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ABSTRACT 

Attack och farväl är ett historiografiskt arbete. I arbetet presenteras läsaren för grunderna 

till varför två till synes samstämmigt agerande individer kommer att skildras på högst 

olikartade vis. Som central gestalt för studien står upprorsledaren Erik Puke, och i 

diskussionerna lyfts även dennes allierade Engelbrekt upp för att visa på en kontrast i 

hur senare skildringar utformats. Analysen bygger på historiografisk litteratur från 

främst 1900-talet. Arbetets art är utformat till att fungera som en introduktion för vidare 

studier inom området. 

 

Sökord: Puke, Engelbrekt, Uppror, Resning, Karl Knutsson, Medeltid 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Inledning 

Ett sekel efter att Erik Nilsson Puke
1
 avrättats skrev Karl IX följande stycke: ”Haffuer 

väll dänne Engelbricht varet en rätt uprorisk sälle, men han haffuer hafft månge 

tilhielpere, såm historien klarlige giffuer tilkänne.”
2
 Nu, mer än ett halvt millennium 

efter Pukes dödsfall, känns ett sådant uttalande avlägset. Engelbrekt har gått till historien 

som en av Sveriges monumentalgestalter, medan Puke, då han överhuvudtaget kommer 

till tals, framställs som en tragisk karaktär. Om deras personer vet vi inte mycket som är 

av vikt. Engelbrekt var av tysk släkt, men född i Norberg, och var en tämligen kortväxt 

herre. Om Puke vet vi att han var av högadlig börd, och att han kom att bli huvudet 

kortare. I övrigt är vi dömda att döma ut deras personer efter deras gärningar eller läsa 

mellan raderna i de propagandaskildringar och senare skildringar som färglagts av denna 

propaganda. Vi kan göra ett, möjligen grovt förenklat, konstaterande – deras ageranden 

var så tätt sammanknutna att de framställts som oskiljbara. De större skillnaderna ligger 

i hur de båda avled, och vad Puke hann uträtta mellan dessa båda dödsfall. I övrigt har 

skillnaderna i mångt och mycket kommit att handla om skildringar. Båda har genomgått 

en historiografisk resa, men nått fram till helt olika destinationer.  

 

1.2 Syfte 

Denna uppsats har som målsättning att klarlägga de skillnader i skildringar som råder 

mellan Engelbrekt och Pukes olika öden i historieskrivning från 1900-talet snarare än att 

granska den historiografiska omvandling som genomförts. Fokuseringen kommer att 

ligga på Puke, och Engelbrekt kommer inte att belysas mer än i relation till Puke. I 

centrum står en redogörelse för Pukes livsverk. Jag kommer med andra ord att belysa 

vilket eftermäle som Puke tilldelats, samt om detta verkar rättfärdigt grundlagt. 

 

1.3 Frågeställning 

Frågeställningen är: Vilka skildringar ges Erik Puke i historielitteratur från 1900-talet, 

och kan dessa skildringar sägas ge, eller försöka ge, en rättfärdig bild av Erik Puke? 
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2 METOD 

Forskningsobjekten som analyseras i den här historiografin är i första hand utvalda verk 

från 1900-talet eller 2000-talets historieskrivning. Äldre verk än så skulle kunna utöka 

uppsatsen och bidra med en mer mångfacetterad nyans – men av rent praktiska skäl 

tillåter inte denna uppsats omfångsbegränsning ett sådant åtagande.  

 

I en historiografisk uppsats är det externalistiska perspektivet av ständig betydelse.  Vem 

författaren bakom en text är och under vilka situationer som texter tillkommit under har 

betydelse för forskningens resultat.
3
 Så även i denna uppsats, där en redogörelse av de 

olika författarna och deras verk därför kommer att ges. Det centrala i denna uppsats är 

dock det internalistiska perspektivet, där uppsatsen tar grepp om att skildra hur 1900-tals 

historiker tar ställning till ett svenskt fall av svartmålad propaganda, som på sikt skapat 

en enklare form av historia damnatia. De tolkningar jag gör sker främst på basis av vad 

det är författarna säger.
4
 Vad dessa historiker bygger sina skildringar på är av betydelse, 

men framförallt är jag intresserad av hur detta tar sig uttryck, där bland annat deras 

språkbruk kommer att spela en viss roll. Genom att studera hur termer och ordval 

används framgår det om och på vilket sätt moderna historiker spinner vidare på en 

historisk skildringsbas som skapades redan av Erik Pukes samtida, och som därefter 

genomgått en historisk resa. Vilken textmässig kvantitet som ges, vilka källor som texter 

bygger på och vilket språkbruk som används för att redogöra en historisk karaktär är tre 

centrala delar för att se hur man idag behandlar ett fall av historia damnatia. Av dessa tre 

perspektiv tar denna uppsats med andra ord starkast grepp om hur man förvaltar den 

historiska bakgrunden och det språkbruk som används i skildringarna. Det textmässiga 

omfånget har av utrymmesskäl fått en sekundär betydelse. 

 

Att granska ett material genom två skiftande källägen, en ”Weibulliansk spelöppning”, 

lämpar sig väl kring personen Puke. Historiskt sett har han presenterats nästintill 

dualistiskt i krönikor. Denna uppsats berör delvis orsaken till, men främst följden av 

denna dualism. De skiftande källägen som här granskas är en utvald representant för 

Lundaskolans respektive Uppsalaskolans karaktäristiska förhållningsvinklar. Detta är de 
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primära källorna, som kompletteras starkt av några övriga moderna skildringar kring 

Puke, som senare skall presenteras. Lundaskolan genomförde det moderna kritiska 

genombrottet inom svensk historievetenskap genom Lauritz Weibull. Han bröt mot 

1800-talets idealiskt-patriotiska historieromantik och införde hårdare källkritiska krav 

för att säkerställa fakta.
5
 Historikern Svante Nordin skriver i en artikel att Weibull ”drog 

i härnad mot den uppsvenska, patriotiska historieskrivningen och denna blev efter hans 

insatser aldrig åter vad den varit.”
6
 Weibull kom att kritisera synen att aktionerna kring 

Sveriges befrielsekrig mot Kristian II ytterst kretsade kring en kamp för nationens 

självständighet, Sveriges oberoende. Från Nordins artikel kan vi vidare läsa att Weibull 

menar att det ”innerst inne gällde det knappast detta [frågan om nationens brytning från 

unionen]. Det gällde, politiskt och ekonomiskt, makten, makten i Sverige.”
7
 Weibull 

menar att intresset för det svensknationella var skyltar som hissades för att dölja de 

verkliga intressena, och att det egentligen kretsade kring politiska och ekonomiska 

realintressen som skall ses som premisser, inte ett bevismaterial, när man närmar sig 

området.
8
 Lundaskolans kritiska förhållningssätt får i uppsatsen dock försvaras av en 

annan av synsättets centrala gestalter. Istället för Lauritz Weibull har Erik Lönnroth 

kommit att bli den primära källan som representerar lundaskolans uppfattningar. Hans 

läromästare var Curt Weibull, Lauritz broder, och Erik Lönnroth får anses representera 

de kritiska uppfattningar som förespråkade av Weibull. Anledningen till att Lönnroth 

valdes över Weibull motiveras av att denne i sin doktorsavhandling från 1934 valde att 

ingående granska den tidsperiod som under uppsatsen berörs. Min förhoppning var att 

Erik Lönnroth kunde närma sig brytningen med Kalmarunionen på ett liknande vis som 

Lauritz Weibull närmar sig frågan om nationell kamp i tiden kring Stockholm blodbad. 

Som en kontrast till detta förhållningsperspektiv har jag valt att läsa Gottfrid Carlssons 

alster. Gottfrid Carlsson var Weibulls kollega, och rival, som historieprofessor i Lund. 

Carlsson var en historiker av annat kynne än Weibull, och hade inte minst vid sin 

skildring av Stockholm blodbad kommit till andra slutsatser på närapå samtliga punkter 

jämfört med Weibulls forskning. Carlsson var konservativ och svensknationell och hade 

skolats vid Uppsala universitet under Harald Hjärne. Mellan Weibull och Carlsson 

existerade starka avvikelser, inte minst Carlssons frånvaro av explicit polemik fick 

Weibull att referera till Carlsson i syfte att vederlägga dennes alster.
9
 Dessa verk har inte 
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valts till primära källor för att jag ämnar att genomgående gå in på skillnader dem 

emellan, utan i förhoppning om att få ett brett perspektiv, olika vinklingar, på Puke. Jag 

ämnar alltså att i uppsatsen inte redogöra för skillnaderna emellan dessa, utan ämnar 

utnyttja resultatet av skillnaderna dem emellan.  

