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DE BÅDA GULDKRONORNA I 

VADSTENA KLOSTER 

Av Gottfrid Carlsson 

Det är en av gammalt välbekant sak, att två guldkronor, 
smyckade med pärlor och ädelstenar och ursprungligen härrö
rande från en kunglig skattkammare, på 1400-talet under ett 
par decennier förvarades i Vadstena kloster. Att sammanställa 
och närmare granska de hittills framdragna notiserna om dem 
och deras öden kan måhända vara till gagn för den antikvariska 
och konsthistoriska forskningen. 

I Köpenhamn den 6 augusti 1445 utfärdade den nordiske uni
onsmonarken kung Kristofer (av Bayern) en ännu i original 
föreliggande skrivelse till birgittinordens moderkloster i Sverige. 
I anledning av sitt nära förestående bröllop med den unga bran-
denburgska prinsessan Dorotea tillkännagav kungen, att hans 
»fästemö» enligt vad han med sitt råd överenskommit skulle 
krönas på andra eller tredje bröllopsdagen. För detta ändamål 
bad han klosterfolket att med brevets överbringare, hans »kaplan 
och tjänare» kaniken i Uppsala mäster Claus Byting, få sig till
sänd »den allra bästa och kostligaste krona, som I have». Det 
var blott fråga om ett kortvarigt lån: efter bröllopet och krö
ningen skulle kronan strax återsändas lill klostret. 

Detta är den äldsta kända notisen till direkt belysning av vårt 
ämne.1 Vadstena kloster hade alltså mer än en sådan krona; det 
var den kostbaraste, som begärdes. Det lider ju intet tvivel, att 
kungens bön villfarits och att kronan verkligen kommit till an
vändning när den unga drottningen den 14 september s. å., på 
tredje bröllopsdagen, kröntes i Köpenhamns Frue kirke. Inte 
heller finns det något skäl till tvivelsmål om att Kristofer, såsom 

1 Kristofers brev (bland Riksarkivets pappershandl ingar) är senast tryckt 
i Norges gamle lovc, Ra?kke 2, band 1, Tekst, udg. ved A. Taranger (1912), 
s. 261 f. 
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han i bindande ordalag lovat, strax efteråt till klostret återställde 
klenoden. Hur klostret kommit i besittning av denna få vi veta 
i en anteckning i klostrets tankebok (Diarium Vadstenense) för 
är 1454.' 

Karl Knutsson, som under mellantiden hade blivit Sveriges 
härskare efter Kristofer, infann sig på nyåret 1454 i Vadstena 
och besökte då Birgittaklostret, där hans egen drottning låg 
begraven sedan 1451 i hans kungliga kapell. Den 3 januari gjorde 
han en påhälsning i klosterbrödernas refektorium, varvid lill 
honom framburos två gyllene kronor, som Erik av Pommern 
på sin tid hade deponerat i klostret och av vilka den ena hade 
tillhört Erik själv, medan den andra varit drottning Filippas. 
Depositionen hade varit förbunden med vissa villkor för dyr
griparnas framtida användning. I första hand skulle de pryda 
och bekröna två bilder (skulpturer) av jungfru Maria, uppställda 
i sankta Annas kapell, som enligt diarieanteckningen även kalla
des drottning Filippas kapell3 — hon hade, sedan hon dött i Vad
stena natten till trettondagen 1430, där fått sin sista lägerstad. Vid 
överlämnandet hade Erik emellertid förordnat, att kronorna av-
klostret skulle utlånas, om cn ny konung kröntes i riket, för att 
då göra tjänst vid kröningsakten'; eventuellt skulle de i en fram
tid även kunna brukas av klostret självt fiir avhjälpande av ett 
möjligen iråkat, särskilt svårartat ekonomiskt nödläge, i så fall 
rent av genom försäljning. 

N ä r Erik till klostret överlämnat de båda kronorna anges 
tyvärr inte. Men det måste ha skett ej långt efter Filippas bort
gång, alliså i början av 1430-talet. Föreskriften om deras ut
låning i händelse av cn ny konungs kröning — cn bestämmelse, 
som bör ha kunnat åberopas även av kung Kristofer inför 1445 
års drottningkröning — var å Eriks sida ursprungligen utan 

3 Scriptores rerum Suecicarum 1:1, s. 170 f. 
' För jämförelse bör här nämnas , att drot tning Margareta 1407 till Börg

lums domkyrka hade skänkt en dyrbar guldkrona med ädla stenar och att 
denna i katedralen användes för att vid Mariafestcrna och under andra stora 
helgondagar smycka huvudet på cn bild av Gudsmodem. Repertorium diplo-
maticum regni Danici medianal is , nr 4880. 

1 Bägge kronorna skulle härvid komma till användning, vilket tyder pä 
at t Erik inbegrep även en drot tningkröning, förrät tad samtidigt med kunga
kröningen. 
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tvivel tänkt som en åtgärd till förmån för dennes utsedde tron
arvinge hertig Bogislav IX av Pommern. Man erinrar sig härvid
lag en samtida uppgift, att Erik på våren 1432 anmodat Bogislav 
att infinna sig i Sverige eller Danmark för omedelbart överta
gande av de tre rikenas styrelse, ävensom det faktum, att her
tigen, dittills ogift, just 1432 ingick äktenskap med en prinsessa 
av Masovieu5, varför cn kröning av både kung och drottning 
snart kunde väntas lili aktuell. 

