
LUND UNIVERSITY

PO Box 117
221 00 Lund
+46 46-222 00 00

Den skånska kyrkan och reformationen

Johannesson, Gösta

1947

Document Version:
Förlagets slutgiltiga version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Johannesson, G. (1947). Den skånska kyrkan och reformationen. (Skånsk senmedeltid och renässans; Vol. 1).
CWK Gleerup.

Total number of authors:
1

General rights
Unless other specific re-use rights are stated the following general rights apply:
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors
and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the
legal requirements associated with these rights.
 • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study
or research.
 • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
 • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

Read more about Creative commons licenses: https://creativecommons.org/licenses/
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove
access to the work immediately and investigate your claim.

https://portal.research.lu.se/sv/publications/b1d9f7b7-9feb-4780-b542-506191b6d3fc


o

SI(AÌ{SK SENMEDETÏID
OCH RE,NASSANIS

SKRIFTSERIE UTGIVEN AV

VETENSKAPS- SOCIETETEN I IUND

I

Den skånska kyrkan
och refof fn atlon en

AV

G ö s ra I o n.eN ¡'l r.ç.'çoN

tUND
CWK GIEERUP

röpsNH¡MN
EJNAR /vruNKScAAXD



SKNXSK SENMEDELTID
OCH RE,NJ\SSANTS

Skrit'tserie utgi.zten aa

Vetenshaps-Societeten i Lwnd,

1,

D en skånska kyrkan
och reformationen

AV

GCISTA JOHANNESSON

\øITH A SUMMARY IN ENGLISH

LUND
C \ø K GLEERUP

KOPENHAMN
EJNAR MUNKSGAARD



GERH,{RD BENDZ

KRISTER HÀNELL

REDAKTIONSKOMMITTÉ

STURE BOLIN

IVAN SV,q,LENIUS

THORILD DAHLGREN

ALGOT II¡ERIN

AV DETTA VERK SOM ÄR TRYCKT PÅ H,Â.KAN OHLSSONS BOKTRYCKERI

I LUND -Â.R T947 HAR ÄVEN FR,{MSTÄLLTS EN NUMRERAD

UPPLAGÂ OM ¡oo EXEMPLÁ,R



SKRIFTSERIEN "SK.Ã.NSK SENMEDELTID OCH REN.I{SSANS'

HAR TILLKOMMIT MED EKONOMISKT BISTÃND

AV FOLJANDE PERSONER OCH FORETAG:

Drnmrön F.ow. BnncrR, FI.A,LMSTAD

KoNsur TnonsrEx Bnncu, Marrraö

Fnör<¡N Gnnn,t CorrraxoEn, I-uNo (f)

DrnErrön J. Faxn, Mer¡aö

DrnErrön P. Ec. GurrluEsoN, HöcaNj{s

Hov¡.?icrvräsrann G. A. Hecru¡NN, B¡Ens¡önorrt

,\ovor¡r Eurr Hu¡Nn, Srocruoru

DrspoNnNr Nrrs K¡nrrsrnöu, Meruö

PrarrsrornÄcenn Brncnn. LIxonrnc, År¡np

Drn¡rrön SvrN LuNoarnc, HärsrNcBoRc (f)

