där man kommit överens om stiftsindelning och val av biskopar för de nya stiften.
Digerdöden, Landslagen och Östra rikshalvan
För att inte förta läsupplevelsen skall här inte närmare tas upp de logiska trådar som författaren
bygger upp på basen av de nya undersökningsresultaten, trådar som alla tillsammans skapar en hel
vävnad som på ett förtjänstfullt sätt lyfter fram såväl Kalmars historia som stadens roll i skapandet
av konungariket Sverige. Endast två frågor eller utvikelser ur helheten kan lyftas fram som man
som läsare skulle kunna vilja ha närmare kommentarer till.
Eftersom Kalmar hör till de äldsta medeltida städerna kom slottet att spela en central roll i samband
med tronstriderna i Sverige som rasade under mitten av 1300-talet. Författaren tar bland annat upp
kraftmätningen mellan Magnus Eriksson (1316 – 1374, kung 1319 – 1364) och Albrekt av
Mecklenburg (1338/1340 – 1412, kung 1364–1389).
Enligt författaren går allting i början väl för Magnus Eriksson. Som kung visar han tecken på stort
statsmannaskap, han gör mycket för att bygga upp Sveariket som en organiserad stat och inser tidigt
betydelsen av att ha en enhetlig lagstiftning som skulle gälla i all delar av landet. Tidigare hade
lagstiftningen byggt på överenskommelser som vaskades fram som beslut på de lokala tingen som
sedan lagmännen i sin tur memorerade i versform. Lagstiftningen blev av lätt förståeliga skäl
varierande på grund av denna sedvänja. Magnus Eriksson insåg att ett enhetligt konungadöme
behöver en enhetlig lagstiftning och grep sig verket an genom att samla in alla landskapslagar och
låta utifrån detta material redigera en enhetlig lag som skulle gälla i hela riket. Sveriges första
allmänna lands- och stadslag utkom omkring år 1350. Detta blev också Magnus Erikssons sista
mest betydelsefulla insats.
Efter detta börjar olyckorna hopa sig inte bara för Magnus Eriksson utan för hela Sverige.
Digerdöden slår till med full styrka år 1350 varvid mellan ¼ och ⅓ av Sveriges befolkning dör.
Enligt författaren är konsekvenserna av denna pest förbisedda i svensk historieforskning. Massor av