Det var ju dock för sankta Annas kapell i Vadstena kloster
kyrka som de bägge kronorna enligt Eriks anordningar närmast 
voro avsedda. Om delta kapells tillkomst äro vi väl underrättade. 
Del hade grundats genom en donation av Filippa 1425 och i 
hennes närvaro högtidligen invigts 1426." Drottningen hade i livs-
liden försett det med reliker och relikgömmor (»helgedomar 
och helgedomakar») och med allehanda mässredskap (»mässo-
redom»), behövliga fiir där enligt donationen hållna själamässor 
och gudstjänster. Kung Karl hade för sin del redan i december 
1448, då han under sin eriksgata kom till Vadstena, haft upp
märksamheten fäst på kapellet och dess kor, som redan då efter 
Filippa kallades drottningkoret. Han hade härvid gjort gällande, 
att Filippas »efterkommande konungar och drottningar i Sve
rige», sålunda också han själv, hade patronatsrätt lill kapellet 
och koret och där efter gollfinnande ägde till- och avsätta de 
kaplaner, som skulle omhändcrha gudstjänsten. Men klosterfol
ket hade bemött hans påstående genom en hänvisning till den 
döda unionsdrottningens »yttersta testamentsbrev», som av allt 
att döma utfärdats när hon vid nyårstiden 1430 i Vadstena 
nedlades på sin sotsäng. Där var stadgat, att patronatsrättcn 
obetingat för all framtid skulle tillkomma klostcrmyndigheterna 
och ingen annan, vilket även kung Erik sedermera, enligt ge
målens till honom i testamentet framställda innerliga bön, »nå
got efter hennes död» i eget brev hade stadfäst. Och härmed 
nödgades Karl Knutsson då låta sig nöja.7 

3 Svenskt biografiskt lexikon, XIV, s. 278. 
" T. Höjer, Studier 1 Vadstena klosters och birgi t t inordens historia (1905), 

s. 302 f., 308; min artikel om Filippa för Svenskt biografiskt lexikon (under 
t ryckning) . 

7 Kopiebok A 26, fol. 332, Riksarkivet. Jfr Höjer, a. a., s. 319 f., 322 med 
not 4. 
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Efter att nu på grundvalen av vissa äldre källslällen ha dryftat 
omständigheter, som nära sammanhänga med ämnet, återvända 
vi till själva tänkeboksnotisen från år 1454. De båda guldkro
norna, om vilkas existens kung Karl otvivelaktig! på förhand 
liade god kännedom — i varje fall genom samme Claus Byting, 
som 1445 för Kristofers räkning hade lånat en av dem i Vad
stena men som sedan 1451 var den nye svenske monarkens högt-
betroddc kansler — voro ingalunda de enda dyrbarheter, som 
klosterbröderna, förvisso synnerligen motvilligt, buro fram 
till kungen. Närmast i raden följde ett par klenoder, som 
drottning Filippa testamenlariskt hade förlänat klostret och 
som tillhört hennes personliga klädsel: en gördel av guld och 
ett »monile», •p inne, »gjort i form av cn hund» och måhända 
tjänande till att fästa ihop gördeln. Även en gyllene »tavla» med 
inlagda helgonreliker (»due partes reliquiarom sanctorum» I liars 
fram. När kungen fick se allt detta, förklarade han sig anse 
det stridande mot ordensregcln och helt enkelt innebärande själa
våda för munkarna, att klostret hade sådana skatter. Han sade 
sig därför vilja inlösa alltsammans för penningbelopp, som kunde 
komma klostret till godo, och på så sätt själv bli samtliga kle
nodernas ägare. I anledning härav lät han värdera kostbarhe-
terna. Av de båda guldkronorna blev Eriks uppskattad lill 698 
svenska mark och Filippas till inte mindre än 1073 mark; den 
senare var alltså betydligt förnämligare än den förra, och redan 
av detta skäl kunna vi taga för givet, att det var Filippas krona, 
som hade kommit till användning vid drottningkröningen i Kö
penhamn 1445. Guldgördeln taxerades till 1052 slockholmsmark, 
spännet till 130 rhenska floriner, »tavlan» slutligen till 270 nob-
ler, motsvarande 1080 svenska mark. Guldkronorna och flertalet 
övriga klenoder överflyttades därefter lill klostrets sakristia för 
att där i avvaktan på den utlovade kungliga likvideo fortfarande 
tills vidare förvaras av klostermyndighelerna. 

Så långt tänkeboksanteckningen för den 3 januari 1454. Den 
kompletteras av ett i Vadstena den 6 januari s. å. utfärdat brev". 