 

Utöver dessa primära källor har jag använt mig av ett antal författare med olika 

bakgrund. Författaren Vilhelm Moberg gjorde sig främst känd genom sina romaner om 

småländska bönder, men påbörjade i slutet av sin levnad en populärvetenskaplig 

historieskrivning över Sveriges historia. Det andra verket i denna serie, Min svenska 

historia – berättat för folket, berör tiden mellan Engelbrekt Engelbrektsson och Nils 

Dacke, och det är den som jag använt mig av i denna uppsats. Detta verk kom att bli det 

sista i serien, då Moberg avled innan en tredje bok kunde påbörjas. Ett liknande projekt 

att skildra Sveriges historia gjordes mellan åren 1932 och 1939 av Carl Grimberg, som 

under tidigt 1900-tal var verksam vid Göteborgs högskola. Serien om Svenska folkets 

underbara öden riktade sig liksom Mobergs alster till en bred massa. Grimbergs verk 

kom att få stor uppmärksamhet och bär spår av den nationella och konservativa prägel 

som genomsyrar hans böcker. I denna uppsats har jag använt mig utav 1959 års 

reviderade upplaga av seriens första bok, Forntid och medeltid fram till 1521, där Alf 

Åberg, professor i historia sedan 1982, varit ansvarig för revideringen. 

 

Ulf Sundberg, utbildad civilekonom, och Mats Adolfsson, utbildad journalist, är liksom 

Moberg inte utbildade historiker. Detta är viktigt att ha i åtanke då man granskar deras 

alster. De behöver, på gott och ont, inte förhålla sig till de akademiska förutsättningar 

som man kan kräva av utbildade historiker. I en historiografisk skildring över hur Puke 

bemöts i moderna skildringar om honom blir det därför extra intressant att se hur bilden 

av honom i författarskap behandlas av personer som saknar ett historieakademiskt 

förhållningssätt. Adolfsson har skrivit en serie om svenska uppror genom historien, 

medan Sundberg i det utvalda verket inriktat sig på att skildra medeltida svenska krig. 

 

En mer vetenskapligt förankrad skildring över medeltiden står Peter Reinholdsson för 

med sin avhandling Uppror eller resningar, som han disputerade med 1998. Idag är 
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Reinholdsson verksam i Dalarna som universitetslärare i historia. Avslutningsvis har jag 

även använt mig två andra svenska professorer i historia. Dick Harrison, utbildad 

historiker som ofta figurerar som medeltida konnässör i media, är sedan 2003 professor 

vid Lunds universitet. Bakom sig har han en bred publikationslista där alstren främst 

berör medeltiden. Det i uppsatsen utvalda verket, Uppror och allianser, är en 

populärhistorisk bok författad 1997. Även Lars-Olof Larsson, professor sedan 1985, 

bidrar med en populärvetenskaplig skildring över medeltiden. Larsson var mellan 1970-

1994 universitetslektor i Växjö, men för den stora allmänheten är han troligen mest känd 

för sina framgångsrika populärhistoriska böcker, för vilka han tilldelats Augustpriset. 

Till denna uppsats har boken Uppror och allianser kommit att granskas.  

 

Som synes riktar sig verken inte till samma målgrupper. Peter Reinholdssons avhandling 

från 1998, som berör frågan om senmedeltidens resningar verkligen kan benämnas som 

bondeuppror, och Lönnroths tidigare nämnda avhandling Sverige och Kalmarunionen 

1397-1457 skiljer sig från de populärhistoriska verken. Larsson, Moberg, Sundberg, 

Harrison och Adolfsson riktar sig samtliga till en bred publik med de i uppsatsen utvalda 

verken. Detsamma gäller Gottfrid Carlssons Sveriges historia till våra dagar 3 och 

Grimbergs serie Svenska folkens underbara öden. 
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3 BAKGRUND 

3.1 Upprorets orsaker 

Lönnroth lyfter som upprorsbakgrund upp det svenska riksrådets misstämning över 

konungens ändlösa krig och kyrkans lidelser efter 1432 års ärkebiskopsval.
10

 I en 

cirkulärskrivelse från 1434 vill man genom fyra punkter visa på att unionskonungen Erik 

har brutit mot sin konungaed på fyra punkter.
11

 

 

De vanligaste orsaksförklaringarna till resningen 1434 ges de skattepålagor som följde 

kung Eriks utrikespolitiska ageranden, och de metoder genom vilka hans fogdar bärgade 

dessa skatter. I synnerhet benämns fogden Jösse Eriksson som extraordinärt ond. 

Lönnroth menar att det är en för enkel förklaring att skylla resningen i Bergslagen enbart 

på Jösse Eriksson. Snarare menar Lönnroth att bakgrunden ligger i de allmänna 

ekonomiska förhållandena som där och då rådde.
12

 En handelsblockad som lades över 

Bergslagen, och som även torde ha påverkat Norrlands pälshandel med Lübeck,
13

 blev 

ytterligare en börda utöver skatterna. Reinholdsson kritiserar dock denna bild. Han 

menar att Lönnroth och efterföljande historiker bröt bilden av den demokratiskt sinnade 

och nationellt tänkande dalkarlen, men att senmedeltidens människor istället framträder 

som efter dagens värden rationellt handlande individer, i första hand när det gäller 

ekonomiska stimuli.
14

 Vidare menar Reinholdsson att vi nästan endast söker finna 

böndernas orsaker till upproret. Vi kan inte reservationslöst anta att dåtidens människor 

agerade genom sociala skikt, tvärtom menar Reinholdsson är det ett avgörande hinder 

för förståelsen av senmedeltidens uppror att vi mer än bara noterar det faktum att olika 

sociala grupperingar agerade tillsammans.
15

 Att överhuvudtaget benämna de våldsamma 

konflikterna som bondeuppror är ett grundläggande fel som ofta begås. Reinholdssons 

poäng är att det vi behöver se till är förskjutningar mellan de inblandade 

samhällsklasserna och deras förhållanden till en statsmakt under omvandling, för att dra 

några slutsatser om konfliktens utbrott och upplösning.
16
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3.2 Pukes aktioner: Från fogde till riksråd 

Larsson skriver att Engelbrekt som utvald ledare ”vintern 1432 for ner till kung Erik och 

lade fram klagomålen för denne”.
17

 Klagomålen skall ha vidarebefordrats till det 

svenska riksrådet, och en undersökning på ort och ställe fann dem befogade. Därefter 

hände intet mera, och ingenting gjordes för att förbättra situationen.
18

 Som en följd på 

detta tågade bergslagsborna mot Västerås, men resningen avbröts efter att svenska 

rådsherrar gått in och mäklat. Några förändringar tycks inte ha förekommit därefter, 

Jösse Eriksson fortsatte sitt hårdhänta styre och en ny resning tog vid. Denna gav till 

följd att Jösse Eriksson avsattes, men ett rykte började gå om att en etter värre fogde 

skulle ersätta Jösse, så 1434 skedde den tredje resningen.
19

 

 

Efter en marsch mot Västerås höll Engelbrekt ett tal på Anundshög, bland åhörarna 

fanns Upplands lagman Nils Gustafsson. Nils Gustavsson var en av Sveriges mäktigare 

män, och satt med i riksrådet.
20

 Han kom efter talet vid Anundshög att ansluta sig till 

upproret, enligt Adolfsson slöt han sig helhjärtat till Engelbrekt och kom att bli en av 

upprorsledarens närmaste medarbetare.
21

 Efter att den kungliga fogden som ersatt Jösse 

Eriksson på Västerås slott omgående kapitulerat kom Nils Gustavsson att ta över 

Västerås slott och län, och kom på så sätt att utöka sin redan betydelsefulla position.
22

 

 

Resningen kom därefter att röra sig mot det Uppland där Nils Gustavsson var lagman, 

och där ärkebiskopsstriden varit central. Enligt Engelbrektskrönikan skall Engelbrekts 

frihetsappeller här ha slagit ut i full blom, och hela Uppland skall ha anslutit sig till 

Engelbrekt. Larsson menar här att Nils Gustavsson rimligen bör ha spelat en 

framträdande roll vid det ting som här hölls.
23

 Engelbrektskrönikan är en primär källa till 

1430-talets oroligheter, men vi skall komma ihåg att det är en propagandaskrift som 

huvudsakligen belyser Engelbrekt. Här ger Larsson oss en mer trolig förklaring enligt 

mina ögon, då Nils Gustavsson klev in i händelserna som en auktoritet. Jag tror, liksom 