tomma hemman uppstod, jordbruket hämmades på grund av brist på arbetskraft. Man kan till och
med tala om en regelrätt agrarkris som ytterligare måste ha försämrat överlevnadsvillkoren för den
resterande befolkningen. Koloniseringen av de finska kustområdena måste ha upphört helt. För
kronan (och Magnus Eriksson) betydde detta en fullständig ekonomisk kollaps då inga skattemedel
längre strömmade in.
Pestepidemin slog hårdast mot allmogen som varit beroende av produktionen på sina gårdar. Enligt
författaren ledde detta till att konungamakten fick allt mindre skatteinkomster. Därtill ledde den
svåra ekonomiska situationen till att allt flera hemmansägare blev tvungna att försöka sälja sina
gårdar, något som ledde till att markpriset rasade i botten. Detta gynnade i hög grad den
kapitalstarka högadel ss. Bo Jonsson Grip (d. 1386) och Abraham Brodersson (d. 1410) som nu för
en spottstyver kunde köpta upp enorma mängder av skattehemman. Kungens möjligheter att driva
in skatt minskade i och med detta, då allt mera jord övergick till frälseståndet.
Schism med kyrkan
På grund av det svåra ekonomiska läget tvingades konungen skuldsätta sig allt mera. Pengar måste
han låna där sådana stod att finna. Kyrkan ställde upp som långivare men när Magnus Eriksson inte
kunde betala tillbaka ledde detta till en schism mellan honom och kyrkan som slutligen ledde till att
kyrkan bannlyste honom. Allt detta ledde till att konungamakten försvagades å det kraftigaste.
När man läser Harrisons bok får man en känsla av att av stormännen, särskilt Bo Johnsson Grip,
skodde sig hänsynslöst under denna period både genom att köpa upp skattehemman och genom att
komma över kronans slott och borgar som varit som pant för obetalda skulder till kyrkan. Han lär ha
blivit Sveriges förmögnaste man, ja det sägs till och med att han i praktiken skulle ha ägt hela
Finland.
Magnus Erikssons situation blev allt mera trängd. Landet hade inte hämtat sig efter den
fruktansvärda pesten, han var skuldsatt upp över öronen, inga skatter flöt in. Stormännen vädrade
morgonluft i och med att de inser att de nu har sin chans att välja sig en ny konung. Alltså en
konung som skulle vara ännu mera beroende av stormännens välvilja. De skulle få mycket friare
förhållanden att agera för egen vinning och i eget syfte. Magnus Erikssons landslag kan också ha
varit något de ville bli av med eller ändra på, Magnus hade ju sammanställt den lite med tanke på att
stärka konungamakten. Men inte bara stormännen vädrar morgonluft, också ärkefienden Danmark
flyttade fram sina positioner. Valdemar Atterdag tog tillbaka Skånelandskapen 1360 och ett år
senare föll Gotland i händerna på Valdemar.
Och nu sker något överraskande. Trots att Magnus Eriksson har sju stugor fulla av problem
genomförs en stor administrativ förändring i mitten av februari år 1362 då Finland, eller rättare sagt
Östra rikshalvan, eller Österlandet som närmast består av de sju landskapen Österbotten, Satakunta,
Åbo, Tavastehus, Nyland, Savolax och Viborg blir juridiskt definierade som likvärdiga områden
med resten av Sverige. Östra rikshalvan får också från och med nu delta i svenska kungavalet som
likvärdig landsdel. Vad är det som tvingar fram ett så stort beslut just under en så politiskt trängd
tidsperiod där Östra rikshalvans juridiska status likställs med alla övriga delar av det svenska
konungadömet?

Finska Postverket gav ut ett frimärke (Garoff, familjearkiv) 15.2.1962 föreställande Mora sten där
de svenska konungavalen förrättades på årsdagen till 600 årsjubileet då Finland beviljats rätt att
delta i valen. Foto: Antti Voipio/Bokebacken, 8.8.2017
För en läsare hade det varit välkommet om författaren gett en kommentar till motiven bakom
beslutet att under en så trängd politisk situation besvära sig att juridiskt definiera den Östra
rikshalvans politiska status. Spelade Bo Johnsson Grips stora markinnehav i Finland någon roll i
beslutet? Eller ville man ha flera representanter i kungavalet från de nordliga områdena som
motvikt mot de sydligare områdena som dominerades av stormännen? En följdfråga infinner sig
också i detta sammanhang: vem från Finland hade rätt att delta i kungavalet vid Mora sten nära
Uppsala? Och som avslutande fråga; när förrättades det första kungavalet vid Mora sten efter att
beslutet om den Östra rikshalvans rätt att delta hade fattats 1362? När man läser Dick Harrisons bok
får man intrycket att detta skulle ha skett först i samband med att valet av Erik av Pommern till
Sveriges konung bekräftades sommaren 1396.

Det lilla huset söder om Uppsala där Mora stenar bevaras. Foto: Ulf Ivarsson/Bokebacken,
8.8.2017

Mora stenar på/vid vilka de svenska kungavalen förrättades under medeltiden. Foto: Ulf
Ivarsson/Bokebacken, 8.8.2017
Kalmarkriget 1611
En annan sak man kan undra över är konsekvenserna av Kalmarkriget 1611. I boken ger Harrison
en fin överblick av kriget som en uppgörelse mellan den unge danska konungen Kristian IV (1577 –