s Originalet till detta pä pergament skrivna brev synes vara förlorat, men 
cn avskrift, på vilken arkivrådet Flrnsl Nggren godhetsfullt har gjort mig 
uppmärksam, finns i Örnhielms diplomatar ium, RA, vol. IX, pag. 477. 1 
brevet — som omtalas redan av Lagerbring ( Swea rikes historia, 4, s. 498) 
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vari kung Karl — ännu kvardröjande i Birgittastaden — erkänner 
sig dels ha »till låns tagit en krans som hörer till drottninga
kronan» mot löfte att till klostret återställa denna krans före 
mickelsmässan s. å.9, dels ha för 130 rhenska gyllen av klostret 
köpt »ett gullspann» med förpliktelse att inbetala köpesumman 
före sankta Valborgs dag — tydligen samma guldspänne, som i 
tankeboken kallas »monilc» och där säges ha värderats just till 
det beloppet. I övrigt synes slutlig värdering åtminstone vad 
guldkronorna angår inte ha företagits alldeles samtidigt med 
köpeavtalet i januari . Det finns nämligen ett värderingsinstru
ment, uppgjort i Vadstena den 30 maj 1454 — alltså nära fem 
månader senare — enligt vilket den av kungen från Stockholm 
för ändamålet nedskickade guldsmeden Hans Drynkelin tillsam
mans med två i Vadstena verksamma guldsmeder, Ärvaster och 
Henrik, nämnda dag å ort och ställe företagit en uppskattning 
av guldkronornas värde.10 Denna akt är i sig själv av utomordent
ligt intresse för vårt ämne, eftersom vi där och endast där ha 
en detaljerad beskrivning av kronorna, och bör in extenso åter
ges efter en avskrift av det sannolikt förlorade originalet på 
pergament, verkställd av örnhielm och med dennes ortografi: 

Alla the detta bref see, höra eller händer före komma helsom 
wij Ärfwastar gullsmid och Henrich gulsmidh, borgare i Wad-
stenom, ewcrdelika med (indi. Kennomps wij uppenbara med 
desso woro närwarande öpno breffwe swå för epterkommandom 
som them ther nu äru, att åhroin epter Guds byrdh Mcdli" 
(o : 1454) torsdagen näst epter S. Urbani dagh, then tijdh hög
boren förste waar naduge herra konung Carl hafde sänt sitt 

—• tillfogas en beskrivning av det där nämnda guldspännet : »och ständer 
innan i spännet giordt som een hwijt bräcka». Enligt vad professor Pelle 
Holm meddelat torde bräcka här vara ett lån från tyskan och betyda jak t 
hund, s lövare; i svenskan finns ordet i formen bräck. Jfr ovan s. !)8: »gjort 
i form av en hund.» 

• Att Karl i god tid uppfyllt sitt löfte framgår av det nedan tryckta akt
stycket 30 maj s. å. 

10 Även för kännedomen om detta viktiga aktstycke (Örnhielms diplo
matar ium, vol. X, pagg. 491—494) har jag att tacka arkivrådet Nygren. I den 
befintliga avskriften läses årtalet 1451, vilket måste vara fel för 1454. 
Ernst Nygren är jag också tack skyldig för en hänvisning till / / . Hildebrands 
referat av aktens uppgifter om kronornas utseende (Sveriges medeltid, 1» 
s. 509; jfr ibid. 2, s. 14, och / / . Fleetwood i Hist. t idskr. 1922, s. 211 f.). 

11 Sista bokstaven i årtalet synes vara raderad i avskriften och har d ä r 
igenom blivit otydlig. Jfr not 10. 
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myndiga budh, en gullsmidh som heet Hannis Drynkeliin, frå 
Stockholme och till systrom och brödrom i Wadslenom om the 
twå gullkroner, hwilkc fordom högboren förste konung Erich 
der in i klåstret sätt och andtwardat hafde, tha waarom wij 
både ther öfwir och närstadde medh thenn förnemda Hannis 
Drynkclijn, konung Carls sändebudh, the sama twå gulkroner 
förslaa, wörda och wägo ( ! ) ; hwilket wij och tå medh honom 
giordom epter waro bästa samwith ok sannind, medan konung 
Carl tå systrom och brödrom lillskrifwat hafde, att han de kro-
nona åstundade af klåslrcno köjia, om det matte nagorledes 
warda.'2 Tå gick det i alla måtto till som her nu epter skrifwat 
staar. 

Först funnom wij j drötninga krononc wara x (IO)11 stoor 
stykke i nidersta krantzenom, fäm stykke af them x (10) med 
pärlom, och i hwarjom stykke af them fäm waro xvi (16) perlor, 
fyra i hwarjo hyrnena, och mitt uti war en stoor roder steen ok 
fyra gröna smaragd! i korswijs förutan i eno stykke af them 
fäm, som en grönan smaragdum waar, en blåa sapheer. Item 
lhe andre fäm stoora stykkin i krantzenom hafde enga perlor 
ulan först mitt i sik hafdo then en stooran grönan smaragdum, 
och omkring honom stodo viii (8) röda rubijner. Item mellan 
hwart stykke af thessin x (10) i krantzenom stood ett stykke 
gull och blaat under. Item spirorna i thesso kronone waro x (10), 
fäm större och fäm mindre, och hwar spira af them fäm större 
hafde först öfwerst tre stora perlor, och mitt i them stood en 
dyamant, utan enne spiro brast en stoor perla. Nu nidergångande 
at spirone war en mindre perla på hwarjo sido, ulan uppå enne 
spiro war en perla borto, ther näst i hwarjo spirone nidre bi t t re 
war en stierna af vii (7) stcnom, tree af dem woro tree röde iiibijn, 
tog war en bortho i enne spirone medh sinne roos eller standh, 
och the andre tree stenane waaro tree gröna smaragder, och den 
siande mil uthi war en blåa sapheer. Nu en nider bättre i hwarjo 
spirona under sticrnone stoodh en roder steen, hafwandes uppå 
hwarjo sido ena perlo. Ther nest niderst a hwarje spirone stoodh 
en grön smaragd, hafwandes uppå hwarjo en dyamant, togh är 
merkiande, at i enne spirone war en den smaragd alzstingcs 
bortho, och i enne spirone stod i hans staad ett stykke sy 1 f gla
serat medh grönt och bundit medh grönom traadh, och i enne 
spirone i then staden stood en blåa saphirus. Item hwar cn af 
dem fäm mindre spiromen hafde först öfwirst tre stora perlor 
och en dyamant mitt i. Ther nest nidan före stodo 3 steena i 3 

12 Även här visar det sig, att köpeavtalet t rots framställningen i Vadstena-
diariet inte helt hade blivit klart redan den 3 j anuar i . 

