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KAPITEl 1 

Hon såg inte de två männen som lösgjorde sig ur skuggorna och följde 
efter henne, utan gick med kroppen framåtböjd och blicken ned i gatan. 
Hon vandrade uppför Helga Lekamens gränd, passerade några munkar på 
väg till Bykyrkan och kom ut på Stortorget. Fuktiga kastvindar från sjön 
svepte upp genom gränderna och hon huttrade till. Det var fortfarande 
riskfyllt att röra sig ensam på Stockholms gator, men hon hade inget val. 
Hon ägde ett handelshus på Korntorget och skulle möta sina uppköpare 
i hamnen. Tyskarna hade lagt beslag på nästan all handel i Stockholm, 
och hon måste värna om de uppköpare hon hade. Det skulle bli mödo-
samt, men hon borde klara det. Hon hade gått igenom svårigheter förr. 
Anne Persdotter svepte sjalen tätare kring sig, skyndade på stegen och 
sneddade över Stortorget.

Gårdagens avfall låg kvar på gatorna och det luktade ruttet och gam-
mal fisk i gränderna. Hon skyndade förbi och märkte inte männen som 
skuggade henne. Hon såg inte heller när de gjorde tecken åt två kvinnor 
som också började följa efter henne på avstånd.

Anne vek in på Köpmannagatan och trängde sig förbi en grupp tyska 
knektar. Det hade gått ett par månader sedan de tyska hansastäderna 
hade tagit över Stockholm och det var hög tid att hon fick igång sin 
handel på nytt. Flera skepp hade seglat in till Stockholm och snart borde 
allt vara som tidigare, innan de svenska borgarna mördades och vitalie-
bröderna störtade staden i olycka.  

Plötsligt hörde hon steg bakom sig, och när hon kastade en blick över 
axeln upptäckte hon de två männen som var på väg åt hennes håll. 
Hastigt drog hon i sjalen för att skyla revan i särken. Tyget hade fastnat i 
dörrlåset när hon var på väg ut och det hade blivit en reva i urringningen. 
Hon borde ha vänt om och bytt kläder, men hade bara rusat iväg. Sjalen 
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måste ha glidit ned och männen hade tydligen sett det. Olustig till mods 
skyndade hon vidare. 

En åkare kom körande emot henne med sin tomma vagn och längre 
ned på gatan vacklade två dragare fram med en vintunna mellan sig. 
De sjöng och skrattade och visslade till när de fick syn på henne. Anne 
vek snabbt av från den trånga gränden och in på Skomakargatan för att 
undvika deras blickar. 

”Du där i grönt, vi vill tala med dig.”
Två medelålders kvinnor i huvuddok och gråblå klänningar närmade 

sig. Den äldre av dem var högrest och vacker, den yngre var mager, hade 
blont uppsatt hår och såg mer ut som en man än en kvinna. Bakom dem 
skymtade de två männen. Anne ångrade att hon hade lämnat huvud-
doket och kappan hemma. Klädd så här kunde hon tas för en ogift piga.  

Den äldre kvinnan kom närmare och synade henne med kalla ögon. 
Hennes blick fick Anne att tänka på en bardskärare som med förtjusning 
skar och karvade i människors sår. Den ljushåriga väninnan ställde sig 
tätt intill henne och Anne kände sig trängd. 

”Du bär ingen huvudklut. Du är alltså ogift?”
”Det är min ensak.”
”Varifrån kommer du?” Kvinnan satte händerna i sidan.
”Korntorget. Jag bor och arbetar där. Hurså?”
”Hos vem går du som piga?” 
”Jag är ingen piga, jag handlar med …”
Anne tystnade när den äldre kvinnan plötsligt gled upp bakom henne 

och lade händerna på hennes överarmar. I nästa ögonblick sträckte den 
blonda ut sin hand och slet bort sjalen från hennes barm.

”Dina bröst är fulla med mjölk. Så du har låtit locka dig av en man”, 
sa hon föraktfullt och stack ned händerna innanför urringningen. ”Jag 
känner pigor av din sort. Seså, stilla dig nu.”

”Vad tar ni er till? Flytta på er”, fräste Anne och sparkade mot kvin-
nans ben. 

”Din slyna!” 
Kvinnorna trängde upp henne mot husväggen, och medan den ena 

höll fast henne, letade sig den andras händer längre ned i urringningen 
och grep tag om ett av brösten. Hennes sträva fingrar sökte sig runt 
bröstvårtan.

”Låt mig vara!” Anne vred sig och försökte komma loss.
Greppet om hennes armar hårdnade och hon svor till. Hon hade 
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hamnat i klorna på två borgarkvinnor som trodde att hon var en ogift 
piga. Nu tänkte de mjölka henne för att se om hon hade fött ett barn i 
lönndom. Ett barn utom äktenskapet. Om en ogift kvinna hade mjölk i 
brösten antogs hon ha dödat sitt barn och för detta måste hon straffas. 
Men hon var änka och ammade fortfarande sin son Johan. 

”Ser ni inte att jag är borgarhustru och …” 
”Så säger alla. Var är din man, då?” 
Ja, Johans far, for det genom Annes huvud. Hon visste inte ens var 

han befann sig.
”Det har ni inte med att göra.” Hennes röst darrade av tillbakahållen 

vrede. ”Släpp mig!”
”Nej, än är vi inte klara med dig.” 
Det smärtade till i ryggslutet när den äldre bände upp hennes armar på 

ryggen så att den blonda kom åt att klämma hårt om brösten.
Anne högg efter handen med tänderna men missade, och kvinnan 

började mjölka henne som om hon hade varit ett simpelt kreatur. Mjöl-
ken kom genast. 

”Ser man på. Var har du gömt barnet?”
Anne kände ilskan stegras. Hur kunde en borgarhustru förnedra en 

medsyster så?
”Hör på, jag är handelskvinna och änka. Jag har två barn som väntar 

på mig därhemma.”
De två kvinnorna såg på varandra och brast i gapskratt. 
”En horkona är du, det ser vi nog. Och det finns straff för sådana som 

du”, sa den äldre kvinnan.
”Nej, ni misstar er!” skrek Anne samtidigt som hon insåg att hon skulle 

få svårt att bevisa det. Hennes lagvigde man var död, och den man som 
hade gett henne en son hade lämnat Stockholm. Det ryktades att han 
var någonstans i Bergslagen med sin fru.       

”Jag är änka”, vädjade hon. ”Ni måste tro mig.”
Till svar tog de tag i henne i var sin arm och nickade åt de två männen 

som hade stått en bit bakom dem. Anne anade vad som höll på att hän-
da, och med en häftig rörelse satte hon en armbåge i magen på den ena 
kvinnan. Sedan slängde hon sig fram, kom loss och började springa. 

Och medan hon sprang svallade ilskan inom henne. Hon tänkte på 
de stackars pigor som dömts som barnamördare och förvisats från staden. 
I flera fall var skulden inte ens deras, utan de hade blivit offer för sin 
husbondes närmanden och kastats ut på gatan när de blivit havande. 
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Inte nog med att många av dem hade det svårt, de jagades också. Anne 
bet ihop i sin ilska och försökte låta bli att gråta. Hon var så uppfylld av 
sina tankar att hon inte lade märke till käppen som en av männen höll 
ut framför henne. När hon väl såg den var det för sent. Hon snubblade 
och föll huvudstupa.
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KAPITEl 2

Anne ville skrika rätt ut i det unkna, illaluktande träskjulet på Stortor-
get. Likt en simpel tjuv hade hon förts till Kåken där hon fösts samman 
med brottslingar, tiggare och trashankar. Hon hade stretat emot och 
protesterat, men ingenting hade hjälpt. Hårdhänt hade männen kastat 
henne i byhäktet, medan de två kvinnorna stått en bit bort och sett 
belåtna ut. Nu trängdes hon på det trampade jordgolvet med en hop 
smutsiga, stinkande människor och i de mörka hörnen kunde hon höra 
kackerlackorna.

När dagen övergick i natt kom råttorna fram och hon kröp ihop vid 
dörren där det var ljusare. Då kunde hon åtminstone se dem. Men hon 
fick ingen sömn, för hon blev hela tiden störd av de andra fångarna. 
Några grät, andra slogs, skrek eller grälade. I gryningen var det någor-
lunda tyst och hon somnade, men strax väckte en portkona henne med 
sina snarkningar och då gav hon upp.