Drnmrön Fn¡Ns Mönrn, KÄvrrNcE

ByceirlÄsrenn ANosns NEvsrE¡1, M¡rivrö

Byccu¡osrwcnr.¡ön Gorrrnro Nrssolt, Meruö

TnÄvenuneNorenn P. PEnssoN, M¡ruö
Drn¡xrön MËD. Lrc. Bo SanrrN, Esröv

INcEN¡ön SvEN D. SoNrssoN, Srocre¡,rörr¡N

Keu¡,ren¡rEnnr Nrrs SwenruNc, SvÄ¡rcsrn

Gn¡vn Strc Tnorr, Srennns¡ö

Drnnxrön Ä.rE'Wr¡Enc, M¡r¡,1ö

Fnu Krenn'Wr¡rÀNoEn, r. Kocr, Görnnonc



vf

E¡nn Kocrs SrrrrErsn, LuNn

BrmrNcE Mus¡r- ocn Hrlr¡yeosrönnuNt, Kenrsrnox¡

Bneur- ocn LnrönsÄKRTNGS AB Sr.Å.uE, M¡ruö
FönsÄxnrNcs AB Meruö, Meruö

Bnyccnnr AB FerrEN, F¡rrEN¡Erc

JUNEx KoxrErrroxs AB, HusrvenNe

AB Mercus Horuqursr, Harusreo

Kenrsnaùnrs YrrEr¡¡nxs AB, r{.xrnoru

AB KuppaNs Frxpeppnnsnnur, KrnneN

Kocru¡,rs JnnNvnm, KarrrNc¡

AB Leuosvrm, Lexosrnone

Mewurerrun Arrrn Boracnr r Meruö

Meruö YunrÀ.¡rurs AB, Maruö

AB H,ireN Onrssoxs Borrnycxrnr, LuND

S¡önönsÄrnrxcs AB önrsuNo, M¡r¡,rö

SrÅNsr¡. BneN¡rönsiirnrNcsrunÄrrNrNcEN, LuNo

SrÅxsra CE¡r¡Nr¡rrrEBoLAcET, Maruö

SxÅNsr¡ Hypor¡rsrönsNnsonN, LuNo

SpenseNKxN BrxupeN r Maruö

Srnöu¡¡¡ Bouurrs SlrNNEnr AB, KanrsneuN

SvnNsxa AB Bno¡,rsnrGULÂToR, Meruö

Svr¡¡sre SocrnnrasRxs AB, Meruö

Synsvnusra Dacsr¡oErs AB, Merlrö

Tonxe Ben¡ ocn Har.¡acEns HÄneos SrÁ,nna.Nr, Luwn

önnsuNosv¡nvrr AB, LaNnsrnox¡



SreNBs, HALLANDS ocH BLEKINGTs historia under århundradena

närmast före införlivandet med Sverige, senmedeltidens och renässansens

tid, har från den historiska forskningens sida hittills knappast rönt
den uppmärksamhet den förtjänar. Det var en på det sociala, ekono-

miska och kulturella livets alla områden rikt skapande period, som

också efterlämnat konstnärliga och litterära monument av stort värde.

Det var då som den skånska adeln samlade sitt jordinnehav till de

stora gods som delvis ännu bestå och byggde sina borgar. Kyrkan
reformerades. Det gamla ärkebiskopsdömet och de stora klosterstiftel-
serna upplöstes och grunden lades för lundastiftets ännu bestående orga-

nisation. Även det nuvarande skolväsendet började uppbyggas under

denna period. Köpenskap och städer blomstrade och Malmö, som var
ett av Danmarks viktigaste centra, spelade en ledande roll både

politiskt, ekonomiskt och kulturellt. Av de övriga städerna utgjorde
Varberg, Hälsingborg, Sölvesborg och mot periodens slut Kristianstad
hörnpelare i det danska rikets försvarsorganisation. Böndernas livs-
villkor undergingo stora förändringar, vilka ledde till utarmning och

social oro.

Att denna icke blott för de skånska landskapen själva utan också

för Sverige och Norden i dess helhet så viktiga epok ej blivit tillräckligt
undersökt, beror säkerligen främst, därpä att dessa landskap nu icke

äro danska och då icke voro svenska.

För att bídraga till okad kännedom om denna period har Vetenskaps-

Societeten i Lund - med ekonomiskt bistånd av en rad intresserade

personer och företag, vilka därmed gjort sig lörtjänta av Vetenskaps-

Societetens synnerliga tacksamhet - startat en skriftserie benärnnd

"Skånsk Senmedeltid och Renässans", avsedd att omfatta undersök-
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ningar och även källpublikationer rörande de skånska l¿¡rlskapens
kulturella, samhälleliga och ekonomiska liv under det skede av dansk-
tiden som är mest outforskat, d. v. s. ungefär perioden från r4oo-talets
mitt till freden i Roskilde 16¡8. Volymerna komma att utgivas i wångs-
fri följd efterhand som de färdigställas och början göres med före-
liggande verk om uDen skånska kyrkan och reformationenrr. Närmast
.under förberedelse äro arbeten om stadsplaner och stadsbebyggelse, om
renässansborgarna och om skeppsfarten samr €n edition av 1569 àrs
landeboh över Lunds stift.

Lund i september 1947.