13 De arabiska siffrorna inom parentes ha för tydlighetens skull t i l lsat ts 
av utgivaren. 
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hyrne, 2 af dem woro röde rubijn, och den 3:die och öfwerste 
waar en blåa saphirus, och mit i hwarja thcsso 3 stood en lytin 
dyamant, för utan i enne af spiromen brast en af dem röda 
stenomen. 

Konungs kronan war saa skipedh som folger her epter. Först 
skiptis hon i 4 stykke eller 4 qwarlcer, hwart qwarteer niderst 
i krantzenom hafde xvi (16) stora perlor, och ä 4 saman, och 
mit i hwarjo 4 perlor stod et lijtit gulkorn glaserat, och af 
them kornomen äro 2 borto i eno qwarteer och i eno qwarter 
elt korn borto. Item i hwarjo qwarteer wider hwarja the 4 perlona 
stod en blåa sapheer, ther nest hafde hwart qwarteer 2 stoora 
Ii I jo och 2 smaa, först hafde hwar the stora liljon mit i sik en 
stooran smaragdum och ofwan före them slenenom stodo 3 stora 
pärlor och 3 vppa hwarjo sidona, och mellan hwarjo 3 perlor 
stood et gulkorn rykt (?)", grönt eller hwit, utan i trem storom 
lilj om äro bortho ett korn i hwarjc thera. Item som föreskrifwit 
är, hwart qwarteer hafde 2 små liljor, och hwar lilja hafde mit 
i sik 3 perlor, och mitt i hwarja 3 perler ett lijtit gullkorn, för 
ulan 2 liljor hafdo mist sin korn. Item är merkiande, att i allom 
lilj om, bådom storom och smaam, hengdo mang ganske smaa löf, 
mang waro och bortho af them. 

Swa waro thessa förcnemda twå kronor allalcdis skipede som 
nu är sakt. Framdclis är witende, at thesse kronona wordo af 
oss förenemdom swa wörda som her nu epter folger: Fiirst i 
drotnunga kronone, lhe x (10) stoore stycken i krantzenom, 
hwart stycke af them wardt wördt före xx (20) swenska marker, 
eensampna stcenana och perlona förutan gullidh och görningen. 
Item sama kronone, stenana och perlona i hwarjo spiro af them 
fäm större spiromen wörda före xxxiii (33) mark swenska, hwar 
bättre andra, för utan gullet och gerningen. Item stenana och 
perlona i hwarjo spiro af dem fäm mindre spiromen wordo 
wörda för xii (12) swenska mark, hwar bättre andra, för utan 
gulled och gerningen. Item nu medan thenna kronona, stena och 
perlor woro swa wörde som föresakt är, tå wogs hon och wog 
all saman, hade gul, stena och perlor, vij (7) löducha mark, twå 
runska (!) gyllene mindre, och sidan slogs af i wichtenne före 
stenana och perlona en lödug mark, och gulled blef wider vi (6) 
löducha mark i sinne wicht, och stenana och perlona blifwu 
wider sit wärd som föreskrifwit staar. Item the andra, som war 
konungs krona, skiptes först i 4 qwarlcer, hwart qwarteer hafde 
4 blåa saphiros och 2 smaragdos, thet war als xvi (16) saphiri och 
viij(8) smaragd!, och hwar steen serdelis war wörder före viii (8) 
swenska mark, bättre hwar annan. Hem alla perlorna i thessa 
sama kronone waro wörda före xx (20) mark swenska. Item 

lilott de båda första bokstäverna i ordet äro fullt tydliga. 
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nu sidan thenne kronone, stena och perlor waro swa wörde, tå 
wogs och hon och wog al samman, både gull, stena och perlor, 
fäm lödoga mark och fäm loodh, och sidan affsloos i wichlenne 
för stenana och perlona fäm loodh och en half lödugh mark, och 
gullet blef wider halffämtc löduga mark i sine wicht, och stencrna 
och perlorna wider sit wärd som före skrifwit slåar. Swå äro 
thessa krononar förslagna, wägna och wörda som nu föreskrif-
wat slåar för utan alla gerning och gerninges lön. 