Anne slog armarna om knäna och stirrade rätt fram medan vrede 
blandades med förtvivlan. Köpmännen som hade väntat på henne i ham-
nen måste ha gått därifrån för länge sedan och förmodligen hade de in-
lett förhandlingar med någon annan. Det hade hon inte råd med. Hittills 
hade hon lyckats försörja sig och barnen trots krig och belägring, men 
med de tyska handelsmännen i Stockholm blev det allt svårare. De var 
utbildade hanseatiska köpmän som hade köpt fastigheter på Stadsholmen 
eller bodde hos svenska släktingar. Flera av dem talade felfri svenska och 
hade goda förbindelser med de styrande. Det värsta var ändå att Hansan 
hade sina egna lagar och förordningar. De styrde med hård hand och ville 
själva kontrollera allt. För en ensam handelskvinna som hon kunde det 
bli besvärligt. Att hon hade kastats i byhäktet gjorde inte saken bättre. 
Rykten spreds snabbt i staden. 

Tankarna malde medan stanken av de smutsiga fångarna runtomkring 
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klibbade mot huden och gav henne kväljningar. En åderlåterska ältade 
sitt livs historia om och om igen. Hon klagade över sin odugliga karl som 
inte kunde ge henne några barn, och hur hon istället sökt efter en annan 
man. Till slut hade hon mött en köpman i Östra kvarteret och de hade 
inlett en hemlig förbindelse. En dag hade hennes man listat ut vad som 
försiggick och stormat in i sängkammaren med flera vittnen. Här satt 
hon nu anklagad för hor och väntade på att hudfläkas eller gå runt med 
stadens stenar innan hon blev utvisad ur Stockholm. Än värre var det 
med pigan som anklagades för att ha stulit två silverskedar. Hon skulle 
begravas levande, sättas kvick i jord. Anne sneglade på den bleka flickan 
med utslaget hår och rödgråtna ögon. Alla viskade om pigan, men så fort 
hon såg upp tystnade pratet. Anne önskade att hon kunde göra något för 
att hjälpa henne. Flickan hade berättat att det var kökspojken som stulit 
skedarna, men matmodern trodde henne inte och den äldre kvinnans 
ord hade gällt.

Inte heller nästa natt kunde Anne sova. Som en envis malande ton 
ljöd fångarnas röster i hennes huvud. Hon slog händerna för öronen. Jag 
är inte en av dem, jag är ingen barnamörderska, upprepade hon gång på 
gång för sig själv. Men trots att hon visste att hon var oskyldig var hon 
rädd. Oskyldiga hade blivit dömda förr och det kunde ta lång tid innan 
saken reddes ut. 

När dörren äntligen öppnades och hon togs till förhör, måste hon 
tvinga sig själv att vara tyst och inte fara ut i förbannelser. Hon fick vänta 
länge i Rådstugan, men till slut fördes hon tillbaka till skjulet igen. Andra 
ärenden hade varit viktigare än hennes. Hon försökte behärska sig och 
sa sig själv att den dag hon kom ut ur häktet skulle hon arbeta för att de 
olyckliga i staden skulle få det bättre. Hon tänkte på vad hennes bästa 
väninna Valborg brukade säga: Ingen kan motstå dig, du utstrålar kraft 
och det är därför du får som du vill. Den förmågan skulle hon kanske få 
användning för nu. Anne log lite för sig själv. Visst var det vackra ord, 
men den där kraften som Valborg talade om var inte bara av godo. Det 
var sällan hon kunde slå sig till ro. Hon hade stora planer för handels-
huset. Hon skulle vilja handla med länder långt borta i öst, länder hon 
bara hade hört talas om. Hur hon skulle genomföra detta visste hon inte, 
men hon fantiserade om det och såg inga gränser. Hennes dröm var att 
ge sina barn ett gott liv och kunna skänka en del pengar till de stock-
holmare som hade lidit svårt under de senaste årens svält och belägring. 
Nu föreföll allt detta mer osäkert än någonsin. Här i skjulet hade hon 
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inte ens mat nog åt sig själv. Och hon hade ingen aning om vad som  
väntade.



Valborg vankade av och an framför bakugnen i Vinkällaren medan hon 
torkade av sina degiga händer mot förklädet. Anne hade lovat att hjälpa 
henne med brödbaket, men syntes inte till. Det var inte likt henne. Om 
hon lovade något höll hon det alltid. 

En stark lukt av bränt bröd trängde ut i rummet och Valborg rusade 
efter brödspaden. Med en stor svepande rörelse fick hon ut brödet ur ug-
nen och såg till sin lättnad att det bara var svart i kanterna. Det skulle 
komma många gäster till kvällen och de ville inte bara ha lybskt öl. De 
älskade hennes matbröd och skulle bli besvikna om hon inte hade något 
att bjuda på. Det var inte för inte som hon kallades Mat och dryck. Hon 
rakade runt i glöden, borstade av stenhällen och satte in en ny limpa. 

På kvällen när Anne fortfarande inte hade dykt upp blev Valborg 
orolig och frågade runt bland kroggästerna om de hade sett henne. Trots 
att de värsta knektarna och lösdrivarna hade följt vitaliebröderna när de 
lämnade staden, var det oroligt på Stockholms gator. Det kunde ha hänt 
Anne något. Då barnen frågade efter henne lade hon dem att sova uppe 
på loftet och försäkrade dem att deras mor skulle komma nästa dag. Men 
det gjorde hon inte, och efter att ha väntat ännu några timmar stängde 
Valborg Vinkällaren och gav sig ut för att leta. 

Handelshuset var tomt och i hamnen hade ingen sett Anne. Valborg 
gick ombord på de två skepp som låg förtöjda invid kajen, men skep-
parna bara skakade på huvudet. Hon tittade in i Bykyrkan, fortsatte 
norrut förbi Slottet, passerade kvarnen vid Norrbro och stirrade ned på 
det strömmande vattnet. Anne hade väl inte drunknat? Hon slog bort 
den omöjliga tanken och tog backen upp mot Klara kloster på Malmarna. 
Det fanns en hästhandlare som hyrde ut vagnar och hästar i närheten, 
och hon frågade honom om en kvinna med rödblont hår hade varit där 
och hyrt häst och vagn. Men han hade inte sett någon, och överallt fick 
Valborg samma nekande svar. Först på tillbakavägen när hon gick över 
Stortorget blev hon medveten om hur planlöst hon hade letat. Om Anne 
hade råkat illa ut borde hon fråga efter henne vid Rådstugan. Hon stan-
nade till utanför, och en av knektarna hänvisade henne till Kåken där 
alla som väntade på rättegång hölls inlåsta.
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”Men hon är ingen brottsling”, protesterade Valborg.
”Det säger alla. Gå du dit och se efter själv.”
Den slitna, grå träbyggnaden låg på Stortorget alldeles i närheten av 

den plats där de dömda piskades eller fick sitt stockstraff. Valborg rös till 
av obehag. Hon hade sett en igenkännande glimt i vaktens ögon, som om 
han mycket väl visste vem Anne var.

Hon stannade vid vaktkuren och frågade efter Anne Persdotter.
”Jaså, barnamörderskan. Känner ni henne? Ja, hon sitter härinne.”
”Anne är ingen barnamörderska. Hon är handelskvinna, och en pålit-

ligare vän finns inte. Släpp ut henne innan jag blir arg.” Valborg tog hot-
fullt ett steg framåt. Hennes hår var i oordning och de runda kinderna 
röda av harm. 

”Tror ni att jag har tid att stå här och vänta? Mina kroggäster blir på 
dåligt humör om jag inte återvänder snart. Och ni vill väl inte bli utan 
öl nästa gång ni kommer?”

Vakten harklade sig och såg sig osäkert omkring.
”Ett ögonblick.” Han reste sig och gick iväg, tydligen för att tala med 

någon. Valborg pustade av otålighet. Nu gällde det att genast få ut Anne 
innan det blev rättegång och allt möjligt krångel.  

”Har ni bevis för att hon är den som ni säger?” undrade vakten när han 
kom tillbaka. 

Valborg hejdade sig, men kom sedan ihåg att hon hade några karv-
stickor med Annes namn och beteckningen på Handelshuset i bältesväs-
kan. Hon rotade fram dem.  

”Se själv, här är karvstickorna som hon brukar märka sina varor med. 
Hon är änka och har ett handelshus på Korntorget.” 