REDAKTIONSKOMMITTÉN
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Förord

VIp uonna sEKLETS BORJAN lade Fr. Münter genom sitt betydelse-

fulla arbete uDen danske Reformationshistorie" grunden till det

rnoderna studiet av reformationstidens danska kyrkohistoria. Under
'r8oo-talets 

senare del fördes detta studium kraftigt framàt genom

H. Fr. Rördams talrika urkundspublikationer och värdefulla special-

undersökningar. Viktiga bidrag till belysning av den kyrkopolitiska

utvecklingen lämnades samtidigt av bl. a. A, Heise. Målsmannen för

forskningsarbetet i den danska kyrkoreformationens historia àt i väta

da.gar J. o. Andersen, sotrn klarlagt väsentliga idéhistoriska samman-

hang och spritt ljus över tidigare förbisedda sidor av epokens liv'
Det är sålunda ett ofta diskuterat ämne, som i föreliggande av-

handling ånyo upptagits till behandling. Eftersom fötfattaten ei är

vare sig kyrkohistoriker eller teolog av facket, har undersökningen

förts i första hand från politiska, sociala och ekonomiska utgångs-

punkter. Forskningarnaha endast i mindre grad inriktats på den idé-

historiska utvecklingen och den danska kyrkans inre liv, och de ha

i första hand koncentrerats kring Danmarks kyrka som €n del såväl

av den universella kyrkan som av den världsliga danska staten, be-

rörd av samma politiska, sociala och ekonomiska p'roblem so'm det

världsliga samhället. Detta har framtvingat en brett lagd detaljforsk-

ning, och dârÍör har undersökningen begränsats till att omfatta endast

det lundensiska stiftet. I centrum för intresset ställes all*å det lunden-

siska arkiepiskopatet, de sista stiftschefernas kamp för sin kyrkas

rättigheter samt arkiepiskopatets slutliga undergång. Härigenom be-

röres en cenrral punkt i den danska kyrkans förhållande till både

påvemakten och kungadö'met. Sitt främsta stöd sökte och funno kyr-
kans ledare länge hos den världsliga aristokratien, särskilt hos den
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adelsgeneration, som vann politiskt inflytande i samband med res-
ningen rr¡ot christiern II âr t523. Det har därför synrs angeläget art
avsluta framställningen ej vid arkiepiskopatets undergång år rr36
utan vid en tidpunkt, då denna adelsgenerations ledande män spelat
ut sin roll inom rikspolitiken, och att följa deras mellanhavanden med
kyrka och kungamakt även efter reformarionens politiska genombrott.

De evangeliska lärorna omfattades i Danmark liksom i Sverige tidi-
gast av stadsbefolkningen. En grundläggande undersökning av hur
därmed förhöll sig inom det lundensiska ärkestiftet gjordes vid rg6o-
talets början av C. Sonnenstein-\Øendt, men hans forskningar be-
gränsades till att gälla blott staden Malmö. .itven förhållandena i de
skånska landskapens övriga köpstäder måste emellertid ägnas upp-
märksamhet. Intresser fångas i första hand av de sociala och handels-
politiska motsättningarna mellan köpstadsmännen och övriga stånd i
det danska samhället, ej minst mellan borgarna och kyrkan. Särskilt
intresse knyter sig i detta avseende till malmöborgmästaren Jörgen
Kock, hans förtjänsrer om kyrkoreformationen i Malmö, hans politiska
ledarskap under grevefejden och hans insarser inom den inre utveck-
lingen i Danmark efter r 536. Det är sålunda även i detta hänseende
berättigat att läta framställning erL taga sin början med åren närmast
före och efter Christiern II:s fall och nå sitt slut ungefär med åren
kring r¡4o-talers mitt.

Göteborg i september 1947.

GOSTA JOHANNESSON



Innehållsf örteckning

UPPLOSNINGSTIDEN

r. Tronskiftet är r5z3

Den politiska omvälvnin1en, i. - Förhållandet till påve-
stolen, 4. - itrkesdftet efter ärkebiskop Birger Gunnersens

död, 9. - De nya makthavarna och reformismen, 16.

z. Aage Sparres kamp för sitt arkiepiskopat

Släkt och personliga förhållanden, 23. - Val och förhand-
lingar med kurian, 26. - Avgörande i bornholmsfràgan'

Jörgen Skodborgs utnämning,3r. - Som arkielektus pàärke'
sätet, 4o. - Försök att àtetkîyTa förbindelserna med Rom,

49. - Eftermälet, 6r.

,. De andligas köpenskap och städernas handel

Köpmännen och den evangeliska läran, ro¡. - Christiern.II:s
o.h h"ttt företrädares handelspolitik, rro. - Kyrkogodsets
administration. Disposition av dess avkastning, rr¡. - Be-

tydelsen av konkurrensen mellan andliga och botgare, rz4.

3

3. Lunds domkapitel r5ry-r136 6z

Kapitlets organisation, 62. - Medlemmar och tjänstemän,
6¡. - Andlig konservatism, 74.