Nu den tijd alt detta föreskrefna swå giordt war som före-
skrefwit staar, tå wordo wij baade medh förenemde Hans Dryn-
kelijn bidne och förmanade a systra och brödra wägna för eptc-
kommande tijdh skuld, at vij wildom der till witnc wara och 
wårt witnesbref ther uppå gifwa, at swå war till gangit som 
föreskrifwit staar. Tå swarade förenemde Hannis Drynkelijn, at 
han det gerna wilde göra hwar som helst thess behof giorde, än 
epter ty han sit insigle ey tå när sik hafde, tå badh han oss och 
andtwardade at wij det göra wildom, badc uppå hans wägna och 
wara. Ty kännomps wij förenemde Ärwastar och Henrich medh 
thesso waro brefwe och fulkomlika betygom och til stam, hade 
uppå hans wägna och wara, nu och altijd och e hwar som det 
helst tarfwas, att alle thesse föreskrefna articuli och hwar um 
sik äre swå till gongin i rätte sannind allaledis som föreskrifwit 
staar och wij ther när och öfwir worom, tå detta giordis. Thetta 
till mere wisso och witncsbyrd tå hafwom wij witterlika hängt 
waar insigle för detta bref och skrifft, hwilket gifwit och skrif
wit är åhr och dagh som föreskrifwit staar.10 

Denna akt är förmodligen i sin art och genom sin utförlighet 
ett unicum bland bevarat urkundsmaterial från Sveriges medel
tid. Dess stora värde i det hela är uppenbart, även om innehållet 
till väsentlig del blott av företrädarna för sådan historisk sak
kunskap, som verkar på museivetenskapens och guldsmeds-
konstens område, kan fullt bedömas — och avnjutas. 

Vi fortsätta emellertid studiet av de båda guldkronornas öden. 
Bedan före 1454 års utgång tog Karl Knutsson dem bägge i 
faktisk besittning. Det skedde den 3 oktober. Härom utfärdades 
nämnda dag, tydligen på kungens begäran, ett intyg av östgöla-
lagmanncn och riddaren Erik Nipertz, fem andra riddare (Jöns 
Lagapose'0, Bo Nilsson, Bo Karlsson, finländaren Henrik Mals
son och Bengt Gregersson) och sex frälsemän nedanför riddar-

15 Till sist markeras i avskriften två sigill. 
10 Om honom se Pau l Sjögren, Ätten Posse, 1 (1950). Var den berömde 

Knut Posses fader. 
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ståndet, »a wapcn» (bröderna Erik och Detlev Laurenssöner, 
Peder Bonde, Laurens Olsson, Börik Buske och Jeppe i Tyby).17 

De intyga, att de samtliga varit tillstädes, när kung Karl i klos
tersystrarnas taleport under brevets datum mottagit de båda 
av kung Erik i klostret ingivna guldkronorna och för dessa er-
lagt betalning »efter ty guldsmeder och flere gode män, som sig 
d i ruppå förstodo, skattat hade att de mest värde voro». Det är 
onekligen en smula misstänkt, att lösesummans storlek inte an
ges i intyget." Från klostrets sida utfärdades så, 19 mars 1456, 
etl kvittobrev, som avsåg betalningen inte blott för guldkronorna 
utan också »för annat, som vår nådige herre konung Karl av 
oss köpt haver». Kungen vore följaktligen nu och för framtiden 
»alls intet skyldig att betala för något, som Hans Nåde av oss 
och vårt kloster fångit haver till denna dag»." Det var med andra 

i- Pergamcntsbrev, Riksarkivet ; i korthet citerat redan i C G . Styffe, 
Bidrag till Skandinaviens historia, 3, inledn., s. 80 f. med not 6. — Brevut-
l ä rda ina voro mestadels unga män av rikets förnämsta adel. Somliga stodo, 
genom börd eller eljest, Karl Knutsson personligen nära . Så Bo Karlsson, 
vanligen kallad Bo Djure, som var kungens kusin på fädernet och broder 
till marsken Tord Bonde. Så även Peder Bonde ( t 1469), en avlägsnare 
ättefrände till kung Karl, och Jeppe (i) Tyby, vilken i slutet av 1430-talet 
hade varit Karl Knutssons sven (Svenska medeltidsregestcr 1434—1441, utg. 
av 5. Tunberg, nr 952; Svenska medeltidens r imkrönikor, utg. av G.E. Klem
ming, 2, s. 193). Om Henrik Matsson från Finland vet man i övrigt blott , 
att han dog 1455 (Helga lekamens gilles handlingar, utg. av / . Collijn, 1, 
s. 65), och Bengt Gregersson är förut endast känd genom ett brev från 1453; 
han t i l lhörde den högadliga ätt, som brukat kallas Läma-ät ten (jfr Styffe, • 
a. a., 3, inledn., s. 268 not 8) . Väpnaren Laurens Olsson har jag ej kunnat 
identifiera. 

ls J. Messenius har i Sehedae, I) 345, Kungl. biblioteket, cn anteckning, 
enligt vilken Karl Knutsson på annat sätt än genom kontant betalning skulle 
ha ersatt klostret för de inköpta värdeföremålen (av denna anteckning har 
jag genom .Messeniuskännaren lektor Harald Olsson, Kristianstad, som god-
hetsfullt även biståt t mig med tolkning av den delvis svårlästa handsti len, 
erhål l i t cn fotosta t ) . M:s framstäl lning — som har en viss motsvarighet i 
hans Scondia i l lustrata — gör emellertid ett alltigenom förvirrat och oveder-
häftigt intryck, och det enda, som skulle kunna tyda på att han haft t i l l 
gång till någon för oss okänd pr imärkäl la är cn i sammanhanget anförd 
datouppgift, »postridie s. Pauli» ( = 11 eller 26 j a n u a r i ) . Något bidrag av 
påtagligt värde till spörsmålets belysning ger M. icke. Jfr II. Olssons doktors
avhandl ing, Johannes Messenius Scondia i l lustrata (1944), s. 297 f. 