Vakten tog en av stickorna och försvann igen. När han återkom såg 
han blidare ut och bugade sig. 

”Jag är rädd att vi har misstagit oss. Jag beklagar.”
”Det gör jag med. Hon skulle ha hjälpt mig i Vinkällaren igår. Knek-

tarna blev utan mat. Det blir inget att äta för kroggästerna idag heller om 
ni inte hämtar henne nu på en gång.” 

”Hämta fången? Det vet jag inte om jag kan”, mumlade vakten.
”Ni klarar det mesta, det ser jag nog. Jag väntar.” Hon lade armarna i 

kors över bröstet. ”Och jag har just fått in ett parti skummande öl och 
några tunnor rhenskt vin”, lade hon till med ett brett leende.

Vakten nickade, strök händerna mot varandra och försvann in i Kå-
ken. En stund senare återkom han med en smutsig kvinna i trasig särk. 
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Kedjan kring hennes ena fot släpade i marken. 
”Lås upp den där, hon är inte farlig”, sa Valborg, och som om hon hade 

varit hans överordnade lydde vakten. Anne gned sig över ankeln och 
kastade en blick på väninnan.

”Tack och lov att du kom. Jag vet inte hur jag hade kommit härifrån 
annars. Det här träskjulet är lika trångt som en badstuga och fullt med 
löss. Hoppas du har en luskam och ett varmt bad åt mig när vi kommer 
hem.”

”Och ett stop varm mjöd”, lade Valborg till. ”Tänk att de tog dig för 
barnamörderska. Det är bra att stadsvakterna försöker hålla ordning i 
Stockholm, men någon måtta får ändå det vara.”

”Ja, jag har inte sovit alls. En kvinna som skulle sättas kvick i jord grät 
hela tiden, och …”

”Kom nu. Det är bäst att vi går innan de tar fel på dig och henne.” 

Kvällen tillbringade Anne och barnen hos Valborg på krogen, och sedan 
gick de hem till sig i Handelshuset. Hon var åter fri, men hade en obehag-
lig känsla av att det som hänt skulle få tråkiga följder. Stadens män hade 
förhört henne, och även om hon hade varit så fåordig som möjligt hade 
hon varit tvungen att svara på vissa frågor. Förutom ålder och härkomst 
hade de frågat ut henne om barnen och hur hon försörjde sig. Hon tyckte 
inte om det. Hennes namn och svar hade förts in i stadens rullor. Från 
och med nu visste de styrande vem hon var. 



18

KAPITEl 3

Den nedåtgående solen fick Dogepalatsets marmor att glittra och vatt-
nets vågor att blänka i guld. Köpmannen Leonardo Omicelli betraktade 
det ljust ornerade taket, pelargångarna och de höga fönstren och tänkte 
att dogernas praktfulla byggnad var som en Guds skapelse. Han vände sig 
till sin kompanjon i gondolen.

”Se, vilken vacker stad Venedig är. Mäktigare än Konstantinopel!”
”Du har rätt. Och handeln har aldrig gått bättre”, svarade hans gamle 

vän Giorgio Faccioli och strök sig över flinten. En gång hade han haft 
långt, kastanjebrunt hår, men det enda som återstod var en gråbrun krans 
ovanför öronen och nacken.

Männen närmade sig kajen där en rad svarta gondoler vaggade vid sina 
pollare. En mås dök skriande ned i vattnet framför dem, lyfte och flög 
iväg med en fisk i näbben. Lite längre bort täckte några båtsmän över 
sina båtar för kvällen. Leonardo lyssnade till sorlet från Markusplatsen 
och ljudet av vågorna som slog in mot husen utmed kanalerna. Han bors-
tade ut vecken på sin sammetsdräkt och satte på sig huvudbonaden. 

”Då var vi framme. Det har varit en lyckad resa.”
”Ja, jag längtar efter att få sätta alla vinster på pränt så att jag kan visa 

rådsherrarna.”
”Det hörs att du är ägare till ett handelshus”, sa Leonardo.
”En dag kan du också äga ett. Du vet, arv, släktskap eller hårt arbete”, sa 

han och stötte till sin kompanjon i sidan. ”Och pengar, min unge man, är 
livet. Kryddor från Ostindien, siden från Kina, ädelstenar från Indien. De 
kommer att bli som galna i Lübeck och Brügge när de får se vad vi har.”

Gondolen hade nått fram till bryggorna framför Dogepalatset. Gondol-
jären tog tag i en av pollarna och gjorde fast akteröver. Sedan manövre-
rade han skickligt båten in mot kajen. Leonardo tog tag i relingen och 
reste sig upp.
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”Gå du först.”
De steg i land och Giorgio tog fram penningpungen. Han gjorde ett 

hastigt överslag i huvudet och räckte några mynt till gondoljären. Denne 
skakade på huvudet och ville ha mer, men Giorgio slöt fingrarna om pen-
ningpungen och stoppade tillbaka den vid bältet.

”En annan gång, båtsman, när du har blivit skickligare med åran. 
Överfarten från Lido tog för lång tid.” 

Mannen protesterade men Giorgio lade lugnt handen på hans axel, 
nickade åt Leonardo och tog trappan upp mot Markusplatsen.

Solens sista strålar föll över torget, och kolonnerna vid vattnet av-
tecknade sig som långa, mörka skuggor. Leonardo tyckte det såg nästan 
mystiskt ut. De tog snabbt vägen förbi Markuskyrkan och hade gått in i 
en av gränderna då Leonardo hejdade sig.

”Ett glas vin kan vi väl unna oss? Vi behöver ju inte lossa skeppen 
förrän imorgon.”

”Jag borde gå hem. Vi har ju varit borta i flera månader.” 
”Då gör en stund till inte så mycket. Kom!”
Leonardo lade armen om den äldre vännens skuldror och drog iväg 

med honom mot en taverna. De slog sig ned och när de fått sina vinglas 
tog han åter till orda.

”Den här gången gick det bra för oss i Konstantinopel, men jag oroar 
mig redan för nästa resa. Den där kopparen som vi fick så mycket betalt 
för …”

”Den från Sverige?”
”Just den. Jag har kanske lovat för mycket, men Zerxes, köpmannen 

som handlade mest av oss, ville nödvändigt ha en hel skeppslast nästa 
gång. Och det ska vara den rena svenska råkopparen från Bergslagen som 
jag köpte av Hansan.” Leonardo fingrade förstrött på glaset.

”Den som skeppas via Stockholm och Lübeck?” 
”Ja, och jag lovade att skaffa den. Zerxes berättade att kejsaren håller 

på att bygga ett palats och vill ha metallen till några skulpturer och en 
del byggnader i staden. Tydligen är den här råkopparen lätt att arbeta 
med och har en vackrare och ljusare glans än all annan koppar. Han 
jämförde den med guld.” 

”Men den ger ingen vinst för oss. Hansan tar alla pengar.” 
”Jag vet, men jag har lovat honom.” 
Leonardo tog en klunk av vinet och satte ifrån sig glaset med en suck. 

Han hade så lätt för att bli ivrig och då lovade han gärna mer än han 
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kunde hålla. Ändå ångrade han sig inte. Om han inte hade gett sitt löfte 
skulle han aldrig ha fått köpa sidenet och kryddorna till ett så bra pris. 
Köpmannen Zerxes hade stort inflytande i Konstantinopel och många 
goda förbindelser. Redan nu hade deras samarbete inbringat stora vinster. 
Inte undra på att han hade lovat honom den där lasten.

Han trummade med fingrarna mot bordet och betraktade skymning-
ens mörka toner på vattnet. 

”Hansan har tagit över Stockholm, så handeln är igång igen. Då bör 
den fungera även i Bergslagen. Jag kanske kan köpa min koppar där. Om 
jag skaffar den på egen hand …”

”Javisst”, sa Giorgio förstrött. Han hade redan druckit upp sitt vin och 
fyllt på glaset igen. ”Men tänk inte så mycket på affärer nu.”

”Nej, ikväll ska vi fira.”
”Fira du som är ogift. Om jag vore du skulle jag passa på att slå runt så 

länge det går. Ditt giftermål kan inte vänta hur länge som helst, och jag 
förväntar mig att du tar ditt ansvar.”