4. Aristokratien och kyrkan

Adelns politiska maktställning, 76. - Kamp mot uppror och

'lutherio. Förhållandet till Frederik I:s kyrkopolitik, 78' -
Kyrkogodsets omfattning, 88. - Adeln och herreklostren, 89.

- Adeln och kyrkans gods och län,96.

23

rot

76



xrv

6 Kyrkans räntor och egendom i köpstäderna

Problem förknippade med kyrkans innehav av gods och
räntor i köpstäderna, rz8. - Derta innehavs omfattning, rJ2.

- Malmöborgarnas nya lösningar av de gamla problemen,
r37. - Utvecklingen i de övriga städerna, 14¡.

7. Tiggarkonventens upplösning

Allmänna orsaker, r47. - Borgarna, tiggarmunkarna och
adeln, r5z.

De första evangeliska menigherernas tillkomst
Reformationsverket i Malmö, rt8. - Utvecklingen i övriga
delar av ärkestifter, r7o. - Särdrag i malmöreformarorernas
förkunnelse, r7z.

BRYTNINGSTIDEN

8

rz8

r47

rt8

r8r

202

2t3

9. Rådsvälde och reaktion

Flerredagen i Köpenhamn
läget, r8r. - Kätrardomar
19r.

Det förändrade politiska
brytningar inom ärkestiftet,

rt33
och

ro. Arkestiftet under grevefejden

Greven och hans anhängare ta makten, 2oz. - Adeln byter
sida. Hertig Christiern hyllas, zo8. - Arkielektus, herre-
klostren och den nya regimen, 224, - Grevens sista an-
hängare kapitulera, 229. - Slurläget, z3¡.

rr. Arkiepiskopatets undergång 4G
Biskoparnas fängsling den rz aug. :.516, 236. - Flerredagen
i Köpenhamn 1536, 243.

OMDANINGSTIDEN

I2 Kyrkoorganisatoriska problemställningar

Aristokratien och den nya kyrkbordningen, 253. - Flerre-
klostrens omvandling, z6o. - Olika synpunkter på kyrkans
rätt dll gammalt kyrkogods, 266. - Gammalrroende adel och
evangeliska borgare, z7o.



xv

r3. )1)

r4. Adeln och kyrkogodset efter 1536 z9z

Den äldre adelsgenerationens förhållande till kungamakt och

kyrka, 292.- De yngre kungatjänarna och kyrkogodset, 298.

Begynnande konsolidering

Flerredagen i Odense r¡39. Konungens politik omlägges, z7z.

- Uppgörelser om tionde och prästräntor, z8o. - Försoning
mellan adel och borgare. Avtal rörande kyrkans egendom i
städerna, 286.

rt. Det gamla och det nya

Lunds domkapitel efter r536,3o4. - Kvarstannande gammal-
troende kapitelmedlemmar, 3o7. - Superintendenten och den
gamla kyrkans vänner, 1,r4. - Superintendenten och försam-
lingslivet. Sockenkyrkornas problemt J2a. - Á.terblick, 328.

EXKURSER

r. Relationerna om helgeandsbrödernas utdrivande ur Malmö
helgeandskloster

z. Kronologien i malmökapitlet av ,'Cronica seu breuis pro-
cessus in causa expulsionis fratrum Minoritarum . . > .

3. Den skånska adelns politiska agitation under och efter
grevefejden

NOTER. OCH KALLUPPGIFTER

Noter och hänvisningar

Källor och citerad litteratur

Använda förkortningar

REGISTER

Illustrationsförteckning

Personförteckning

English summary

304

34r

344

348

3t7

4r6

427

43r

433

44r





Upplö sningstiden





1

Tronskiftet år r j23

M¡NoecrN EFTER PÃsK, den 13 april, är r5z3 stack en flottstyrka på

femton fartyg från Köpenhamn ut till havs. I spetsen seglade den

danska flottans största fartyg "Lövenr. Ombord befann sig Christiern
II, stadd på flykt bort från sina nordiska riken. Han hoppades emel-

lertid att med stöd av sin drottnings mäktiga fränder, habsburgarna,

snaft kunna segrande àtervá'nda till Norden.
För Danmark betydde konungens flykt en inrikespolitisk omvälv-

ning. Christiern II hade strävat efter att förverkliga den starka, cen-

tralistiska furstemaktens ideal. Politikens och förvaltningens alla trä-
dar skulle löpa samman hos konungen och hans medhjàlparc i kansliet.