Larsson, att upprorets tidiga framgångar i stort ligger hos Nils Gustavsson, om inte i 

hans ageranden så i hans närvaro. Nils Gustavssons deltagande ger därutöver en 

förklaring till hur Erik Puke tidigt slussades in i upproret. 
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I samband med dessa händelser spreds en resning i norra Sverige. På Korsholms fästning 

i Österbotten satt Erik Puke, son till tidigare nämnde lagmannen och riksrådet Nils 

Gustavsson, som kunglig fogde över faderns förläning, en position han troligen innehaft 

i minst ett par års tid.
24

 Den resning som startades i Bergslagen hade inte rört sig norrut, 

istället skall Engelbrekt, enligt Carlsson, ha sänt en uppmaning till Puke att organisera 

en resning. Carlsson menar att ”Erik Puke gärna åtog sig det anförtrodda värvet och 

utförde det med stor precision.”
25

 Puke lyckades resa hälsingarna, ångermanlänningarna 

och folket i Österbotten. Med hjälp av lokala bönder och under ledning av Pukes 

anhängare Elof Djäkn brändes Faxehus i Hälsingland, senare skulle Styresholm i 

Ångermanland gå samma öde till mötes.
26

 

 

Pukes styrkor lyckades erövra kustlandskapet på ömse sidor Bottenviken, och även 

Åland kom i Pukes besittning efter att han farit dit och påbörjat en belägring av 

Kastellholm. Denna fästning brändes inte, istället valde Puke att göra den till sin 

personliga borg och satte där sin anhängare Johan Folkesson som förvaltare - senare 

skulle makten över Kastellholms fästning att få stor betydelse i upprorets 

händelseutveckling.
27

 Den påbörjade belägringen av Kastellholm, som kom att bli 

framgångsrik, avslutades utan Pukes personliga närvaro, själv hade han rest ned till 

mellersta Sverige för att ansluta sig till Engelbrekt styrkor, där han liksom sin fader kom 

att bli en av Engelbrekts närmaste män.
28

 Ett av hans tidiga ansvarsområden blev att 

slutföra den belägring av det svårintagna Axevall, som påbörjats av Engelbrekt innan 

denne for vidare söderut.
29

 

 

Upproret kom att bli framgångsrikt för Puke och Engelbrekt. De lyckades uppamma ett 

sådant stöd både från allmogen och hos rådsoppositionen
30

 att kung Erik inte fann det 

lätt att kväsa dessa herrar. Hösten 1434 inleddes förhandlingar mellan parterna, i 

Stockholm möttes de den 15 november för ett stilleståndsfördrag. Puke och Engelbrekt 

står utanför konfederationen av rådsherrar, de deltar omnämnda som konungens 

särskilda fiender och ges försäkran om vapenstillestånd. Förhandlingarna har dock inte 

någon större framgång för upprorsledarna, då kung Erik är dem överlägsen där. Istället 

är det i Arboga som de skapar sig belöning för sitt handlande.
31
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I januari 1435, två månader efter stilleståndsförhandlingarna i Stockholm, äger det möte 

rum i Arboga, under vilket Pukes och Engelbrekts ställningar fixeras. Efter flertalet 

snabba framgångar hade upproret nått en sådan situation att några av ledarna för 

resningen, däribland Engelbrekt och Erik Puke, vid Arboga möte kunde låta sig ta plats i 

riksrådet, och Engelbrekt fick officiellt erhålla ställning som rikets fältherre.
32

 Senare 

samma år, 14-18 oktober, kommer man slutligen överens om en förlikning med kung 

Erik. Det fälldes skiljedom i en del tvistefrågor mellan parterna, och upprorets främsta 

ledare, Puke och Engelbrekt, placeras som förläningstagare. Engelbrekt skall i sin livstid 

inneha Örebro slott, stad och län medan Erik Puke får Rasbo hundare på samma 

villkor.
33

 

 

3.3 Pukes aktioner: Från riksråd till Engelbrekts död 

Upprorsledarnas medlemskap i riksrådet kom dock att bli en kort historia. Kung Erik var 

inte sen med att avsätta de nytillsatta. Att han vid första bästa tillfälle uteslöt två 

upprorsledare från riksrådet borde inte ha varit ett beslut som förvånat; men som inte 

desto mindre utökade den osämja som redan rådde dem emellan. Stora delar av den 

högadel som satt med i riksrådet skall även ha reagerat på att folkliga ledamöter kommit 

med i det höga rådet. Med detta får vi anta att de menar Engelbrekt, då Erik Puke kom 

från en högadlig bakgrund.
34

 Utöver denna avsättning skall Puke ha varit missnöjd med 

de län som tilldelats honom. Han hade lovats en plats i riksrådet och hade därtill 

tilldelats Kastellholm, som han tidigare erövrat. Båda dessa belöningar såg nu ut att gå 

honom förlorade. Carlsson belyser att Puke efter Kastellholmsaffären inte bara visade 

bitterhet mot konungen, utan även mot rådsledamöterna för detta.
35

 Missnöje skall även 

ha visats över de beslut som fattades angående skattepålagorna. Upprorets framgångar 

hade medfört att ledarna lyckats föra igenom skattereduceringar, vilket sägs ha varit ett 

av de rättvisekrav som varit centrala vid resnings uppbrott. Dessa skattesänkningar 

upphävdes nu av rådsherrarna. Troligen hade landets inbördes stridigheter orsakat 

ekonomiska förluster, som riket nu försökte ta igen genom de metoder som låg bakom 

upproret från första början. Kanske var det ett nödvändigt beslut att ta, men det var 
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likväl riskabelt. Upprorsledarna tog avstånd från att kopplas samman med ett sådant 

agerande. Ett stort missnöje började nu lägga sig mellan de tidigare stridande parterna. 

Den stora massan hade inte fått ut någonting för sitt framgångsrika uppror, och dess två 

främsta ledare var utöver detta missnöje även personligt missnöjda med resultatet. 

Larsson poängterar att: ”En uppenbar spricka mellan rådet och Engelbrekt, kraftigt 

understödd av Erik Puke, är skönjbar.”
36

 Allmogen var fortfarande beväpnad, och det 

började gå hot om förnyat uppror. Understödda av de två främsta folkledarna och 

orosstiftarna, Puke och Engelbrekt, började nu allmogen göra svårigheter vid uppbörden 

av vinterskatten.
37

 

 

Det framgångsrika upproret såg ut att avslutas med en tillbakagång till hur det var vid 

upprorets inledning. De två folkledarna hade tilldelats förläningar, även om Puke var 

missnöjd med vad han tilldelats och mot bestämmelserna behöll Kastellholm. Det står 

klart att Puke och Engelbrekt inte bara kämpade för böndernas rätt och väl, utan även 

hade personlig vinning i åtanke. Det missnöje som dessa visade över tilldelningen av 

förläningar och avsättningen från riksrådet visar på en politisk maktkamp.
38

 Över detta 

missnöje fick man nu återigen se hur förtroendet att sitta på rikets slott gick till 

handplockade kungatjänare som inte sällan var av tysk eller dansk börd.
39

 Medan Puke 

och Engelbrekt var missnöjda med resultatet av upproret så hade rådsoppositionen nått 

viss framgång. Några av medlemmarna ur rådsoppositionen, däribland Karl Knutsson 

(Bonde), hade lyckats göra sig ett namn. Dessa hade nu hamnat i konflikt med 

folkledarna och allmogen. Inom de egna leden hade det uppkommit en politisk 

maktkamp, grovt förenklad mellan rådsoppositionen och folkledarna. Karl Knutsson 

kom att spela en central roll i dessa konflikter. Den unge rikemannen hade stigit i 

graderna och innehade ämbetet som Sveriges drots och marsk, och det var mellan 

honom och Puke samt Engelbrekt som kampen inbördes skulle gå som hetast. 