Leonardo rynkade ögonbrynen och såg bort över torget. Det var nästan 
mörkt nu och stadens invånare skyndade hem till kvällsvarden. Ansvar? 
Han ville själv bestämma vem han skulle gifta sig med. Giorgio hade så 
stora förväntningar på honom. Leonardo undvek vännens blick och be-
traktade istället några kvinnor i uppsatt hår och stora, vida kjolar på väg 
över torget. De uppklädda damerna kom alldeles nära dem och han hörde 
deras ljusa skratt. En gång hade han varit djupt förälskad, men kvinnan 
som han hållit kär hade svikit honom för en annan. Hennes far hade lovat 
bort henne till en kusin som hade flera palats i Venedig, och även om hon 
länge vägrat att gifta sig med honom hade hon till slut gått med på det. 

Han mindes smärtan och hopplösheten. En tid drog han omkring i 
staden utan mål och drack till sent om nätterna. Inte förrän hans föräld-
rar skickade iväg honom till universitetet i Bologna tog han sig samman. 
Där lät han sig uppslukas av sina studier i juridik, teologi och medicin, 
och tröstade sig med tillfälliga förbindelser. Han stannade aldrig länge 
hos en kvinna, och när de kom honom för nära lämnade han dem. Den 
dag han måste bilda familj fick han väl anpassa sig, men tillsvidare ville 
han inte tänka på det och han tyckte inte om kravet från Giorgio. Frän-
den ville gifta bort sin dotter med någon som kunde driva handelshuset 
vidare, och han försummade aldrig ett tillfälle att tala gott om henne. 
Tydligare kunde han inte vara. Leonardo slog bort tanken. Allt det där 
låg i framtiden. 
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”Vet din hustru om att skeppet har anlänt? Jag såg henne inte vid 
kajen”, sa han.

”Hon vet att jag kommer hem till henne när jag är klar med mitt.”
”Du menar med tullen och skeppspapperen, eller med det andra?” Leo-

nardo blinkade åt honom. Vännen sa alltid att han borde gå hem, men 
såg ändå till att roa sig när han kunde.  

Giorgio Faccioli drog åter handen över flinten och himlade med ögo-
nen. 

”När man är så gammal som jag känner man sin hustru alltför väl. Då 
är det gott att det finns andra kvinnor.”

Leonardo skrattade. Giorgio Faccioli hade fyllt femtio, men såg mycket 
yngre ut. Ansiktet var vackert utan rynkor, och han förde sig på ett bele-
vat och värdigt sätt. Han hade en aldrig sinande lust på kvinnor och såg 
till att skaffa sig en i varje hamn. Men nu var de hemma i Venedig. 

Giorgio tycktes ha läst hans tankar.
”En sista natt. Det är väl inget att uppröras över?” Han log och be-

ställde in en ny kanna vin. ”Nu tar vi oss ett gott mål mat och en skön 
kvinna. Sedan går vi hem. Och du vet väl att vi gör kyrkan en god gär-
ning? De ska börja ta ut skatt av portkonorna.”  

”Ja, kyrkans män har alltid förstått hur de ska bli rika.” 
Leonardo tänkte på det simpla i att betala för att få vara tillsammans 

med en kvinna. Visst var det straffbart att förföra en gift kvinna, och 
därför gick många män till skökorna. Men måste det verkligen vara så? 
Hans blick förlorade sig i fjärran.

”Skål då, frände!”
Giorgio höjde vinglaset. Leonardo skålade och drack, men när vännen 

skulle ha med honom till glädjekvarteren avstod han. Innan han åter-
vände hem till sig skulle han istället söka upp sin far och mor och berätta 
att han var tillbaka från sin långa resa. 
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KAPITEl 4

Annes oro var befogad. Några dagar efter att hon hade släppts ut ur 
fångenskapen spatserade två män i huvudbonad, mantel och gröna hosor 
förbi vakten och rätt in på kontoret i Handelshuset. Anne såg upp från 
sin skrivpulpet. Det var samma karlar som hade släpat iväg henne till 
Kåken tillsammans med de två borgarhustrurna.

Hon slöt ögonen och öppnade dem igen som för att förvissa sig om att 
hon inte inbillade sig. Men nej, det var samma uslingar som hade fångat 
in henne på Skomakargatan. Handen darrade till.  

”Anne Persdotter?”   
Hon nickade, men reste sig inte. 
”Jaha, ni har äntligen kommit för att be mig om ursäkt”, sa hon. ”Han-

deln blir lidande när man blir tagen för barnamörderska.” 
Männen harklade sig och blev stående. Hon bad dem inte sitta ned. 
”Vi beklagar, vi misstog oss. Ni var inte klädd som en borgarhustru.”
”Nej, men nu är jag det”, sa Anne och strök med handen över den 

gröna kjolen. ”Nå, berätta varför ni är här.”
Männen utbytte menande blickar
”Ni driver handelshus”, sa den äldre av dem. Hans näsa sköt fram som 

en strut i det smala ansiktet och det inställsamma leendet avslöjade två 
spetsiga hörntänder. Gnagare, tänkte Anne, det är bara morrhåren som 
fattas. 

”Som ni ser. Detta är min arbetsplats.” Hon slog ut med handen.
”Hur har ni kommit över det här kontoret?”
Hon ryckte till. Samtalet hade tagit en ny vändning.
”Jag är borgarhustru från Lübeck, men min man dog på vägen till 

Sverige. Jag fortsatte affärerna tillsammans med hans kompanjon Alf 
Gerhardt, och sedan han försvann har jag drivit handeln ensam.”

En av männen upphävde en hög vissling.
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”Alf Gerhardt, jaså, han. Så ni samarbetade med vitaliebröderna?”
”Inte jag, utan han. Men så mycket heder hade han att han överlät 

Handelshuset till mig.”
”Och sedan dess har ni drivit det?” Mannen med gnagartänderna såg 

slugt på henne.
”Han lärde mig mycket och det gjorde min man med.”
”Ni har alltså hållit på med handel utan tillstånd från Hansan? Han-

delshuset må vara ert, men en hanseatisk köpman är ni inte.”
”Det har jag inte heller utgett mig för att vara.” 
Anne kände oron i bröstet.
”Ni har inte Hansans utbildning, står inte i köpmansregistren och har 

drivit er handel utan papper och sigill. Er handelsverksamhet är olaglig, 
Anne Persdotter.”

Anne knöt händerna. Innerst inne hade hon fruktat att de nya maktha-
varna skulle upptäcka detta, men under de oroliga år som varit hade ingen 
frågat efter utbildning och papper. Inte heller hade någon protesterat mot 
att hon drev handel trots att hon var kvinna. Mecklenburgarna på Slot-
tet hade sett till vad hon hade uträttat. Skulle stadens nya styre kräva en 
utbildning av henne som hon varken kunde få eller hade användning av?

”Här i Stockholm har alla varit tacksamma för att någon vågat riskera 
sitt liv och sina skepp i dessa tider”, sa hon strävt. 

”Må vara, men numera styr Hansan här. Vi godtar inga fribytare. Bara 
hanseatiska köpmän har tillstånd att lasta sina varor på våra skepp. Men 
ni kan förstås sälja Handelshuset till oss om ni vill.” 

”Aldrig!”
Anne skrek inte, hon väste som en huggorm, och hon hade satt gift-

tänderna i de bägge männen om hon bara hade kunnat. Hon borde ha 
varit beredd på det här och tänkt ut något. Kanske hade hennes ilska 
retat upp dem och fått dem att syna henne närmare, men aldrig hade hon 
kunnat föreställa sig att man skulle motarbeta den som försåg stockhol-
marna med mat och dryck och annat som de behövde.   

”Inom Hansan tillåter vi inte att kvinnor driver handel, och vi har 
ingen aning om hur ni har kunnat hålla på så länge. Ska hanseatiska 
köpmän på våra kontor ha genomgått sin tioåriga utbildning förgäves?”

”Era män handlade minsann av mig när stockholmarna svalt. Jag 
tänker driva mitt handelshus som jag alltid har gjort och tro inte att ni 
kan hindra mig.”  

”Ni tycks inte förstå. Det här är en order.”
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Den äldre höll fram ett stycke pergament med sigill. Anne viftade 
undan det först, men tog sedan motvilligt emot det och läste. Hennes 
armar sjönk och arket föll mot bordet. Hon hade bara en månad på sig att 
avveckla och sälja allt. Och den köpman som i fortsättningen handlade 
med henne skulle själv förlora sitt tillstånd. Värre kunde det inte bli. 