Rådsaristokratiens inflytande på rikspolitiken minskades, och adelns

andel i lokalförvaltningen r'educerades fràn är till år. Ofrälse intogo
herrarnas platser som länsrnän på kronans slott, och centralmyndig-
hetens kontroll över länens förvaltning gjordes samtidigt effektivare.
Kronans intäkter ökades, och emedan konungen därigenom sattes i
stånd att hålla besoldade landsknektsstyrkor, minskades betydelsen av

det väpnade adelsuppbåd'ets insatser vid rikets försvar. Under Chris-
tierns sista regeringsår förebådades genom hans stora lagverk djup-
gående förändringar inom alla områden av det danska folkets liv.
Aven kyrkan berördes kännbart härav, och konungens reformistiska
inställning verkade utmanande på kyrkoledningen. Christierns politik
bragte honom sålunda i allt starkare motsättning gentemot klerus och

aristokrati. En fast¿re förankring syntes dock kunna vinnas hos bor-
gars.tåndet och allm,ogen, för vars önskemål konungen och hans med-

hjälpare visade sto,r lyhördhet. Christiern II:s utrikespolitik drog
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emellertid stora kostnader, och under trycket av ofta återkommande

extra skatter och gärder lät sig allmogen för en tid ryckas med, när
prelaterna och herrarna funno ögonblicket inne att störta den hatade

regenten.l

I april rt23 voro rikets biskopar och spetsarnâ inom rådsaristo-

kratien situationens herrar. I den avsattes fabroder, hertig Frederik,
fann man en lämplig tronkandidat. I slutet av mars hade man hyllat
honom på landstinget vid Viborg. Därvid hade man demonstrativt
låtit bränna Christiern II:s "skadliga och fördärvliga" lagböcker. Kret-
sens politiska program skisserades i Frederik I:s handfästning, dag-

tecknad den 3 àug. rtz3. Den danska kyrkans privilegier och fri-
heter skulle försvaras rnot alla, som hotade kränka dem. Rådsari-
stokratiens inflytande på rikets styrelse skulle tryggas, och adeln skulle

besätta nyckelpositionerna i såväl kyrkosamfundet som det världsliga
samhället. Adeln skulle återfå den egendom, de rikets län och den

myndighet över sina landbor, som Christiern II berövat den. Om
upprorsledarna ensamma fingo lägga den nya kursen, skulle Frederik
I:s regering föras i reaktionens tecken.

Christiern II:s förhållande till kyrkan hade särskilt under de sista

år'en av hans regering karakteriserats av våld och övergrepp. I sin

politik gentemot påvestolen följde han emellertid samma linjer som

sin fader och farfader. De stora reformkonciliernas opposition uncler

r4oo-talets förra hälft mot påvarnas strävan efter oinskränkt makt
över kyrkan inledde en långvarig maktkamp, som slutligen skulle av-
göras till påvedömets fördel. Striden gällde huvudsakligen reglerna

för tillsättning av de högre kyrkliga ämbetena, främst episkopaten.

Koncilierna ville följa den kanoniska rättens b'estämmelser, vilka tryg-
gade domkapitlens obero'ende och [ria val. Påvens del i valhandlingen

inskränkte sig till att harL bekräftade valet ar, ärkebiskopar och in-
satte dem i deras ämb'eten. i\rkebiskoparna hade i sin tur att inom

sina provinser konfirmera de underlydande biskoparnas val och in-
viga dem. Pävarna å sin sida hade strävat elter att genom direkt
utnämning, provision, få en möjlighet att b,esätta i första hand alla
prelaturer. Under kurian lades på detta sätt tillsättningen ej blott av
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högre kyrkliga tjänster utan med tiden även av Lägre befattningar. I
apostolisk maktfullkomlighet reserverades stora grupper av ämbeten,

så att ny innehavare av dessa kunde u*es blott av påven.

Konciliet i Basel (r+lt-+g) ville återinföra kanonisk praxis í frâga
om val och konfirmati,on och avskaffa alla reservationer. I denna

anda uppsattes också m'ellan kurian och Karl VII av Frankrike den

pragmatiska sanktionen i Bourges är r4¡,8. Kunde dess principer för-
verkligas, skulle självständiga natiornalkyrkor uppstå i de olika län-

derna. Men påvemakten gick till motangrepp, och tio år senare slöts

i \Øien ett konkordat med den "tyska nationen>, vilket vid kurian i
regel ansågs bindande även för de nordiska länderna. 'üØienkonkor-
datet accepterade de påvliga reservationerna, föreskrev aft ärkebisko-

par och biskopar e'fter valet skulle söka konfirmation personligen i
Rom, och gjorde det möjligt för påven att vid formella felaktigheter

i vallörfarandet utöva sin provisionsrätt.
Det av päv*rna förfäktade systemet bragte kurian stora fördelar.