Rådsherrarna hade flera hårda duster med Puke och Engelbrekt och maktkonkurrens i de 

egna leden, som senare utblommar i rikshövitsmannavalet 1436, inledde den fiendskap 

som skulle påverka mordet på Engelbrekt och leda till avrättningen av Puke. 
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Denne Karl Knutsson kom nu att placera sin farbror Karl Tordsson (Bonde) på det 

Kastellholm som ännu innehades av Puke efter dennes erövring av slottet under 

upprorets inledande skede. Karl Knutssons beslut ses av Larsson och Adolfsson som en 

direkt provokation mot Erik Puke, som inte var rädd för att ge ett bryskt svar på tal.
40

 

Karl Tordsson Bonde kom med ett ansenligt följde och med ett kungligt brev för att ta 

slottet i besittning, men Puke övermannade och fängslade dessa.
41

 Puke säkrade 

Kastellholm, och tog sig till fastlandet för att möta upp Engelbrekt, detta i november 

eller december 1435. Dessa två framställs som gemensamma aktörer när man 

tillsammans med en beväpnad bondeskara sökte upp rådsherrarna för att med hotfulla 

ord ventilera de ökade skattepålagorna och Kastellholmsaffären. Puke hade känt sig 

förbigången vid rådsutnämningen, och när hans fader nyligen gått bort aspirerade han på 

de ämbeten denna hade haft. Ett kompromissförslag fördes fram, men detta avslogs av 

Engelbrekt och Puke, dessa drog sig sedan tillbaka.
42

 Väl medvetna om det stöd som 

gavs dem kom de att underblåsa allmogens förbittring.
43

 

 

Kastellholmsaffären var en av de stora aktionerna i konfliktmotsättningen mellan å ena 

sidan Puke och Engelbrekt, och å andra sidan rådsherrarna. Nästa tillspetsning av 

händelserna kunde även den signeras Erik Puke. En av de rådsherrar som folkledarna 

stod i konflikt med var Bengt Stensson (Natt och Dag) och dennes son Magnus 

Bengtsson. Bengt Stensson var vid sidan om Pukes fader Nils Gustavsson en av de fåtal 

svenska adelsmän som kommit att stå kung Erik nära. Uppenbarligen misstroddes herr 

Bengt och herr Magnus av Puke och Engelbrekt, och vid en snabb kupp brände Puke 

Täljehus som stod under Bengt Stenssons ägo.
44

 Som orsak till denna kupp omnämns att 

Bengt Stensson hade kapat ett lübskt skepp, och på så sätt brutit mot de fördrag länderna 

emellan kommit överens om.
45

 Då Bengt Stenssons protester inte vann gehör hos 

riksrådet får vi anta att det finns fog att misstänka ett rättfärdigande av Pukes handling, 

alternativt att denne var för mäktig för att gripas. Den senare teorin får stöd av 

Adolfsson, som skriver att ”Puke hade både Engelbrekts och allmogens förtroende. Om 

de hade försökt gripa Puke skulle detta troligen ha lett till inbördeskrig.”
46

 Indirekt kom 

händelsen dock att få stora repressalier. På kort sikt skapades motsättningar och längre 

fram skulle det ligga som grund till mordet på Engelbrekt.
47
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Det existerade starka motsättningar mellan folkledarna och rådsoppositionen, men dessa 

motsättningar till trots kom man att gå efter parollen att min fiendes fiende är min vän. 

Lönnroth menar att Puke och Engelbrekt öppet arbetade för en avsättning av kung Erik, 

någonting som även låg i rådsoppositionens intresse.
48

 Det gemensamma intresset ledde 

fram till att ett möte kom att hållas, återigen i Arboga, där resultatet blev att 

sammanslagna väpnade trupper åter kom på marsch.
49

 Enligt Lönnroth var det rådet som 

tog steget till detta uppror.
50

 Karl Knutsson hade till en början varit emot en ny resning, 

men efter ett tag insett det politiskt klokt att byta åsikt.
51

 Att Engelbrekt och Pukes 

förnyade uppror fick stöd från högadeln, även Karl Knutsson förklaras av Adolfsson 

som en följd av allmogens stora missnöje. Rådsherrarna hade mött folkets vrede när de 

upphävde skattesänkningarna. ”Nu fick rådet än en gång chansen att skylla på 

utlänningar i allmänhet och en maktgalen dansk kung i synnerhet. Böndernas vrede 

kunde vändas mot ett annat håll” skriver Adolfsson.
52

 Det förnyade upproret riktade sitt 

angrepp mot de av konungen behärskade slotten, och Engelbrekt, Puke och Karl 

Knutsson red först mot Stockholm och lyckades där med stadsbornas hjälp ta sig in i 

staden.
53

 Belägringen av slottet, som därpå följde, blev en gemensam uppgift för Puke 

och Karl Knutsson.
54

 

 

I samband med dessa händelser skulle valet av rikshövitsman ske, den 15 februari 

1436.
55

 De tre kandidaterna var Karl Knutsson, Engelbrekt och Erik Puke. Engelbrekt 

och Puke hade ett starkt stöd från allmogen, men hade hamnat i kollesionskurs med 

landets högre adel. Aktionerna vid Kastellholm och Tälje hade utökat de motsättningar 

som existerade,
56

 och då det var rikets ledande personer som samlats för att utse 

rikshövitsman föll deras val på Karl Knutsson, medan Puke och Engelbrekt fick 

ströröster.
57

 Beslutet kom att reta upp Engelbrekt och Erik Puke, och det stöd som de 

fick från det meniga krigsfolket, och eventuellt även köpstadsfolket i Stockholm – 

därutöver det stöd som gavs dem runt om i riket – ställde dem i en position där de kunde 

tvinga fram en kompromiss, rikshövitsmannaskapetet skulle delas mellan Karl Knutsson 

och Engelbrekt.
58
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3.4 Pukes aktioner: Från Engelbrekts död till Pukes död 

Efter mordet på Engelbrekt kom posten som rikshövitsman att delas mellan Karl 

Knutsson och Krister Nilsson (Vasa). Pukes ställning och förutsättningar hade förändrats 

och situationen var hotande för honom.
59

 Redan tidigare hade det uppstått motsättningar 

mellan Puke och Karl Knutsson, och den maktbalans som Engelbrekts 

rikshövitsmannaskap utgjorde gick nu förlorad, hans ställning var kringskuren.
60

 Karl 

Knutsson hade arbetat sig till en central roll som en av rikets starkaste män, och med 

Engelbrekts död kom han enligt Adolfsson att ta ”den totala makten”, även om han 

gjorde så med flera fiender – inte minst Erik Puke.
61

 1436 pågick det en kamp om fästen, 

mellan Puke och Karl Knutsson. Delvis Nyköpinghus, men även Örebrohus. De hade 

dock ännu ej utbrutit i direkt uttalad konflikt, och färdades gemensamt till mötet i 

Söderköping.
62

  

 

Angående mötet i Söderköping lyfter Adolfsson och Carlsson upp några intressanta 

fakta. Kung Eriks skepp råkade ut för en storm och blev tvunget att söka skydd på 

Gotland, det klarade sig undan förlisning, men trots detta gick det bud om att konung 

Erik hade drunknat.
63

 Vid detta bud skyndade Karl Knutsson till Söderköping, han hade 

annars inte tänkt delta – men fick nu hast att komma iväg. Med sig i sällskap hade han 

Erik Puke.
64

  Mötet i Söderköping var ett möte som följde de tidigare underhandlingarna 

som hölls i Vadstena antingen i januari 1436 eller under pingstveckan samma år,
65

 och 

förlikningsmötet i Kalmar den 15 juli.
66

 Under dessa tidigare möten hade kung Erik 

försökt få upprorsledarna dömda som rebeller, då de företagit ett orättfärdigt uppror. 