”Som ni ser har ni inget val. Lyd mitt råd. Sälj er verksamhet till oss, 
annars riskerar ni att gå miste om allt.”

Anne lyssnade till den tunna, nasala rösten på andra sidan bordet. 
Det kan inte vara sant, tänkte hon. Så mycket pengar och möda som 
låg i Handelshuset. Det var allt hon ägde. Männen blev till skuggestalter 
framför hennes ögon och illamåendet sköljde över henne i vågor. Hon 
tog tag i bordskanten.  

”Vad ska jag leva av?” viskade hon. ”Jag har två barn att försörja, skepp 
i hamnen och ett lager fullt av varor.”

”Vi beklagar, frun, men ni har handlat utan tillstånd i flera år. Egent-
ligen borde vi beslagta allt. Nu får ni en möjlighet att sälja. Godmiddag, 
Anne Persdotter.”

Männen bugade, vände på klacken och försvann. 
Allt kändes overkligt. Men Anne visste alltför väl att tiden hade hunnit 

ikapp henne. Så länge tyskarna från de sju hansastäderna styrde Stock-
holm kunde hon inte fortsätta som förr. Bara om drottning Margareta och 
de svenska stormännen tog över, skulle hon kunna börja igen. Hon måste 
komma på ett sätt att överleva tills det blev andra tider. Anne bet på tum-
mens nagelband tills det gjorde ont. Vad i all världen skulle hon göra?



Skeppet som hade varit deras hem i veckor låg för ankar en bit utanför 
Lido. Seglet var nedtaget och årorna nedstuvade under däck. De hade 
lossat klart och den väldiga karracken hade höjt sig en bra bit ovanför 
vattenytan och var färdig att ta ombord nästa last. Snart skulle den vara 
på väg med andra varor och ny beväpning, och Leonardo kunde redan 
känna spänningen inför resan. Han drog in den salta luften i näsborrarna 
och rättade till bältesväskan. Han trivdes med det här livet och var glad 
att han hade lämnat banken. Det var fadern som önskat att han skulle 
arbeta där, men han tyckte inte om det stillasittande arbetet och alla 
räkenskaper. Han ville hellre ta riskerna själv. 

Nu hade han hållit på med handel i tre år och tyckte bättre om det för 
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varje resa. Skulle han få sina varor sålda till ett bra pris och skulle han 
klara sig från stormar och sjörövare? Han kunde aldrig vara säker, men 
han brukade segla i konvoj med andra skepp som var beväpnade med lan-
sar, armborst och kastmaskiner. Och så brukade han se till att ha bra män 
ombord. Medelhavet var fullt med pirater, och även om man lyckades 
undvika sjörövarbanden från Neapel, Genua och Katalonien, riskerade 
man att stöta på dem från Nice eller Mallorca. Då gällde det att vara väl 
rustad. Han blev alltid lika rädd när han såg främmande fartyg till havs, 
men visste att det inte var säkrare att färdas med häst och vagn. Rövare 
fanns överallt. Med ett skepp kunde man åtminstone frakta mer än tret-
tio vagnslaster på en enda överfart, och så gick det så mycket snabbare.   

För den köpman som lyckades var förtjänsten stor. Han hade hört om 
ett skepp som förlist på en sandbank utanför Venedig. Trots att det hade 
varit svårt att ta sig ned till vraket hade expeditionen gått med tjugo 
procent i vinst. Han höll på med en verksamhet som kunde göra honom 
förmögen. Och allt skulle ha varit bra om han bara hade låtit bli att lova 
en hel skeppslast koppar. 

Leonardo hörde en ljudlig vissling och fick syn på Giorgio som kom 
ned från landgången. Kamraten vinkade åt honom.

”Där är du. Jag har goda nyheter åt dig.”  
Han drog iväg med Leonardo till repslageriet där han gett order om 

nytillverkning av några trossar. Medan de gick utmed den långa repsla-
garbanan räknade han för sig själv. 

”Vi behöver flera kabellängder rep. Fiskarna tycks äta våra trossar.”  
”Det kanske är sjöjungfrur”, sa Leonardo med ett leende. ”Du ville mig 

något?”
”Jag kom i samspråk med en grupp lybeckare här i förmiddags och 

berättade för dem att vi behövde koppar.” 
Leonardo nickade och undrade vart vännen ville komma.
”Enligt dem har drottning Margareta tagit över gruvan vid Kopparber-

get. Den styrs av tyska bergsmän och utländska fogdar, men hon vill ha 
sitt eget folk där. Det är en listig kvinna. Hon håller efter landets finanser 
som om det vore hennes egen visthusbod, och nu har turen kommit till 
gruvan.”

”Men vad har det med oss att göra?”
”Förstår du inte. Hon behöver förstås hjälp, folk hon kan lita på och 

köpmän som kan betala bra. Drottning Margareta är kvinna och du en 
man i dina bästa år. Res dit och slut ett gott avtal åt oss. Jag har aldrig 
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sett någon som pratar omkull folk som du. Istället för att köpa kopparen 
i Lübeck, ska vi försöka göra affärer direkt med henne. Och ordna egna 
transporter.”

”Men hon är inte vem som helst, Giorgio. Hon är drottning.”
”Du klarar det.”
”Som om någon skulle rå på henne. Senast jag var i Lübeck hörde 

jag att hon hade fått Hansan att lämna över Skåne bara genom att för-
handla. Det sägs att hon till och med får vitaliebröderna att göra som hon 
vill. Och har hon tagit över gruvan lär hon höja priset på kopparen. Då 
kan det bli svårt för oss att komma över den.” 

Giorgio Faccioli lade sin breda hand på Leonardos axel.
”Glöm inte Zerxes. Han kan förse oss med ännu mer ädelstenar och si-

den om du bara ordnar kopparen. Res till Norden och handla direkt med 
drottning Margareta. Bekanta dig med hennes följeslagare, ta anställning 
vid hovet, gör vad som helst bara du får till ett bra avtal.”

Leonardo gav upp ett häpet skratt. 
”Menar du allvar? För dig tycks ingenting vara omöjligt.”
”En affärsman måste tänka stort. Hur tror du att jag har kunnat bli så 

framgångsrik? Det finns bara ett sätt. Arbete, fantasi och de rätta förbin-
delserna. Din mor är ju från Vordingborg, och hade inte du en släkting 
i Oslo? Du kommer att kunna göra dig förstådd. Res! Härifrån får du 
skeppsplats till Brügge, och sedan tar du dig vidare mot Stockholm och 
Bergslagen.”

”Förvisar du mig? Du har väl hört om alla kapningar på Östersjön?”
”Jag ger dig bara ett uppdrag, och hade jag inte varit så gammal hade 

jag åkt själv.” 
Leonardo stod tyst medan han funderade. Som bankman var han väl 

medveten om hur mellanhänder fördyrade en affär. Giorgios idé var stor-
slagen. Visst var det farligt, men han kunde inte motstå äventyret. Han 
måste resa.
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KAPITEl 5

Anne skyndade andfådd uppför Storkyrkobrinken, gick förbi Bykyrkan 
och fortsatte mot Sanden. En enda person kunde råda henne nu och det 
var hennes gamle vän Mattis. Sedan hanseaterna tagit över Stockholm 
hade han åter blivit musikant och gycklare på Slottet. Han kände var-
enda människa, hade hört vartenda litet skvaller och hade alltid den 
mest fantastiska lösning på vartenda problem.

När hon närmade sig Slottet hörde hon sång och musik innanför 
slottsmurarna. Hon gick fram till vaktkuren.

”Jag söker Mattis.”
”Mattis spelman? Där är han.” Vakten pekade in mot borggården.
Anne tittade ditåt. En bit bort stod Mattis med fiddlan i hand och 

runtomkring honom en grupp tyska knektar som sjöng och klappade tak-
ten. Mattis svängde med kroppen och hoppade runt medan han spelade. 
Han drog stråken allt snabbare över strängarna, och stämningen steg 
så att både knektar och tjänstefolk började dansa de också. Till slut tog 
Mattis några sista danssteg, kastade huvudet bakåt och sträckte ut armen 
med fiddlan. Han bugade sig och tog skrattande emot applåderna.

”De älskar honom. De vill att han ska sjunga och spela hela tiden”, 
sa vakten och ropade på honom. Anne kände sig stolt. Mattis var en av 
hennes närmaste vänner.  

Mattis tittade åt deras håll, nickade och släntrade över till dem. När 
han upptäckte Anne lyste han upp. 