Betydande penningbelo,pp inflöto i form av utnämningsavgifter (s,er-

vitier), annater, kansliarvoden och andra pälagor. Påven kunde vidare

förläna lediga ämbeten åt män i sin egen omgivning eller tjänstemän

i kurian som sinekurer. Domkapitlens egna kandidater blevo ofta
nödsakade att m,ed stora p,enningsumrnor utlösa dessa ,'kortesan€r)>.

Den danska kyrkopolitiken hade under r44o-talet anslutit sig till de

riktlinjer, som baselkonciliet uppdragit. Christiern I närmade sig emel-

lertid kurians ståndpunkt, och från är t449 sökte han samförstånd med

påvemakten. Furstarna i Europa hade nämligen upptäckt, att de kunde

inhösta betydande fördelar av att samarbeta med en stark påvemakt.

Dels öppnades därigenom en möjlighet för dem att placera sina egna

handgångne män på ledande p'oster inom kyrkan, dels kunde genom

dessas medverkan kyrkans ekonomiska tillgångar effektivare än förut
utnyttjats för statsmaktens behov. De oldenburgska kungarna sökte i
dessa syften skapa ett gott förhållande till påvestolen. Ã.r r474 besökte

Christiern I Rom, och under förhandlingar med Sixtus IV erkände

han påvens rätt, att reseryera ämbeten inom de nordiska kyrkorna. I
gengäld erhöllo de danska konungarna presentationsrätt, d. v. s. rätt att
föreslå kandidat, vid återbesättandet av fjorton prelaturer i Norden,
däribland preposituren och dekanatet i Lund.'z

5



6 'Í RoNSKTFTET Ån r 5 z 3

De ledande männen i den danska kyrkan voro ej sinnade att godtaga

denna ordning. I kung Hans handfästning av är t483 inrycktes före-
skrifter, aft konungen ej' fick hindra eller genom skrivels'er till Rom
befatta sig med biskopars och andra prelaters val och ej heller intränga
någon i ett kyrkligt ämbete mot kyrkans privilegier och friheter, och art
endast danska män borde komma i fräga till tjänsterna.s Men utveck-
l,ingen fortskred obevekligt i den inslagna riktningen och befordrades
särskilt av Julius II, som var angelägen om ett friktionsfritt samarbete

med de världsliga makthavarna. Vid biskopsval höllo dock de danska

domkapitlen fast vid kanonisk praxis och skredo till val enligt den av
kyrkolagen föreskrivna ordningen. Man hölI sig emellertid i regel till
kandidater, som konungen väntades gilla. Sedan konungens samtycke
inhämtats, ansökte man vid kurian om konfirmation av valet. Så vitt
möjligt respekterades sålunda de kanoniska forrnerna. Påven ställde
sig emellertid på en annan ståndpunkt. FIan kasserade principiellt alla
val från de nordiska kyrkorna, och i stället för att konfirmera valet ut-
nämnde och insatte han i kraft av sin apostoliska myndighet d,en före-
slagne genom provision.n

Påvens växande inflytande över den danska kyrkoprovinsen med-
förde allvarliga vådor. Ärkebiskopens myndighet kringskars genom att
nya biskopar tilläos mottaga ordination annorstädes än hos ärkebisko-
pen, och t. o. m. sockenpräster kunde f.ä mottaga vigning i Rom eller
på annan ort utanför deras egna stift. Påven meddelade srundom en

biskop rätt att exekvera en påvebulla eller bortge kanonikat i ett främ-
mande stift. Likaså dispenserade påven ofta från skyldigheten att resi-
dera vid den kyrka, där man erhållit ett ämbete, och han gav talrika
tillstånd att pâ. en hand samla flera med varandra oförenliga kyrkliga
befattningar. Såväl högre som lägre kyrkliga ämbeten löpte därigenom
risk att förvandlas till sinekurer ej blott för ukortesaner>> uran även för
tjänstemännen i det kungliga kansliet. Ju större svängrum dessa ämbets-
jägare erhöllo, desto påtagligare blevo riskerna lör att stifts- och kapi-
telorganisationen skulle sönderbrytas och själavården förfalla.u