1648) och den gamle Karl IX (1550 – 1611). Formellt påstods kriget ha börjat på grund av tvisten
om beskattningsrätten av samerna som båda länderna gjorde anspråk på. Danmark därför för att
landet representerade Norges intressen då Norge förblivit associerat med Danmark sedan
Kalmarunionen. Sverige därför att gränsen i norr aldrig blivit definierad. Den egentliga orsaken var
att Kristian IV såg det som ett lägligt tillfälle att anfalla Sverige som försvagats av
tronföljdsstriderna mellan Karl IX och Sigismund av Polen (1566 – 1632).
Av Harrisons beskrivning får man uppfattningen att detta krig utgjorde det sista kriget mellan
Sverige och Danmark där Danmark ännu framhävde sin stormaktsställning emot Sverige. Danmark
hade framgångar i kriget men Sverige bjöd på motstånd. Staden Kalmar skadades svårt under kriget
och måste kapitulera inför den danska övermakten. Avgörande föll när Kristian IV lyckades erövra
Älvsborgs fästning och därigenom skära av Sverige från Västerhaven.
I slutet av kriget gjorde Karl IX bort sig totalt genom sitt löjliga förslag att kriget skulle avgöras
genom envig mellan de båda monarkerna. Att Danmark inte lyckades utnyttja situationen till fullo
berodde enligt författaren på att Danmarks resurser var uttömda. I januari 1613 ingick man en fred
(freden i Knäred) där båda parter gav upp sina erövringar, Sverige gav tillbaka Jämtland och
Härjedalen, danskarna igen gav tillbaka Kalmar och Öland.
Folkbokföringen
I samband med fredsavtalet efter kriget fattades bland annat två andra beslut som fått konsekvenser
ända in till våra dagar. För det första måste Sverige måste betala Danmark en miljon riksdaler i
krigsskadestånd som skulle erläggas inom sex år. Älvsborgs fästning togs som pant för skulden.
Denna så kallade Älvsborgs andra lösen var så stor att man införde en personlig skatt i landet för att
samla ihop betalningen. Alla skulle personligen bidra till att betala lösensumman. Detta ledde till att
man i det svenska riket skapade en folkbokföring för att organisera den personliga
skatteindrivningen. Senare visade sig denna folkbokföring mycket användbar under stormaktstiden
när man behövde skriva ut krigsfolk till tjänstgöring.
Ishavskusten
Det andra fredsavtalsfrågan som på sett och vis utgjorde den formella orsaken till att hela kriget bröt
ut var den lilla tvisten om beskattningsrätten av samerna i norr. I samband med freden i Knäred
avstod den svenska kronan från alla anspråk på både beskattningsrätten och besittningsrätten av den
omstridda lappmarken vid Norra ishavet, i praktiken från en stor del av nordligaste Norge. En
läsare frågar sig nu, var detta fredsavtalsbeslut orsaken till att vare sig Sverige eller Finland idag har
någon ishavskust - och därigenom ingen andel i de enorma olje- och gasfyndigheterna i
Barentshav? Och som en följdfråga; om Kalmarkriget skulle ha utfallit mera jämlikt, skulle det då
ha varit möjligt att Sverige och Finland delat på en Ishavskust från Tromsö till Kirkenes, det vill
säga en kuststräcka på närmare tusen kilometer?
Boken är mycket underhållande både som faktabok och som trivsam sommarlektyr, mycket också
på grund av det fina bildmaterialet. De noggranna och innehållsrika beskrivningarna av de
arkeologiska undersökningarna varvas med utvikningar i Sveriges allmänhistoria. Rönen från
utgrävningarna får därmed en logisk koppling till helhetsbilden. Trots att Dick Harrisons analys är
mycket försiktig och välbalanserad framhåller han som ödmjuk historiker att nya data i framtiden
med säkerhet kommer att kräva ändringar i slutledningarna.

Dick Harrisons bok Kalmars historia är försedd med ett ypperligt bildmaterial som gör boken inte
bara till en faktakälla utan gör den också till njutningsfylld sommarlitteratur.
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