”Akta dig för att släppa in den där”, sa han och blinkade åt vakten. 
”Det är en stark och envis kvinna, må du tro.”

”Du som kan tala med hövitsmän och knektar klarar väl av henne 
också”, svarade vakten med ett brett grin och släppte förbi Anne.

Hon slog armarna om Mattis, och han gav henne en stor kram till-
baka.
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”Kom så sätter vi oss där vi kan få vara ostörda.” Han hade känt av 
hennes oro och förstod att hon ville tala ensam med honom. 

Anne hörde värmen i hans röst och tänkte på allt de hade varit med 
om tillsammans. En gång hade hon hänförts av hans smittande glädje 
och gett sig åt honom, men snart nog hade hon insett att han inte var 
något för henne. Han tycktes aldrig bli vuxen, trots att han var gammal 
nog för fru och barn sedan länge. 

”Du kan inte ana hur förfallet det var här efter vitaliebröderna”, sa han 
när de sneddade över borggården. ”Det fanns fullt med gamla träskjul 
och bodar och det låg avskräde överallt. Och förråden var länsade. Bara 
öltunnorna och vinkaggarna nere i källaren var kvar. De drack hejdlöst, 
och det är inte bara elakt förtal.”

De gick förbi förborgen, Adelshuset och tornet Kärnan innan Mattis 
fann en vrå innanför slottsmurarna en trappa ned. Taket välvde sig över 
dem som en halvmåne och hon tyckte att det påminde om ett gammalt 
kloster hon sett i Lübeck.  

”Låt höra nu.” Han tog hennes hand.
Anne redogjorde för hanseaternas besök på kontoret, och när hon 

berättade att varje köpman som handlade av henne i framtiden skulle 
mista sina rättigheter kom tårarna. 

”Men din handel går ju bra, varför ska de hindra just dig?” utbrast 
Mattis. ”Jag spelade här på Slottet när vitaliebröderna hade makten, men 
trots det har jag fått fortsätta. Här bryr de sig om vad jag kan, inte vilken 
skola eller utbildning jag har.”

”Varför kan det inte vara så överallt? Hansan förbjuder mig att göra det 
som jag är allra bäst på.” 

”Försök med något annat en tid. Du skulle kunna …”
”Det är inte mycket man kan göra som ensam kvinna med två barn 

att ta hand om. Ta tjänst som piga, menar du? Aldrig. Och inte vill jag 
bli åderlåterska eller tvätterska heller. Och vad ska jag göra med Han-
delshuset?”

De satt tysta en stund medan Mattis frånvarande knäppte på fiddlan. 
Så lade han instrumentet ifrån sig och strök henne över ryggen. 

”Om jag vore du skulle jag lämna Stockholm och driva handel i Berg-
slagen. De viktigaste varorna kommer ju därifrån. Det är ändå för farligt 
på Östersjön. Tänk på Klaus Störtebeker och hans män som kapar alla 
handelsfartyg de får syn på.”  

”Vitaliebröderna, menar du?”
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”Har du inte hört talas om Klaus Störtebeker? Det sägs att han heter 
Störtebeker för att han kan häva i sig åtta öl utan att blinka. Han sät-
ter snurr på bägaren så att ölen får en väldig fart och sedan sväljer han 
alltihop.”

”Det låter inte så farligt.”
”Nej, men han är den skickligaste kaparen på hela Östersjön. Alla 

vill segla med honom. Det ryktas att han har så mycket guld att han har 
tvingats gömma det i masten.”

”Då borde jag kapa honom.”
Mattis brast i skratt.
”De är pirater. Håll dig undan. Försök med handeln i Bergslagen så 

länge.”  
”Handelshuset, då?” 
”Jag och Valborg ser till det. Hon har Vinkällaren och jag får spela 

här.” Han svepte med handen åt slottsbyggnaden till. ”Vi hjälps åt. Och i 
Bergslagen har du Magnus Spännare. Tyskarna har gjort honom till fogde 
däruppe. Han kommer att hjälpa dig.” 

”Men han är fortfarande gift med Ingrid.”
”Glöm inte att han är far till din son.”
”Det vet han inte ens om.” 
”Då är det på tiden. Så snart han får veta att Johan är hans barn kom-

mer han att stötta dig. Tro mig.”
Anne tvekade. Mattis fick allt att låta så enkelt, men Magnus gjorde 

henne bara olycklig. Han var gift och hade gjort sitt val. Hon ville helst 
undvika honom.

Mattis lutade sig fram och försökte fånga hennes blick.
”Tänk på saken. Du har inget att förlora.”
Anne satt tyst och följde en rand med fukt som löpte från taket ned 

mot golvet. Visst borde hon söka upp Magnus, men vad skulle hända om 
hon mötte honom igen? En gång hade han övergett henne, och hon ville 
inte vara med om det igen. 

”Och jag som trodde att du hatade den mannen”, mumlade hon.
”Nej, du”, sa Mattis. ”Han fick mig att förstå att det aldrig kan bli du 

och jag hur mycket jag än håller av dig. Nu är det som det är, och tids 
nog träffar jag en annan.” 

”Det brukar du ju göra”, sa Anne leende och knuffade honom i sidan. 
Mattis såg bra ut och hade flicktycke, men slog sig aldrig till ro. Hans 
längtan efter frihet var för stor.
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”Jag känner flera köpmän som handlar med järn och koppar i Berg-
slagen”, fortsatte han. ”Det är slugt folk däruppe. De bryr sig inte om 
tillstånd. De sköter sitt.” 

”Då kanske jag ska resa”, sa hon och satt en stund med händerna fram-
för ansiktet. ”Frågan är om jag kan ta med barnen.”  

”Valborg och jag ser efter Maria och Johan tills du har kommit i ord-
ning. Sedan reser vi upp med dem till dig.” 

Anne såg häpet på honom.
”Du är underbar, vet du det?” 
”Det vet jag inte, men livet behöver inte vara så svårt. Och jag har 

mina förbindelser här på Slottet, så vi ska nog se till att hanseaterna inte 
tar över Handelshuset medan du är borta.” 

Anne kramade Mattis hand. Hur mörkt det än såg ut lyckades han 
alltid muntra upp henne. Hon förstod inte varifrån han fick all sin energi 
och glädje, men var lycklig över att ha lärt känna honom. 

Mattis lade armen om henne och drog henne intill sig. 
”Jag vill att du ska ha det bra. Du har haft det svårt nog. Det måste bli 

slut på det.”
Hon hörde vad han sa, men hade svårt att tro på det.
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KAPITEl 6

När den stora fästningen tornade upp sig som en mörk skugga framför 
honom saktade han stegen. Han slog av regnet från manteln, skakade av 
huvudbonaden och rätade på ryggen. I grådiset såg Akershus ut som en 
ointaglig borg, och han kramade sin passersedel i handen. En av hans 
mors släktingar kände överståthållaren och hade hjälpt honom med den. 
Efter den långa resan från Venedig skulle det viktiga möte han drömt om 
äntligen bli verklighet. Han andades djupt några gånger, drog ned den 
friska höstluften i lungorna och fortsatte fram till borgen. Han hoppades 
bara att han inte hade blivit lurad.

Akershus var större än han hade väntat sig. Mellan träden syntes en 
bred mur av kantiga, grova stenar som murats samman till ett jättelikt 
försvarsverk. Han stirrade mot den väldiga byggnaden och gick fram till 
förborgen. En man beväpnad med armborst och svärd ställde sig framför 
honom och spärrade vägen. Mannen hade druckit öl, den blå rocken var 
aningen skrynklig och de vida hosorna hade lagningar vid sömmarna. 
Leonardo bugade.

”Mitt namn är Leonardo Omicelli. Jag önskar få träffa drottning Mar-
gareta.” Han höll fram passersedeln. 

”Drottningen?” upprepade mannen och brast ut i gapskratt. ”Så ni 
tror …” Han knycklade ihop passersedeln och lade handen på svärdet. 
”Hon tar inte emot.”

”Men jag är väntad. Överståthållaren känner till mitt besök.”
”Det säger alla. Hon talar bara med kungar och biskopar.” 
”Det gäller ett handelsavtal. Jag har kommit ända från Venedig för 

drottningens skull.”
Leonardo bet ihop käkarna för att inte tappa tålamodet, och tog 

fram det brev han hade skrivit i händelse av att något skulle gå fel. Han 
fingrade omständligt på långfingrets stenprydda ringar tills han fångade 
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vaktens uppmärksamhet. Så såg han sig snabbt omkring, drog av en av 
ringarna och räckte den till vakten tillsammans med brevet. 