Under de stora reformkonciliernas tid hade man krävt reform av
kyrkan utill huvud och lemmar". Dessa reformistiska strömningar levde
kvar under hela r4oo-talet och tilltogo åter i styrka vid rtoo-ralers
början, framför allt i Frankrike. Julius II tvangs därför att samman-
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Christiern II
Koheckning aø Albrecbt Dürer rSzr

kalla den femte lateransynoden, vilken samlades àr t5tz. S¡'noden slu-
tade emellertid med påvernaktens fullständiga seger. I bullan 'rPasror
aeternus> stadfästes âr t5ú tanken på påvens teokratiska maktfull-
lcomlighet över kyrkan. De idéer koncilierna kämpat för, hade lidit ett
förkrossande nederlag. Konsekvensen drogs av Frans'I i Frankrihe, som

satte i438 års avtal ur kraft. Innan synoden âr r¡ry upplöstes, prokla-
merade Christi'ern II genom ombud i Rom sin anslutning dll de grund-
tartkar, som uttalats i trPastor âetefnus>>.6

Till kärnan i oppositionsparti€t är r54 räknades många av Dan-
marks prelater. Biskoparna framstodo som självskrivna motståndare
till den ohejdade kurialismen och en kurigamakq som utan skrupler
utnyttjade det ökade påvliga inflytandet över Nordens kyrkor.
Biskopsdömets auktoritet och oberoende måste värnas. Till bundsför-
vanter hade prelaterna nu vunnit högadeln.

Under århundradenas lopp hade kyrkans egendomar ständigt ökats.
Ej blott furstarna utan även aristokratien närde en livlig önskan att
för egna syften få nyttiggöra dessa tillgångar, som eljest i viss grad

7
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undandrogos det ekonomiska livet. Denna disposition kunde ernås på
olika sätt, men oftast skedde det genom att kyrkans ledande po,srer

bekläddes av män ur adelsståndet. Europas aristokrati hade vant sig

vid att räkna med att kyrkans prelaturer skulle i främsta rununet stå

till förfogande för adelsfamiljernas yngre manliga m,edlemmar, sorn

därigenom vunno ståndsmässig försörjning utan att familjegodsen be-

hövde ytterligare utskiftas, och ogifta döttrar fingo av liknande skäl
inträda i förmögna nunnekloster. I Tyskland rekryterades episkopatens

innehavare till största clelen ur adeln, likaså besattes kanonikaten och

abbotsdömena i regel med adliga. Enahanda voro förhållandena i
England och delvis även i Frankrike.'

Helt i linje med denna allmänna tendens i tiden och givetvis i över-
ensstämmelse med den danska adelns aspirationer föreslog Christiern I
vid besöket i Rom är t474, att endast adelsmän eller personer med dok-
torsgrad i teologi eller juridìk skulle beviljas tillträde till prelaturer och
kanonikat. Detta förslag avböjdes av Sixtus IV.8 Ett halvsekel senare

voro prelaterna i Danmark beredda att bevilja adelsståndet de önskade

förmånerna.

r54 ärs handfästning ger uttryck åt såväl prelaternas som adelsmän-

nens önskemål i dessa avseenden. Konungens befogenheter vid tillsätt-
ningen av kyrkliga ämbeten skulle ej få vidgas. Till biskopar skulle
vidare utväljas blott danska män av riddarstånd eller svennestånd, till
prelater i övrigt endast danska riddare och svenner, doktorer i den

heliga skrift och kyrkolagen eller eljest värdiga, Iärda män av dansk
härkomst. Utlänningar fingo ej av konungen pres€nteras till danska

prelaturer, och ,'kortesaner, skulle ej tillåtas "molestera" danska män.

Det fria kanoniska valet skulle skyddas. Konungen förpliktades att ej
hindra kapitlens val och att aldrig insätta någon prelat eller kyrklig
förman utan kapitlets samtycke. I de fall, dàr konungen redan inne-

hade presentationsrätt, borde med rådets samtycke föreslås personer,

som kunde bliva nyttiga för kyrkan. Biskoparna och prelaterna skulle

ostört få utöva sin traditionella jurisdiktion.n

Den i handfästningen manifesterade enigheten mellan klerus och

aristokrati vände ej blott sin spets mot påvedömets anspråk utan angav
även de riktlinj,er, efter vilka man ansåg att den nye regentens kyrko-
politik b,orde utformas. IJnder de följande åren skulle prelaterna vid
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värnandet av kyrkans privilegier finna ett pålitligt stöd hos adeln. Det

blev ett av huvudmålen för Frederik I:s kyrkopolitik att upplösa denna

samverkan mell'an rikets båda främ,sta stånd.