Kung Erik anklagelseskrift påtalar särskilda övergrepp av bland annat Erik Puke och 

Broder Svensson.
67

 Den allvarligaste anklagelsen, som berörde frågan om 1436 års 

upprors rättfärdighet, ha de inte kunnat försvara sig mot, och situationen var allvarlig för 

de anklagade, menar Lönnroth.
68

 Rättegången fullföljdes dock inte, utan skulle senare 

återtas i Söderköping, där Broder Svensson avrättades medan Erik Puke benådades – om 

än förödmjukad.
69

 Vid mötet i Söderköping blev brytningen mellan Puke och Karl 

Knutsson ohjälplig. Karl Knutsson lyckades där isolera Erik Puke genom att nära 

förbinda sig med drotsen Krister Nilsson.
70

 Karl Knutssons deltagande slutade i 

framgång för hans del, men för Puke blev mötet lottlöst. ”Erik Puke fick ingenting och 
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upptäckte att han inte tjänat på att stödja Karl Knutsson. Men Karl Knutsson var ännu 

inte redo för en tvekamp med Puke”, skriver Adolfsson.
71

 Carlsson menar lite dramatiskt 

att Puke efter mötet i Söderköping ”bittert förödmjukad av mäktigare ståndsbröder drevs 

att beträda vägar, som inom kort förde också honom i fördärvet.”
72

 

 

Vi kan alltså se hur Karl Knutsson stiger till att bli en av Sveriges mäktigaste män, men 

att han på vägen dit skaffade sig fiender. Dels från kungatrogna rådsherrar, men främst 

från Erik Puke.
73

 Redan under den gemensamma fejden hade det börjat ske en kamp 

upprorsmännen emellan.
74

 Hotet om att bli eliminerad av Karl Knutsson var reellt, och 

Puke passade på att utnyttja sitt starkaste vapen, stödet från allmogen och startar ånyo ett 

folkligt uppror.
75

 Adolfsson redogör aktionen med orden ”bättre förekomma än 

förekommas”.
76

 Denna resning särskilde sig på en viktig punkt jämfört med de tidigare – 

gruppen av måltavlor kom inte att bli densamma. Pukes agitation, oavsett om det var en 

kamp för överlevnad, social rättvisa eller en politisk maktkamp, kom att rikta sig mot 

Karl Knutsson och dennes anhängare. Upproret hade fått starka sociala förtecken och 

blivit mer radikal, och detta skrämde högadeln och prästerskapet. Tidigare hade 

upprorets måltavlor kunnat identifieras med ”utländska fogdar och redskap för en 

kungamakt som även trampat deras egna intressen under fötterna”, menar Larsson.
77

 

Även Adolfsson är inne på detta spår, denne poängterar att ”Pukes agitation var social 

och riktade sig mot överheten och den högre adeln. Så långt hade Engelbrekt aldrig 

någonsin vågat gå. Högadelsmannen Puke agiterade mot sina egna ståndsbröder och 

slösade ingen tid på att skylla på utlänningar. Det var överheten, ledd av Karl Knutsson, 

som han ville åt.”
78

 Vidare menar han, och Carlsson, att denna radikalism passade Karl 

Knutsson, som nu fick stöd från skrämda personer som annars var hans fiender – och att 

Pukes rättframhet på så sätt slog tillbaka mot honom själv.
79

 

 

Puke kom så att gå till aktion i november 1436, när jordbruksarbetet låg nere för 

säsongen hade hans bondeanhängare möjlighet att gå ut i fält med honom - tidpunkten 

var av detta att döma ett strategiskt beslut.
80

 Puke uppbådade med en löpelds hastighet 

folket i Rekarne/Södermanland, Åkerbo härad, Västmanland och Närke – och sände Karl 

Knutsson ett fejdebrev.
81

 I Arboga och Örebro höll Puke uppviglande tal, och var inte 
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sen att utnyttja argument om Engelbrekts storhet och arv, eller hur Karl Knutsson 

förbisåg bönderna i allt utan skattepålagor.
82

 Att Puke lyckades locka med sig stöd visar 

på insikt i det politiska maktspelet. Utöver bönder och bergsmän tycks även borgare i en 

rad mellansvenska städer ha gett honom sitt bifall.
83

 Det stöd som gavs Puke kom från 

bönder som nu hade blivit både stridsvana och segervana efter Puke och Engelbrekts 

tidigare framgångar – Adolfsson går så långt att han kallar dessa bönder för 

”yrkeskrigare”.
84

 Dessa skulle snart få uppleva ännu en framgång när Puke inledde 

stridigheterna genom att belägra och erövra Örebro slott. Puke hade utlovat att omvandla 

slottet till ett kloster och centra för Engelbrektskulten efter att detta hade erövrats. 

Argumentet tjänade som enande, ideell faktor för Pukes anhängare.
85

 Efter segern vid 

Örebro drog sig Puke vidare till Västerås för att där belägra Västerås slott, men innan 

detta hade fallit i hans händer ansåg Puke det dock av nöden att fara till Dalarna för att 

där samla krigsvana anhängare.
86

  

 

Medan Puke lyckades resa dalkarlarna och även då stöd från gästrikeborna och 

hälsingarna gick Karl Knutsson i hans fotspår.
87

 Efter att ha fått stöd från de högre 

samhällsklasserna, främst högadeln, prästerskapet och Stockholms borgare for han via 

Enköping till Västerås, där han som en varning låter bränna fyra ledande 

Pukeanhängare.
88

 Därefter plundrar han Torshälla som ett straff för att deras borgerskap 

tagit Pukes parti.
89

 Där Puke vunnit stöd kommer Karl Knutsson att följa, och i brist på 

stöd kommer han att tvinga förlita sig på hot och våld för att kuva den upproriska 

allmogen. Genom våld lyckas han återta Västmanland och firar därefter jul i Arboga 

innan han vänder söderut mot Närke.
90

 Den hotbild som växer till i Dalarna och norra 

Sverige får dock marsken att åter vända norrut, och hålla mönstring i Västerås för att 

därefter möta Puke innan denne blivit honom för stark.
91

 Puke hade lyckats få med sig 

dalkarlarna, och även vunnit stöd hos gästrikarna och hälsingarna – men innan han 

hunnit samla dessa i en gemensam här bragte han upp och började marschera söderut 

med dalkarlarna.
92

 Vid vetskapen om Karl Knutssons mobilisering vid Västerås slott, 

och planerade marsch mot Dalarna, fattade Puke beslut om att genskjuta fienden med 

Dalarnas samlade makt trots att allt hans manskap inte hunnit ansluta sig till honom.
93
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Den 17 januari 1437 möts de båda styrkorna i Hälleskogen norr om Harakers kyrka. Erik 

Pukes folk var i förhand och Dalkarlarna hade förskansat sig bakom bråtar i 

skogsterrängen och utnyttjade gerillastrategier. Karl Knutsson sökte anfalla Puke i 

ryggen genom att göra en kringgående rörelse, men misslyckades och hamnar i strid. 

Karl Knutssons yrkessoldater lider i den besvärliga terrängen nederlag framför de 

välförsvarade bråtarna och tillfogas ett sådant nederlag, att Karl Knutsson fann det för 

gott att dra sig tillbaka och inleda förhandlingar istället för att förnya angreppet.
94

 

 

Man inleder snart förhandlingar och omkring den 22 januari 1437 ingås ett stillestånd i 

Skultuna. Varpå underhandlingarna gav som följd att trupperna kunde återvända hem till 

sitt medan vidare överläggningar mellan Puke med sina närmaste och Karl Knutsson 

med anhängare, skulle ta vid i Västerås. ”Pukefejdens drama såg ut att få en fredlig 

upplösning.”
95

 Puke for så till förhandlingarna i Västerås med en liten skara anhängare, 

däribland dalafogden Hans Mårtensson som hade gett Puke sitt fulla stöd. Dessa hade 

lovats fri lejd av Karl Knutsson, och den stora massan skulle återvända hem medan 

förhandlingarna pågick. Adolfsson koncisa ord om att ”det var nu som Puke gjorde sitt 

stora misstag. Han litade på Karl Knutssons ord”
96

 ger en sammanfattning om ett annars 

dunkelt händelseförlopp. De källor jag använt mig av ger ingen klar bild över hur det 

hela går tillväga, men klart står att Karl Knutsson sviker sitt ord om fri lejd och fångar in 

Karl Knutsson och det lilla följe han färdats med. Dalafogden Hans Mårtensson kommer 

att steglas på plats, medan Erik Puke fraktas iväg till Stockholm för att där dömas av 

Karl Knutssons allierade Krister Nilsson (Vasa). I februari 1437 ändas så Erik Pukes liv 

genom halshuggning, och i samband med budet om hans död ger de hälsingar, 

upplänningar och gästrikar som var på väg att ansluta sig med Pukes dalkarlar upp 

kampen. Även om det råder en viss oro i Östergötland och Värmland så kan detta inte 

härledas direkt till Erik Puke, utan grovt förenklat kan man istället säga att som gått till 

historien som Pukefejden avslutas när bödelsvärdet föll.
97
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4 DISKUSSION – EN MAN UNDER FÖRÄNDRING 

4.1 Mannen och makten 

Om Pukes person kan inte mycket klargöras. Det vi vet härrör från hans aktioner. I 

synnerhet är det händelserna vid Kastellholm och Täljehus samt hans radikala sociala 

agitation som fått lägga grunden till Pukes personlighet. Av dessa händelser framställs 