”Kan ni föra det här brevet till drottningen?”
Vakten stirrade på ringen och öppnade och slöt handen kring den 

guldglänsande metallen. Leonardo hade hört att de hade det fattigt på 
Akershus, och att såväl drottningen som hovet länge hade varit utan 
något att äta. Ringen var värd flera årslöner och med den kunde vakten 
köpa mat och kläder till sin familj. Mannen rörde inte en min, utan 
förde in Leonardo i ett stort rum till höger om vaktkuren, tog brevet och 
avlägsnade sig.

Medan Leonardo väntade betraktade han de grå, kala väggarna om-
kring sig. I fantasin smyckade han golvet med persiska mattor och hängde 
bonader från Östern utmed långväggarna, allt för att skapa fest och prakt. 
Kanske kunde han föreslå drottningen det, om han bara fick sin audiens. 
Han tänkte på brevet där han erbjöd henne att ingå i ett venetianskt 
handelsprojekt. Han hade avslutat skrivelsen med: Jag ber er att ta emot 
mig, så att jag närmare kan få redogöra för mina planer. 

Vakten återkom en stund senare och det syntes på den raka ryggen, 
de svängande armarna och de målmedvetna stegen att det hade gått bra. 
När Leonardo några timmar senare kallades in till drottningen kände 
han sig lycklig. Han, Leonardo Omicelli, född i Venedig och tjugotre år 
fyllda, hade lyckats få till stånd ett möte med Nordens starkaste regent. 
Han hade räknat med dagar, kanske veckor av väntan, men nu tog hon 
emot honom på en gång. Hon måste ha blivit intresserad av hans idéer. 

Han visades in i en stor sal med djupa fönstersmygar. Där var lågt i tak, 
och väldiga golvytor bredde ut sig framför honom. Han fick syn på henne 
där hon satt bakom ett stort ekbord i en hög stol prydd med bladverk. 
Hon var kort, ansiktet litet och nätt och blicken tycktes honom klar och 
genomträngande. Hon nickade åt honom att sätta sig.  

”Jag brukar inte ta emot köpmän här på Akershus, men överståthål-
laren sa att ni var på väg. Och brevet lät så angeläget. Ni har rest långt. 
Säg mig, herr Omicelli, vad för er hit?” 

”Ett handelsavtal, ers Höghet. Om mitt förslag tilltalar er kan det ge 
en fortsatt vinstbringande handel.”

”Låt höra!”
Leonardo blev plötsligt säkrare. Hon hade tydligen aldrig mött en ve-

netiansk köpman tidigare. Han började berätta om sina affärer i Italien 
och Konstantinopel, om seglatserna över Medelhavet och om basarerna 
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och den väldiga kyrkan Hagia Sofia i Konstantinopel. Ju mer han berät-
tade, desto mer ville hon veta. Hon sa inte mycket själv, men lyckades 
på något underligt sätt få honom att prata. I hennes sällskap kände han 
sig som en liten pojke som hade varit med om något spännande som han 
genast ville anförtro henne. Och hon lyssnade.

Efter en stunds samtal reste hon sig från stolen och började gå runt 
i rummet. Hon sa ingenting, men kastade då och då en skarp blick på 
honom.

”Ni ska veta att inte ens de hanseatiska köpmännen dristar sig till att 
söka upp mig personligen. Jag kallar på dem, inte tvärtom. Ni däremot 
har kommit den långa vägen från Venedig för att tala köpenskap med 
mig. Varför? Varför tar ni inte hela vinsten själv?” 

Leonardo överlade snabbt med sig själv. Den här kvinnan kunde han 
inte vinna med list. Störst framgång skulle han få genom att vara ärlig.

”En köpman i Konstantinopel behöver koppar. Mycket koppar. Och 
eftersom ni har tagit över gruvan i Kopparberget och inte gärna handlar 
med Hansan, tänkte jag att ni kanske skulle lyssna på mitt förslag. Jag 
erbjuder mig att få fram en stor mängd kopparmalm och frakta den själv 
utan hjälp av lybeckarna. Om malmen måste gå via Lübeck blir den för 
kostbar, men så här kan vi båda tjäna på affären. Jag ger er en större del 
av vinsten än tyskarna.”

Hennes ögon glittrade till och hon såg roat på honom.
”Ni har en ärlig blick och höga mål, min herre. Sådant tycker jag om. 

Min fogde Ole Frode håller på att se över arbetet i koppargruvan för min 
räkning och förbereder just nu en resa till Falan. Följ honom till Koppar-
berget och ta reda på allt om handeln där. Studera platsen noga och kom 
med ett gott förslag. Sedan kan vi diskutera eventuella avtal.”

Han bugade och märkte till sin förtrytelse att han rodnade. Hon talade 
till honom som en sträng förälder som hade hans öde i sina händer. Och 
så var det på sätt och vis också. Ett avtal med drottningen skulle betyda 
allt för hans köpenskap. 

Han mindes vad han hade hört om henne. Drottningen gav sällan 
löften och skrev aldrig på några avtal, men hon förstod sig på att lyssna. 
Inte undra på att hon kunde förhandla med hanseater och stormän lika 
väl som med pirater och kyrkans delegater. Utan tvivel var hon framti-
dens regent i Norden. Kunde han få hennes gunst hade han mycket att 
vinna. 

”Vägarna är osäkra i dessa tider och ni reser säkrare tillsammans med 
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Ole Frode och mina män”, fortsatte hon. ”Så snart de är klara kan ni ge 
er av.” 

Leonardo gick ned på knä, kysste drottningens hand och tackade, men 
av någon anledning bad hon honom stanna en stund till. Hon började 
berätta om sin tid på Akershus då hennes man Håkan hade varit ute på 
resa i Norge. Och medan Leonardo satt tyst och lyssnade, blev hon allt-
mer förtrolig. En gång hade hon skrivit till sin make och bett om hjälp 
för att kunna köpa mat till de boende på slottet. 

”Ni ska veta, min käre Herre, att jag och mina tjänare lider stor nöd på 
mat och dryck, så varken de eller jag får vad vi behöver. Därför beder vi 
Er, min käre Herre, att Ni finner en utväg, så att de som är hos mig inte 
ska skiljas från mig för hungerns skull …” 

Hon citerade brevet utantill och skrattade åt sig själv. 
”Jag hade just blivit drottning, var bara sjutton år och visste inte vad 

jag skulle göra”, förklarade hon. ”Även om man är drottning kan man ha 
ont om mat, och det är det inte många som förstår. Men mitt brev hjälpte 
mig då, och ert brev kan ha hjälpt er nu.” 

På kvällen när Leonardo lade sig för att sova på stadens härbärge, tänkte 
han igenom sitt möte med drottningen. Allt hade gått bättre än han hade 
vågat hoppas på, och om hans tur höll i sig skulle han kanske kunna segla 
till Konstantinopel med ett fullastat skepp. Zerxes skulle få sin koppar 
och själv skulle han få sin vinst. Men vägen dit var lång. Mycket längre 
än han någonsin hade föreställt sig. 
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KAPITEl 7

luften var kyligt klar och havet hävde sig i långa, tunga dyningar. Vinden 
friskade på och det skulle ha varit en bra dag för köpmännen ute till havs 
om det inte vore för vitaliebröderna. De tungt lastade handelsskeppen 
var ett lovligt byte för pirater, och ombord på den ensamma hansa koggen 
visste kaptenen att han tog en risk. Ändå hade han förklarat att han inte 
behövde segla i konvoj. Han var en god sjöman som förstod att nyttja 
vinden rätt, och med den kunskapen hade han alltid klarat sig. Än fanns 
möjligheten för honom att vända, men allt var lugnt ombord och de hade 
inte siktat några andra skepp. Han såg ingen anledning att ändra kurs.

Första varningen kom några timmar senare när styrmannen fick syn 
på en snabbseglande holk akteröver. Det främmande skeppet visade inga 
tecken på fientlighet, men det tog in på dem. Med ens kändes luften 
svårare att andas. 

Klaus Störtebeker hävde sig ned från utkiken, gled snabbt utefter masten 
och landade på däck. Han kastade en hastig blick på seglet och spanade 
mot koggen föröver. En stund stod han tyst och mätte avståndet med 
blicken innan han vände sig till båtsmannen.