'* Pergamentsbrev, Biksarkivet. Inte heller här anges lösesumman. 

103 



G O T T F R I D C A R L S S O N 

ord ett generalkvitto, ulvisande att Karl under mellantiden för
mått lösa till sig allt vad han i enlighet med 1454 års köpeavtal 
kunde göra anspråk på, »tavlan» och Filippas testamcntariska 
gåva av ett guldbälte däri inbegripna. 

Men kronorna hade tydligen varit det begärligaste, som han 
därför — bortsett från det jämförelsevis mindre värderika spän
net — allra först försäkrat sig om och avhämtat för sin egen 
skattkammare. Den ena av dem hade Karl med största sanno
likhet tagit i bruk vid det tillfälle i februari 1455, då han under 
ett nytt besök i Vadstena höll bröllop för sin kusin marsken 
Tord Bonde. Enligt Sturekrönikan uppträdde han då vid en 
mässgudstjänst med guldkrona på huvudet och även eljest i full 
kunglig ornat: i sin högra hand hade han ett guldäpple, i sin 
vänstra cn spira av guld, och en riddare bar framför honom ett 
blottat, förgyllt svärd, varjämte monarken hade fört med sig till 
Vadstena bl. a. 1 400 silverfat, som användes vid förplägnaden 
under bröllopshöglidlighelerna.50 Krönikans skildring är ulan 
tvivel trovärdig och bekräftas vad guldkronan angår genom 
klostrets tankebok, där det också meddelas, att inässgudstjänsten 
i fråga ägde rum i klosterkyrkan den 23 februari.21 Allt tyder på 
att det rörde sig om just den krona, som en gång tillhört Erik av 
Pommern och som blott fyra månader tidigare formligen hade 
blivit Karls egendom; tillfälligt hade den nu återigen kommit 
inom Vadstenaklostrets murar för att efter bröllopsfesten föras 
tillbaka till skattkammaren på Stockholms slott. 

Där fingo dock varken Eriks krona eller Filippas eller seder
mera de andra i Vadstena förvärvade dyrbarheterna stanna så 
länge. I februari 1457 nödgades ju Karl Knutsson av ett svårbe
mästrat uppror att lämna Stockholm och sitt rike och fly till 
Danzig. Makthavande i Sverige blevo nu unionskonungen Kris
lian I och den svenska stormannafrond, som fördrivit Karl och 
inkallat Krislian. 1 detla läger trodde man tills vidare, all Karl 
Knutsson vid flykten hade till Preussen bortfört kronjuvelerna 
och alla sina klenoder, bland dem de båda guldkronorna. 

Uppfattningen, att så var fallet, kom tydligt till uttryck i den 
dom, som riksrådet, samlat till möte i Stockholm, på Kristians 

50 Svenska medeltidens r imkrönikor, 3, s. 5 f. 

" Script. rer. Suec. 1:1, s. 172 (»coronatus»). 
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käromål avkunnade mot Karl Knutsson den 30 maj 1458. Karl 
fråndömdes då alla sina jordegendomar i Sverige bl. a. på den 
grund, att han vid sin flykt från Stockholm obehörigen tagit 
med sig »kostliga rikets klenodier och guldkronor, som givne 
voro detta riket till värdighet och ärlig åminnelse av ädla furst
innor, drottning Margareta och drottning Filippa, vilkas själar 
Gud nåde»." Även Margareta nämndes alltså, för första och 
veterligen enda gången i sammanhanget. Framställningen verkar 
emellertid i detta som i många andra stycken redan i och för 
sig otillförlitlig, övriga uppgifter och akter motsäga alldeles be
stämt, att de båda guldkronorna på sin tid överlämnats till 
riket; mottagare hade ju i stället Vadstena kloster varit. Ingen
ting tyder heller på att det skett till Margaretas minne. Om
nämnandet av henne liksom i viss mån påståendet, att kro
norna voro rikels egendom — kan tänkas ha haft cn speciell 
tendens: att undandölja kung Eriks roll vid depositionen i 
klostret. Ty Erik av Pommern levde ännu 1458, i sitt tyska 
arvherligdömc, och det kunde inte överensstämma med veder-
börandes syfte att låta denne framstå som ursprunglig ägare av 
ens hans egen guldkrona. Han skulle nämligen i sådant fall 
kunna göra anspråk på klenoderna och hade på sätt och vis 
redan gjort det.23 

Karl Knutsson å sin sida uttalade sig mycket svävande, när 
han från Danzig bemötte tillvitelserna om deras bortförande. 
Bedan i mars 1457 hade riksrådet eller rättare sagt dess från 
honom avfälliga medlemmar beskyllt honom för att i lands
flykten ha tagit med sig »rikets skatt», och härpå hade han i 
april s. å. svarat, att han före sin tronbesligning 1448 hade varit 
en av de rikaste riddarna i Norden och att allt vad han som 
regerande konung ägt var ärligen och redligen förvärvat; Sve
riges rike hörde dessutom honom och Gudi till, varför han alls 
inte var redovisningsskyldig för vad han innehade.1" Senare för
bigick han i sina skrivelser med total tystnad de upprepade be-

22 Diplomatai ium ('.liristiemi primi, udg. af C.-F. Wegener (1856), s. 96. 
23 Se Kriks brev 28 mars 1457. Kjell Kumlien, Karl Knutsson i Preussen 

1457—1464 (1940), s. 99 f. 