Puke som en dynamisk, rätlinjig, brysk och handlingskraftig person.
98

 Adolfsson menar 

att han vågade gå längre än Engelbrekt någonsin vågat gå.
99

 Vilket kan säga en del om 

hans person, men samtidigt så är detta också en konsekvens av att han befann sig i ett 

prekärt läge som Engelbrekt inte utsattes för. När Larsson skriver att orsaken till Pukes 

nedgång delvis får ”tillskrivas Erik Puke själv och bristande förberedelser. Så långt 

denne man kan bedömas präglas hans agerande mera av en spontan brutal handlingskraft 

än eftertänksam planering”
100

 tror jag att samma notering även bör läggas in här – Puke 

befann sig i en trängd position där det kan ha handlat om att agera innan han blev 

eliminerad. Om man läser av konflikten som en kamp om kungamakten så är det lätt att 

påstå att Puke inte planerade sina handlingar tillräckligt väl. Om man däremot läser av 

händelserna som aktioner av överlevnadsinstinkt så blir hans agerande lättare att 

försvara. En korrekt bild ligger troligen någonstans mellan dessa tolkningar, så visst tror 

jag att Larsson har en poäng i det han skriver om Pukes brutala handlingskraft. Puke var 

troligen en aktiv ledare; dynamisk, impulsiv och hetlevrad. Snar till aktion, och 

framgångsrik i sina ageranden. Vi kan se tecken på målmedvetenhet och kraftfullhet. Vi 

kan se spår av riskabelt agerande, vågade handlingar. Problemet ligger i att vi försöker 

tillskriva en förhållandevis okänd person karaktärsdrag som vi inte kan finna tillräckligt 

med stöd för att med säkerhet slå fast, vi kan misstänka men inte konstatera.  

 

Det finns då mer fog att påstå att han var en framgångsrik ledare. Att han fick med sig 

ett sådant stort stöd, och trots sin högadliga bakgrund kom att ses som de lägre ståndens 

förkämpe vittnar om att han borde ha varit en god folktalare.
101

 Men vi kan inte klart slå 

fast att hans stöd bottnade i en ”talang för att entusiasmera bönder, bergsmän och 

lågfrälse”, som Adolfsson menar.
102

 Inte heller att Puke var ”en populär och omtyckt 

folkledare, för vilken det var lätt att känna sympati och lojalitet” som Harrison 
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skriver.
103

 Harrisons tillägg, ”i synnerhet om han lovade att förbättra böndernas 

situation”
104

 är då mer talande. Att Puke fick ett stort stöd borde först och främst ha 

kretsat kring att denne kom att gå i linje med anhängarnas intressen. Reinholdssons 

tidigare skildring av att allmogen allierade sig med de personer som gynnade deras 

agenda är väl värt att ha i åtanke, och detta borde i sådana fall säga mer om Pukes 

insikter kring det politiska spelet än om hans talang för att tala eller sympati för 

allmogen. För det står klart att Puke hade insikter i hur man tog sig fram i den politiska 

maktkampen.
105

 Återigen så ligger den troliga bilden inte i någon ytterlighet utan 

någonstans mellan dessa skildringar, och jag tror att Adolfsson kommer Puke närmast 

när han skriver att denne ”verkar ha upprörts av sociala orättvisor, men inte drog sig för 

att själv roffa åt sig makt och markegendom”.
106

  

 

Om Erik Pukes bakgrund vet vi inte mycket mer än att han kom från en högadlig släkt. 

Fadern, Nils Gustavsson, var lagman i Uppland och innehade ett flertal förläningar runt 

om i Sverige, därutöver satt han med som medlem i riksrådet och var en av de få 

svenskar som kung Erik hade kommit att gynna. Åren omkring 1430 hade han varit en 

av de få svenska adelsmän, samman med Bengt Stensson (Natt och Dag), som kunnat 

fungera som godsköpare och penningförstärkare.
107

 Släktens sätesgård skall ha legat i 

närheten av Engelbrekts sätesgård, och Erik Puke och Engelbrekt skall enligt Carlsson 

ha varit i ungefär samma ålder.
108

 Carlsson menar att det är en befogad gissning att dessa 

kom i kontakt med varandra i sin ungdom.
109

 När resningarna börjar ta vid 1434 sitter 

Puke som kunglig fogde på faderns förläningsborg Korsholm i Österbotten. Med sin 

högadliga bakgrund kom Puke att födas in i en maktposition, och de möjligheter som 

gavs honom berodde i stort på faderns inflytelserika situation. Det var däremot Puke 

själv som förvaltade de möjligheter som gavs honom. Vid tiden kring Arbogamötet stod 

Pukes inflytelsefulla position som högst. Fadern innehavde utöver sina sedan tidigare 

ägda områden även Västerås slott och län, ägde ämbetet som Upplands lagman samt var 

medlem i riksrådet - medan Erik Puke hade kontrollen över Korsholm län, Kastellholm 

och stora delar av Norrland, och valdes vid Arboga in i riksrådet. Detta samman med sin 

allierade Engelbrekt, som även han lagt några provinser, främst Närke, under sig.
110

 

Senare skulle han utöka sitt länsinnehav med Rasbo hundare och ”därutöver lär han haft 
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omfattande län i gränsområdet mellan Västmanland och Södermanland. Genom sitt 

länsinnehav förfogade han över en icke obetydlig makt i riket.”
111

 Efter att både hans 

fader och Engelbrekt avlidit kom hans starkaste allierade att försvinna, och hans 

maktposition att förändras avsevärt. Han position kom att hotas, och den stora hotbilden 

stod Karl Knutsson för. Denne hade enligt Adolfsson ”tagit den totala makten”
112

 efter 

Engelbrekts död, och detta uttalande finns det skäl för att göra. Karl Knutsson hade 

skaffat sig betydande allianser och satt själv på omfattande länsinnehav och 

betydelsefulla ämbeten. Han kom dock att sakna en väsentlig sak, ett betydande stöd 

från den stora massan. Hos dessa kom Puke att framträda som en ledargestalt, och skulle 

det inte vara för hans stundtals radikala aktioner så hade han kunnat hämta ett visst stöd 

även från de högre stånden. Dessa kom istället att skrämmas av hans sociala agitation, 

och ge sitt stöd till Karl Knutsson, som kom att bli representanten för Sveriges högre 

stånd. Puke och Karl Knutsson kom att hamna i kollesionskurs och en väpnad konflikt 

blev till slut en realitet. I denna visade Puke återigen prov på insikter både i att uppvigla 

och leda manskap. Att Karl Knutsson hade kontroll över den betydande eliten tycktes 

Puke kunna uppväga genom den stora massans stöd, och att Carlsson menar att när Karl 

Knutsson höll mönstring i Västerås gjorde han det för att möta Puke innan denne blev 

honom för stark.
113

 Det tycktes inte orimligt att Puke skulle kunna besegra Karl 

Knutsson, vilket troligen blev en rädsla som kom Karl Knutsson påtagligt nära efter 

Pukes seger över honom i Harakers skogar och som bidrog till att han kom att agera som 

han gjorde vid förhandlingarna.  

 

Grimberg benämner vid ett tillfälle Puke och Karl Knutsson som ”medtävlare”
114

, och 

just detta ordval är intressant. Att de stod i konflikt stod klart, och att konflikten 

inkluderade en kamp om politisk makt kan vi slå fast. Vilken grad av politisk makt det 

rörde sig om vet vi inte säkert. Det är symtomatiskt att vi inte vet vad Puke kom att 

kämpa för, det går i led med den bristfälliga information som bevarats kring hans 

levnad. Men vi vet vad Karl Knutsson senare kom att vinna, och enligt Carlsson skall 

rimkrönikan slå fast att Erik Puke, med sin bondehär, var på väg till Mora äng i Uppsala, 

för att där låta sig krönas på den gamla kungastenen.
115

 Carlsson menar att denna uppgift 

inte är orimlig; ”osannolikt är alltså icke, att Karl Knutsson och Erik Puke var för sig i 
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den kamp, som de utkämpade sinsemellan, djupast sett syftade till Sveriges krona.”
116

 

Jag ger Carlsson här mitt stöd, jag tror inte heller att uppgiften lätt kan avfärdas som 

orimlig. Konung Erik skulle komma att förlora makten om Sverige, och i hans ställe 

skulle Karl Knutsson låta sig krönas. Vad som hade hänt om Erik Puke besegrat Karl 

Knutsson och avgått som segrare i de inbördes stridigheterna vet vi inte. Det hela är ett 

område för kontrafaktisk historieskrivning. Det finns inte tillräckligt med stöd att 

tillskriva 1436 års inbördes stridigheter som en kamp om krona och tron. Striderna kan 

för Pukes del ha handlat om att försvara den krympande makt han ännu hade kvar – eller 

ytterst handla om en kamp om överlevnad. Att Karl Knutsson sökte eliminera Puke är 

någonting som lyfts upp, och som jag finner rimligt. Den politiska agendan åt sidan kan 

kampen även ha rört sig om social rättvisa. Att Puke hade personlig vinning i åtanke 

utesluter inte att hans resning av allmogen kan ha handlat om de villkor dessa levde 

under. Det troliga är att stridigheterna bottnade i alla dessa aspekter, och varken bör eller 

kan tillskrivas en av dem allena. 