”Det var som jag trodde, vi tar in på dem.” Han flinade belåtet. ”Jag 
slår vad om att de är tungt lastade.”

”Det kan du väl inte se härifrån?”
”Nej, men jag känner det på mig. Och de är säkert dåligt beväpnade.”  
Båtsmannen lutade sig över relingen och kisade bort mot horisonten.
”Spelar det någon roll hur mycket vapen de har? Vi övermannar väl 

dem ändå?”
”Just det, men jag vill inte att någon av er ska bli dödad.”
Störtebeker torkade av handen på hosorna. Han hade fått kåda på sig 

uppe vid råstången. 
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”Är det bra folk ombord kan vi få användning för dem. Vi behöver fler 
sjömän.”

Båtsmannen sa inget, för han visste vad som gällde. Ibland kunde kap-
ningarna gå lugnt till, och om besättningen var medgörlig kunde de nöja 
sig med lasten. Men numera var de flesta handelsskepp tungt beväpnade. 
Besättningen sköt med armborst och slangbössor, och då gällde det att 
snabbt övermanna dem innan de ställde till någon skada. Och så skulle 
Störtebeker helst vara på gott humör. Om han blev retad kunde vad som 
helst hända.

”Då så, det är dags nu, kamrater!”
Klaus Störtebeker tecknade åt männen att göra sig i ordning. 

Armborstskyttarna ställde upp sig i fören och de övriga tog plats vid bös-
sorna. Efter två år till sjöss var de väl förtrogna med vad som väntade. 
Var och en visste sin roll och höll sig i ständig beredskap. 

”Snart är vi ikapp om inte vinden vänder”, fortsatte Störtebeker.
”Varför skulle den vända?”
”Nej, vinden är alltid på vår sida. Och Gud också.”
De två männen utbytte stora leenden. Klaus Störtebeker drog upp 

svärdet ur skidan och synade eggen. Den var mycket vass. Nöjd satte han 
tillbaka svärdet igen och tänkte på allt som hänt sedan den där kvällen 
då han hade blivit nedslagen utanför en krog i Wismar. Från att ha varit 
en full stackare som legat blödande på gatan hade han blivit en omtalad 
och fruktad pirat som livnärde sig på det som han kunde röva från han-
delsfartygen. Först hade han deltagit på kung Albrekt av Mecklenburgs 
sida i kriget mot Danmark och haft sådana framgångar att ryktet om 
honom hade spritts därhemma. Då hade han plundrat med sigill och 
kaparbrev och sålt varorna i Rostock och Wismar. Numera använde han 
inte kaparbrevet så ofta, utan bordade de skepp han fick lust till. Det hade 
blivit som ett rus för honom. Så snart han såg ett främmande handels-
fartyg gick det som en stöt genom kroppen och han kände spänningen 
stegras. Hur många skepp han attackerat hade han tappat räkningen på, 
men han försörjde inte bara sig och sina mannar. Ibland när bytet var 
gott skänkte han mat och dryck till de fattiga, och han hade till och med 
bekostat ett altare i en kyrka. 

Att han fick så många med sig berodde nog främst på att han var 
lyckosam. Han och besättningen delade lika, och då lönade det sig att 
strida med den som var mest framgångsrik. Men han kunde också vara 
hård. Den som hotade hans män eller satte sig upp mot honom med 
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våld högg han ned. I hans ställning fick man inte tveka. Till och med 
Hansan hade fått respekt för honom. Han såg bort mot skeppet. Det var 
inte långt kvar. 

”Ska vi föra bytet till Klintehamn?” Båtsmannen som trimmat seglet 
stod åter vid hans sida.

”Det blir bäst så.” Störtebeker kliade sig i nacken. Han såg fram emot 
att fylla på förråden igen. Sedan Hansan tagit över Stockholm hade vi-
taliebröderna fått en fristad på Gotland och de hade byggt flera borgar 
där. Själv höll han för det mesta till i borgen Landscrone i Klintehamn 
söder om Visby. Där kunde han känna sig trygg med sina män och styra 
som han ville. I viken skyddades skeppen för sjö och vind och i förråds-
utrymmena inne i borgen stuvades allt gods de plundrat. Ibland seglade 
de direkt till Rostock och Wismar och sålde varorna där.

Oftast behövde han och hans mannar inte slåss länge förrän besätt-
ningen gav sig och överlät sin last. Det hände visserligen att han måste 
hålla den skrikande kaptenen utanför relingen en stund för att få honom 
att ge sig. Och om skepparna trots allt fortsatte att trilskas fick de skylla 
sig själva. Men nästan alltid hade hans rykte föregått honom, och man 
gav upp utan strid.   

Han såg sig omkring. Änterdraggarna var framburna och armborst-
skyttarna stod klara i fören. I samma ögonblick märkte han hur männen 
på det främmande skeppet gjorde ett försök att falla av. De var upp-
täckta. Men han tog det lugnt, visste att de snart skulle vara ifatt. Redan 
fantiserade han om vad som kunde finnas ombord. Var skeppet lastat 
med skinnvaror, bärnsten och spannmål? Eller kanske rentav silver från 
Novgorod? Han spejade förväntansfullt föröver, och när skeppen efter en 
stund bara var en båtslängd från varandra vrålade han ut över däck. 

”Gud för alla och alla för en!” 
Männen slängde änterdraggarna över relingen på handelsskeppet, och 

när järnet högg fast i virket hoppade Störtebeker vigt över på koggen, tätt 
följd av sina män. 

”Överlämna lasten och inget ont kommer att hända”, ropade han med 
höjt svärd, men avbröts av ett fasansfullt skrik. Han vände sig om och fick 
se båtsmannen segna ned med en pil i bröstet. I nästa ögonblick vacklade 
styrmannen till efter ett svärdshugg mot benen. Först blev han bara förvå-
nad, sedan kände han hur den vita vreden vältrade sig in över honom.  

”Döda dem!” vrålade han. Han kastade sig framåt och männen följde ho-
nom, svärden blänkte till och denna gång visste alla att de måste hämnas. 
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När Klaus Störtebeker och hans män väl gick i strid var det få som 
kunde mäta sig med dem, och snart var det ojämna slaget över. Kaptenen 
hade tagits tillfånga och Störtebeker hade tagit kommandot över skeppet. 
Medan männen gick igenom lastrummet såg han sig omkring bland de 
överlevande i jakt på dugliga, starka män. Hans blick föll på rorgängaren 
som fortfarande höll fast vid kollerstocken. 

”Du där, kom hit. Bli en av oss och vi ska skona dig”, sa han och satte 
svärdet i skidan.

”Jag tänker inte bli pirat”, svarade rorgängaren.
Störtebeker väntade, men till slut beordrade han med en nick sina 

män att hålla ut det motsträvige besättningsmannen över relingskanten.
”Nå?”
Mannen skakade på huvudet.  
”Då går du samma väg som de andra”, muttrade Störtebeker och teck-

nade åt sina män att släppa ned honom i vattnet. Därefter tog han tag i 
köpmannen som stod närmast och slängde även honom överbord. I nästa 
ögonblick kastade sig piraterna över resten av besättningen. Männen 
gjorde våldsamt motstånd, men en efter en hamnade de till slut i vattnet. 
Störtebecker gjorde loss skeppsbåten och firade ned den.

”Den där är åt er. Vi tar skeppet”, sa han. En stund såg han på medan 
de våta, nedkylda männen förtvivlat försökte ta sig upp i båten, sedan 
vände han sig till styrmannen. 

”Då återvänder vi till Klintehamn.”

Först när de nådde hemmahamnen upptäckte han den unga flickan som 
hade kurat ihop sig bakom en av spannmålstunnorna.   

”Idag var jaktlyckan god”, sa Störtebeker med ett grin.  
Han drog upp henne på fötter och lät blicken vandra från ansiktet och 

halsen ned mot brösten och midjan. Ögonen fick en lysten glans. 
”Vi har för lite kvinnfolk i borgen. Jag tror att vi kan ha nytta av dig 

där.”
Flickan sa inget.
”Kan du laga mat?”
Fortfarande vågade flickan inte svara.
”Nå, du kan väl lära dig.”
Störtebeker skrattade och nöp henne i kinden. Han ville inte göra 

henne illa. Han visste mycket väl att tids nog skulle han ändå få henne 
dit han ville.