" Hanscrecesse von 1431—1476, 4, s. 379, 385; J. Hadorphs bihang till 

r imkrönikorna, s. 214. 
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skyltningarna om klenoderna, ehuru han eljest i en försvars
skrift kort före 1458 års riksrådsdom synnerligen vidlyftigt och 
punkt för punkt gendrev vad motparten till hans nackdel an-
dragit.25 

I själva verket hade han fullgoda skäl för denna sin tystnad. 
Ty de båda guldkronorna tillika med åtskilligt annat, som en 
gång funnits i hans kungliga skattkammare, voro alltjämt i be
håll hemma i Sverige. Vid landsflyktens anträdande hade han 
nämligen i största hemlighet vidtala! munkarna i Stockholms 
svartbrödrakloster, lill vilka han av gammalt stod i vänskapligt 
förhållande"", att dessa för hans räkning skulle förvara inte blott 
guldkronorna utan också hans övriga i Stockholm kvarlämnade 
kostbarheter7 till dess han själv kunde komma tillbaka till Sve
rige och åter taga sitt rike i besittning. Den djupa sekretess, 
som sedan å ömse sidor iakttogs beträffande klenodernas un-
dandöljande i klostret, bröts först 1461, då kung Kristian under 
vistelse i sin svenska huvudstad på något sätt kom underfund 
med hemligheten och tvang klosterbröderna all till honom strax 
utlämna alltsammans. Karl Knutssons sålunda beslagtagna skatt 
omfattade enligt sannolik uppgift28 mer än 7 000 mark myntat 
silver, vidare två guldkronor (Eriks och Filippus), en »dysing» 
av guld och ett bälte20 ävensom 222 silverfat, stora och små; 

25 Karl Knutssons s.k. andra försvarsskrift, tryckt i Styffe, a. a., s. 110 ff., 
och föreliggande även i otryckt koncept i Riksarkivet ; A. Hu i t fdd t , Dan-
marckis Bigis Krönicke, folioupplagan, s. 876 f. (H:s källa torde ha varit 
en brevbok från Kristian I:s kans l i l . Jfr Knmlien, a. a., s. 43 ff. 

" Se t. ex. Hist. t idskr. 1943, s. 7 ff. 
27 Till det i Stockholm kvarlämnade hörde inte den på 1450-talet i Vad

stena inköpta »tavlan», som var i Karl Knutssons ägo ännu vid hans död. 
1 1470 års testamente bestämde han, at t den skulle återgå till Vadstena 
kloster (»wor stora förgylla silfftaffla, som hclgedoma äre vdi oc glas siar 
före», Hist. t idskr. 1943, s. 25), och legatet u tanordnadcs 18 jan . 1478 av 
hans döt t rar Kristina och Magdalena (»ena gulltafla alla fullalagda medh 
hälgadoma», Örnhielms diplomatar ium, X, s. 857, enligt gudhctsfullt med
delande av arkivrådet Nygren). 

28 Script. rer. Suec. I I I : 1, s. 231 (om lybska krönikans källvärde jfr Karin 
Hagnd l , Sturekrönikan 1452—1496, 1941, s. 190 no t ) . Se även ibid. 1:1, 
s. 178, I I : 1, s. 164 f., och Handl. rör. Skandinaviens hist. 5, s. 10. 

" Dysing brukar betyda elt med bjäl l ror prytt bälte. Avses här b å d e 
det bälte och del »monilc», som tillhört drottning Filippa (jfr ovan s. 98)? 
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rovcts sammanlagda värde säges ha belöpt sig till över 16 000 
mark. 

Härigenom kommo klenoderna s. å. till Danmark med kung 
Kristian, som behövde dem vid betalningen av den stora och 
tyngande skuld, vari han häftade efter Slesvig-Holsteins förvärv 
1460. På våren 1462 pantsatte han för 3 000 mark till staden 
Lubeck två kronor och tre »goldene Spången»30; kronorna voro 
givelvis identiska med kung Eriks och drottning Filippas, och 
även spännena hade förvisso genom sekvesteråtgärden i Stock
holms dominikanklosler hamnat hos den monark, som senare i 
svensk tradition förliknades vid en »bottenlös taska». 

Längre än till Lubeck 1462 kunna vi inte följa de båda guld
kronorna med ledning av hittills känt källmaterial. Det är väl 
föga troligt, att de ännu finnas till, exempelvis i någon tysk 
klenodsamling. Men alt trots allt hoppas härpå kan ju ej vara 
förbjudet. 

Vår undersökning har visat, att det första allnordiska kunga
parets kronor ansågos kunna komma till nytta vid kröningar. 
Den bör därför lämpligen avslutas med några ord om de medel
tida svenska kröningsregalicrna i allmänhet. Den äldsta verk
ligen dokumentariska underrättelsen om sådana är konung Bir
ger Magnussons brev 131131, där han åt Uppsala domkapitel för 
tillfällig vård anförtror kungakronan, spiran och äpplet, vilka 
alltid och uteslutande skulle hållas till hans och hans drottnings 
förfogande och efter deras död till de kungliga barnens med sär
skild hänsyn till den son, som efter Birger kom på tronen och 
nådde myndig ålder. Inte ens en eventuell förmyndare för kunga
barnen eller för något av dem skulle få ha hand om regalierna. 
Dessa voro tydligen monarkens privategendom. 