 

4.2 Puke -  hantlangare eller ledare? 

När Puke lämnade över åt sin underbefälhavare Johan Folkesson att avsluta belägringen 

av Kastellholm, för att själv ansluta sig till Engelbrekts följe skriver Adolfsson att ”Erik 

Puke snabbt blev en av Engelbrekts närmaste män.”
117

 Uttalandet kan synas oskyldigt, 

och det är inte inkorrekt. Men det finns en hierarkisk skillnad mellan att vara en av 

Engelbrekts närmaste män och att vara en av upprorets främsta män. Adolfssons 

formulering hade kunnat gå obemärkt förbi, om det inte vore för att det är symtomatiskt 

att Puke underställs Engelbrekt. Erik Puke kom, som vi kan se, att inneha en mycket 

betydelsefull position. Det troliga är att Puke stod jämte Engelbrekt snarare än under 

honom. De gånger mina källor refererar till samtida alster framgår detta i all önskvärd 

tydlighet. Vid stilleståndet i Stockholm ges det en särskild försäkran åt Engelbrekt 

Engelbrektsson, Erik Puke och deras medhjälpare.
118

 I samband med valet av 

rikshövitsman blev de båda ledarna bestörta och vid sina protester sägs det att ”bägge 

fordrade, att endera av dem, likgiltigt vilken, skulle erhålla ämbetet.”
119

 Adolfsson ger 

det hela ett annat perspektiv, som vi senare snart skall lyfta upp, men om vi vänder oss 
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till Engelbrektskrönikan står det klart att Carlsson och Larsson ligger betydligt närmare 

krönikan än vad Adolfsson kom att göra. 

 

Att Moberg döper sitt kapitel kring 1430-talets uppror till ”Engelbrekt – en stor man 

som var liten till växten” är inte så underligt som vi senare skall gå in närmare på, 

Engelbrekt har fått profilera fejden fram till sin död. Detta är i sig inte så 

anmärkningsvärt. Värre blir det när Moberg skriver att Puke hade varit 

”bondehövdingens närmaste man och dugligaste befälhavare; han blev den dödes 

arvtagare och sökte fullfölja hans gärning”. Här blir det nödvändigt att problematisera 

förhållandet mellan Puke och Engelbrekt, då Puke här framställs som en klart 

underställd befälhavare och inte en av upprorets centrala ledargestalter jämte Engelbrekt. 

I viss mån har Puke sig själv att skylla för denna omvandling. Att han ofta benämns som 

Engelbrekts arvtagare tror jag kan kopplas samman med Pukes utnyttjande av 

Engelbrekts martyrium. Det politiska knepet kunde möjligtvis rättfärdiga deras uppror, 

men har eventuellt påverkat att han skildrats som mer underställd än han troligen var. 

När Puke erövrar nästan hela norra Sverige så är det Engelbrekts ”trogna anhängare och 

underbefälhavare” som vann området ”för Engelbrekt”
120

, när Puke är på väg att fara illa 

i Söderköping så är det ”två av Engelbrekts främsta medhjälpare under kriget”
121

 som 

ställts till rätta – här blir han för det första kallad medhjälpare, och för det andra identiskt 

jämförd med rovriddaren Broder Svensson.  

 

När Adolfsson senare skildrar valet till rikshövitsman formulerar han det som att 

Engelbrekt var vred över resultatet, önskade själv att bli rikshövitsman och kunde ”i 

värsta fall”
122

 tänka sig att Puke valdes istället för honom – en klar omformulering i 

jämförelse med information om att endera av dem, likgiltigt vilken, skulle erhålla 

posten. Tydligast blir frågan om Pukes roll när Grimberg går så långt att de skriver att 

allmogen stod utan ledare när Engelbrekt fallit.
123

 Problemet med dessa anteckningar 

ligger mycket i att de är förhållandevis oskyldiga och lätt går obemärkta förbi. Hade de 

varit större och mer tydliga hade de kanske kommit att problematiseras. Nu tolereras de. 

Gemensamt för alla dessa oskyldiga tillägg är att de inte grundar sig i referenser, utan 

har tillkommit genom författarens hand och huvud. Följden av dessa tillägg, som jag ser 
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det, blir att Puke gått från att vara en jämställd ledare och frontfigur jämte Engelbrekt till 

att bli en underställd befälhavare åt honom.  Det är värt att poängtera, att denna typ av 

oskyldiga tillägg främst återfinns hos mina sekundära källor, medan mina primära källor 

Carlsson och Lönnroth, motsättningarna dem emellan till trots, håller en genomgripande 

högre nivå vad gäller sådana kreationer. Även Larsson tycks någorlunda mån om att ge 

Puke ett ärligt eftermäle mer efter hänvisningar än efter eget huvud. 

 

4.3 Kontrast: Engelbrekt 

Grimberg ger inte mycket utrymme åt Erik Puke, men skriver kortfattat att det ej dröjde 

länge ”innan Erik Puke var i öppen fejd med sin medtävlare och uppviglade allmogen 

inom stora trakter av Svealand.”
124

 Skildringen är korrekt, det finns egentligen ingenting 

att anmärka på i den. Ändå väljer jag att återigen göra ett nedslag i en tillsynes oskyldig 

skildring. Detta ger oss nämligen ett exempel på en i raden av de skildringar som visar 

på att Puke slogs mot Karl Knutsson med hjälp av stödet från den bondehär han 

uppviglat. Att han benämns medtävlare får vi anse spegla att de slogs om politisk makt. 

En sådan här skildring ges, vad jag hitintills har sett, sällan till Engelbrekt. Puke skildras 

i regel som en upprorsman som slåss om makten med hjälp av en böndernas stöd, medan 

Engelbrekt snarare slåss mot makten för att stödja bönderna. Där Engelbrekt ”var rätt 

man, på rätt plats, i rätt tid” och utvald av bönderna att leda dem, var Puke tvungen att 

propagera och uppvigla ett bondestöd. Skillnaderna ligger i skildringarna mer än i de 

dåtida händelserna. Vi vet ingenting om den personpolitiska agenda som Engelbrekt och 

Puke hyst, och heller ingenting som kan visa på i vilken grad de verkligen kämpade för 

social rättvisa. Larsson skriver vid ett tillfälle att Pukes och Engelbrekts intressen var så 

förknippade med varandras att de framstod som oskiljbara.
125

 Uttalandet berör kuppen 

vid Tälje, men jag ser ingen anledning till att ett sådant yttrande kunde ha fastställts 

under hela upprorsfasen. När vi talar om folkledarnas målsättningar, och metoder för att 

nå dessa, så tycks dem mig identiska. Trots detta har de skildrats på högst olikartade vis. 

Kontrasten blir enorm med tanke på att ”Engelbrekt Engelbrektsson hör till den svenska 

historiens monumentalgestalter”, som Lönnroth korrekt upplyser oss om.
126

 Denne ger 

även en god bild av Engelbrekts historiografiska resa med följande stycke: 
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”Biskop Thomas Frihetsvisa skildrar Engelbrekt som Sveriges av Gud korade befriare från kung Eriks 

tyranni; helgonet gjordes till Karl Knutssons föregångare. Dessa aspekter upptogs av historieskrivningen 

under följande årtionden och utformades efter teologiska klichéer. Helgonet blev till en fridsfurste; 

Engelbrekts verk och ställning i livstiden erhöll de dimensioner; som tillkom Herrens utvalda stridsman. 