Alldeles detsamma gäller om Eriks och Filippas kronor, vilka 
av den förre disponerades som hans enskilda tillhörighet. När 
så Karl Knutsson köpte dem 1454, hade han uppenbarligen inle 
en tanke på annat än att de för framtiden ägdes av honom per-

30 G. VVaifz i Nordalbingische Studien, 6 (1854), s. 113; jfr Qucllen-
saininlung der schlesw.-, holst.-, lauenburg. Gesellschaft f. valcrländ. Ge
schichte, 2 (1863), s. 13. 

• Dipl. Suec. 3, s. 30 f. 
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sonligen. Härmed kan jämföras, att han i sitt testamente 147032 

förordnade om sitt »stora förgyllda svärd» och om sin »för
gyllda spira», sannolikt desamma som varit med vid festen i 
Vadstena 1455, att de skulle komina på hans späde son Karl 
Karlssons arvslott — en omständighet, som tydligt nog röjer 
hans förhoppning, att denne en gång skulle lili troninnehavare.33 

Kronan och äpplet saknas här, men den förra hade ju avhänts 
honom 1461 och av hans huvudfiende då förts ur landet, medan 
äpplet troligen åtföljt honom i landsflykten men därvid i mot
sats till svärdet och spiran på ett eller annat sätt gått ur hans ägo. 

Att antaga statsägda kröningsregalier under svensk medeltid 
vore att hemfalla åt anakronism. 

ZU S AM M E N FASSU NG 

Gottfrid Carlsson: Die beiden Goldkronen im Kloster zu Vadstena. 

Der erste allnoi-dische Unlonikonlg, Erich der Ponnner, deponierte im 
.1. 1430 oder kurz danach im li irgit t inerklostcr zu Vadstena zwei Goldkronen, 
von denen eine seiner eben im Janua r 1430 in Vadstena verstorbenen 
Gemahlin, Königin Phil ippa, gehört hatte, die andere aber sein eigener 
Besitz war. Sie waren sehr kostbar, mit Perlen und Kdelsteinen reich 
geziert, wie aus einer oben abgedruckten ausfiihrliehen Beschreibung vom 
.1. 1454 bervorgeht. Zur Zeit der Deposition hatte König Erich vorgeschrieben, 
dass sie von den Klostcrbehörden ausgeliehcn werden sollten, wenn in 
Zukunft im Reiche ein neuer König gekrönt werden wurde. Wahrscheinlich 
dachte dabei der kinderlosc Herrscher in crstcr Reihe an den von ihm 
ausersehenen Thronfolger im Norden, seinen jungen Vetter Herzog Bogislaw 
IX. von Pommcrn-Stolp. 

In der Tat wurde jedoch König Krich um 1440 abgesetzt, und damit 
scliwandcn fiir immer auch die Aussichten Herzog Hogislaws, sein Nach
folger als Unionsmonarch zu werden. Stattdessen besticg damals der Neffe 
Erichs, Christoph von Bayern, die drei nordischen Throne, und als dieser 
iin .1. 1445 die brandenburgische Prinzessin Dorothea liciratcte, wurde nach 
seinem Wunsch die kostbarste der beiden Goldkronen, die ehemals der 
Königin Philippa zugehörige, vom Kloster in Vadstena voi-läufig ausgeliehcn, 
mn bei der Krönung der neuen Königin Dicnst zu tun. 

,= Hist. t idskr. 1943, s. 25; jfr ibid., s. 29 f., 45 f. 
M S. U. Palmes invändningar häremot (Sten Sture den äldre, 1950, s. 38) 

kräva näppeligen någon diskussion. 
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Im .1. 1448 starb König Christoph, worauf in Schweden ein eingeborencr 
Bitter, Karl Knutsson, zum König erwählt wurde, während in Dänemark 
(bald auch in Norwegen) Christ ian I. von Oldenburg den Thron bestieg. 
Die beiden Goldkronen waren damals immer noch im Kloster zu Vadstena 
aufbewahrt . König Karl verabredete aber im J . 1454 mit dem Klostervolk, 
dass er diese Kleinodicn fiir cigene Bcchnung einkaufen durf te ; noch im 
sellien J ah r konnte cr sie also nach seiner königlichen Schatzkammer auf 
das Schloss Stockholm mit sich fuhren. Ihre späteren Schicksale wurden 
dramatisch. Im J. 1457 musste Karl Knutsson vor einem uberraschenden 
Aufruhr aus seinem Reich filenen und sich als Exulant (bis 1464) in 
Danzig-Westpreussen niedcrlassen. Von den siegenden Aufruhrern wurde die 
schwedische Königswurde dann kurz darauf dem Dänenkönig Christian I. 
angetragen und die allnordisehe Union somit seitweillg wiederhergestellt. 
Dieser setzte sich vier Jahre später in den Besitz der beiden Goldkronen, 
nachdem er ihren damaligen Verwahrungsplatz im Stockholmer Domini-
kanerkloster, wohin sie von Karl Knutsson vor dessen Flueht insgeheim 
verbracht worden waren, ausspioniert hatte. Christian brachte sie sofort 
(1461) nach Dänemark, verpfändete sie aber im ,1. 1462 in Lubeck. Dies ist 
das letzte Mal, dass wir von ihnen hören. 
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