På denna de medeltida krönikors Engelbrektsbild byggde 1800-talet vidare. En nationell och liberalt 

inriktad historieskrivning gjorde Engelbrekt till grundläggaren av en nationell demokrati, den svenska 

riksdagens skapare, Sturarnas och Gustav Vasas föregångare. 1400-talets helgonschablon och 1800-talets 

personlighetsideal sammansmälte till den Engelbrektsgestalt, som ingår i det allmänna medvetandet av 

idag. Det är denna 1800-talets Engelbrekt som blivit en av den svenska historiens centrala gestalter och 

vars insatser föras som ett nationellt äreminne. Denne Engelbrekt är helt och hållet en litterär produkt. Den 

verklige Engelbrekts personlighet skymtar blott dunkelt ur de medeltida maktstridernas virrvarr. Hans 

gärning är betydelsefull och reel men har en annan innebörd än den som senare inlagt i den.” 
127

 

 

En av de författare som starkast hyllar Engelbrekts person är Moberg. Denne menar att 

det råder enighet om att Engelbrekt var en stor frihetskämpe.
128

 Det uppror som 

Engelbrekt och Puke då deltog i borde enligt Moberg anses som en frihetskamp. Vilket 

det också gör, för den förstnämnde av dem. För Moberg var Engelbrekt ”den rätta 

ledaren”, han var ”rätt man, på rätt plats, i rätt ögonblick”
129

. Moberg lyfter upp 1434 års 

fejd som det vore en handling som Engelbrekt både uppviglat och därefter dirigerat 

nästan helt på egen hand. Moberg ger även Engelbrekt en hjältegloria då han skriver: ”I 

princip tvivlar jag på stora män och misstror hjälteglorior och ärekransar kring deras 

pannor, men jag måste tillerkänna Engelbrekt oförvitlighet och osjälviskt uppsåt.”
130

 

Författaren tycks nästan önska sig bilden av en ledare som kunde ge auktoritet och 

ledarskap åt en plågad allmoge, som till slut fått nog och rest sig mot överhöghetens ok.  

 

Detta ger för det första en felaktig bild av händelseförloppet, och för det andra leder en 

så uttalad ledarkaraktär till att det inte finns utrymme över åt fejdens övriga 

centralgestalter. Att förstora Engelbrekts roll får till följd att han slukar betydelsen av 

övriga individer, och först vid hans död frigörs detta utrymme något. Problemet, som jag 

ser det, med Mobergs skildring av Puke ligger främst i den skildringen han ger 

Engelbrekt. Kring den senares karaktär har porträttet målats med så skarpa färger och 

varit så centralt placerat, att när Puke görs utrymme för så kommer han in som en blank 

karaktär. Det är i sig inte speciellt underligt att Moberg ger en sådan skildring. Det får 
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anses vara en följd av det propagandamaskineri som Puke gått igenom. Att författaren 

Moberg inte problematiserar detta ligger väl till viss del i att han var just en författare 

med historieintresse, som gav sig på att skriva ett populärhistoriskt översiktsverk. 

 

Medan det mörka porträttet av Puke, som ytterst trycktes av Karl Knutssons 

propagandamaskineri, snabbt bleknade bort kom porträttet av Engelbrekt att glatt 

färgläggas av så många olika historiografiska perioder att man snart övermålat hans 

historiska person med granna färger. Med andra ord så har Engelbrekt först målats upp 

som en martyr, för att därefter antingen ses som en oegennyttig fosterlandsvän eller en 

ärelysten maktpolitiker.
131

 Puke tycks, vad jag hitintills sett, inte ses som annat än en 

upprorsman som faller inom den sistnämnda ramen allena. 

 

4.4 Korta skildringar 

Ett annat problem med skildringarna av Puke ligger i den textmässiga kvantitet som 

tilldelats honom. Problemet har ofta kretsat mer kring vad som inte skrivits än vad som 

skrivits. De primära källor jag har valt ut har varit sådana som berör honom mer 

ingående. De sekundära källorna däremot ger perspektiv, men belyser Puke i varierande 

omfång. Översiktsverken av Grimberg och Moberg ägnar inte särdeles mycket 

textomfång åt Pukes ageranden. Även forskare som annars huvudsakligen berör Pukes 

omgivning låter denne falla i glömska, något som sker inte minst i Sten Carlssons och 

Jerker Roséns böcker. Dessa sammanfattar Pukefejden i det närmaste med orden om att 

”Karl Knutsson lyckades emellertid genom svek sätta sig i besittning av hans person 

[Erik Puke] och han halshöggs i Stockholm i början av år 1437.”
132

 Med sådana 

skildringar är det svårt att få ett ärligt eftermäle. 

 

4.5 Sammanfattande reflektioner 

Att skildra en historisk epok genom en av tidens centrala gestalter är i sig inte unikt, och 

det är nödsakat och ofrånkomligt att vissa historiska gestalter kommer att belysas medan 

andra faller i glömska. Det finns i sig inget fel med att låta Engelbrekt få symbolisera 

1430-talets orosår, det finns i sig heller inget fel med att låta Puke hamna i dennes 
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bakvatten. Historiska gestalter hamnar i skymundan trots att de har haft ett stort 

inflytande och starkt påverkat historiens gång, att skildra historiens alla betydelsefulla 

gestalter är inte genomförbart. Det går inte att göra alla rättvisa. Problemet i fallet med 

Erik Puke och Engelbrekt är med vilka proportioner ett sådant skuggställande har 

genomförts. Engelbrekt har gått till historien som en av Sveriges monumentala gestalter, 

och under vissa historiografiska epoker har han endast varit Gustav Vasa underställd. 

Puke å sin sida har blivit förknippad med det misslyckade uppror som dessa gemensamt 

genomförde. Puke målas upp som en simpel hantlangare till Engelbrekt, en tragisk 

gestalt med våldstendenser och maktgalenhet. Där Engelbrekts målats upp som en 

böndernas förkämpe blir Puke en person som utnyttjar sitt bondestöd i sin egen 

maktkamp. Till viss del är detta sant, Puke för en maktkamp – men han gör det som 

allmogens utsedda ledare, han gör det kanske för överlevnad och eventuellt som en 

allmogens kandidat till kungatronen. Han gör det säkerligen inte utan personliga mål, 

och med missnöje över det förbiseende man visat honom. Men han gör det inte allena 

som en sur gest över en fästning på Åland, och han gör det troligen inte särdeles 

annorlunda än vad Engelbrekt hade kunnat göra det hela om det var han som hade 

överlevt Puke. Detta är givetvis en kontrafaktisk provokation från min sida, som baseras 

på de källor som jag hitintills tagit del av. Det är möjligt, kanske till och med troligt, att 

det går att finna stöd för Engelbrekts storhet i andra verk. Kanske kan det även gå att 

finna stöd för detta i de källor som jag använt mig av, om man närmar sig dem ur ett 

annat perspektiv. Jag tror däremot inte att det går att finna stöd för den obalans som 

kommit att särskilja de två folkledarna åt.  

 

Avslutningsvis refererar jag till Gottfrid Carlssons stycke: 

 

”I historien om Sveriges nationella frigörelse på 1430-talet framstår Erik Puke som 

den mest tragiska gestalten. Även därutinnan gör sig hans tragik förnimbar, att hans 

öden och gärningar, försåvitt de icke sammanföllo med Engelbrekts, i stort sett äro 

kända endast genom den mot honom så partiska och hatfyllda skildring, som 

inspirerades av hans övervinnare Karl Knutsson. Av fiendehand tecknades hans 

minne; sedan man tagit hans liv, berövade man honom också det ärliga eftermäle, 

som han utan tvivel förtjänade.”
133
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Fotnotsförteckning 

 

                                                 
1
 Erik Pukes använder sitt släktnamn, Puke, som ett efternamn. Han kan alltså kort och gott kallas Puke, 

och kommer i uppsatsen att omnämnas antingen som Erik Puke eller endast med tilltalet Puke. 
2
 Lönnroth, 1934, s.120 

3
 Florén & Ågren, 2006, s.52 

4
 Florén & Ågren, 2006, s.52 

5
 Nordin, 1993, s.33 

6
 Nordin, 1993, s.34 

7
 Nordin, 1993, s.34 

8
 Nordin, 1993, s.35 

9
 Nordin, 1993, s.41f 

10
 Lönnroth, 1934, s.66 

11
 Lönnroth, 1934, s.67f. Kung Erik sägs ha brutit mot kyrkan och landets rätt och utfört brott mot kyrkan, 

brott mot riket; rättskipning, förvaltningsordningen och konstitutionella frågan – konungens principiella 

förhållande till sina undersåtar. Konungen har visat sig oförbätterlig, och cirkulärskrivelsen skall nu visa 

på Sveriges rätt till uppror. Baselkonciliet, skrivet av Biskop Knut och biskop Thomas, bygger på 
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