Den ro dec. t5r9 avled ärkebiskop Birger Gunnersen. Ehuru av nnga

börd hade han nått ett av rikets högsta ämbeten. Med okuvlig iver hade

han kämpat för sin domkyrka och dess privilegier. Flans strävan att

"göra St. Laurentii duk bredare> kröntes också med framgäng, men den

bragte honom med nödvändighet i ohjälplig motsättning till flera av

högadelns främste. Bland de fiender han sålunda förvärvade, märktes

i främsta rummet rikshovmästaren Poul Laxmand, riksrådet Niels Hak
till Häckeberga samt Gregers Jepsen Ulfstand till Torup och Niels

Brahe till Vanås. De flesta ärkebiskoparna i Lund hade varit av adlig

börd, vilket givetvis bidrog till att vidga klyftan mellan herrarna och

den halländske klockarsonen. Valet av ny ärkebiskop efter Birgers död

synes ej ha kunnat undgå att röna påverkan av denna spänning.to

I vanlig kanonisk ordning skred domkapitlet i Lund till val. Den

r3 dec. utfärdades kallelsebrev till medlemmarna att möta i Lund." Tre
dagar senare utsågs till Birger Gunnersens efterträdare lundakaniken

Aage Jepsen av den skånska Sparre-ätten, en man' som var befryndad

med många medlemmar av högfrälset och som ej synes ha stått främ-

mande för kretsen kring Poul Laxmand." Valet innebar en seger för
de krafter ärkebiskop Birger bekämpat."

Kyrkolagen föreskrev, att den utsedde in'om åtta dagar skulle till-
frägas, huruvida han vore villig att mo'ttaga valet, och att han inom en

månad hade att besvara denna hänvänd,else. Senast ino'm tre månader

efter valet skulle ansökan göras i Rom om konfirmation av valet. För-

summades detta utan giltig anledning, förlorade den uts,edde därigeno'm

der¡ rätt han i kraft av valet erhållit till ämbetet, och kapitlet kunde

skrida till nytt val. Innan konfirmation meddel,ats, fick den valde ej

befatta sig med stiftets administration vid risk att i så fall förl'ora sin

rätt. Sakramentala handlingar kunde han ej utföra, förrän han invigts

och insatts i ämbetet av påven eller dennes fullmäktige. Detta skulle

ske senast tre månader efter konfirmatio'nen. Att mottaga vigning utan

föregående konfirmation av valet ansågs som en schismatisk handling.'n



ovänrade t"*pr;r."ri"l"rffiu ;';: Aage Jepsen under fulr-
följandet av den föreskrivna proceduren. För att ansökningen om kon-
firmation skulle vinna beaktande i Rom, måste konungen ge sitt sam-
tycke till valet. Detta vägrade christiern II. Han tillhöll kapitlet att
förrätta nytt val och anvisade som lämplig kandidat en ofräls,e kunga-
tjänare, kanslisekreteraÍeri Jörgen Skodbo,rg, som tidigare urserrs dll
ärkedjäkne i Aarhus domkapiæI. Mor denna konungens intervention
nedlade Aage Sparre offentlig proresr för att skydda sin egen rätt till
arkiepiskopatet.ls D'er nya ärkebiskop,svalet ägde rum den ¡ jan. r¡zo.
Tvä dagar s'enane anlände den nye arkielektus till Lund, där han blev
ärkedjäknen Niels Korrsens gäst. Följande dag, som var en söndag,
inleddes han enligt gammal tradition i högtidlig procession i domkyr-
kans högkor, i kryptkyrkan och på Lundagård. På ärkebisko,psgården
rÌlottog han trohetsed av officialen och tvivelsuran även av övriga tjä-
nar,e, vilka hade ärkesätets go,ds och egendo,m om hand.'u

Konfirmation av Jörgen Skodborgs val skulle därefter utverkas i
Rom. Här reste sig emellertid em annar hinder. I mars r5r7 hade som
nämnts Christiern II biträtt den femte lareransynodens beslut. Ur ku-
rians synpunkt var därefter hans åsikt om hur de kyrkliga ämbetena
rätteligen borde besättas ställd utom alh tvivel. Han hade erkänt,
att påven var höjd över konciliet och ej bunden av nägra konkordat.
Mot denna bakgrund bör ses den åtgärd, som påven vidtog några
månader senare. Den rr dec. r 5r7 hade nämligen Leo X i konsistorium
reseryerat återbesättandet av Lunds ärkesäte efter den dåvar¿nde inne-
havarens död." Därigenom öppnades vägen till oir¡skränkt påvligt in-
flytande över den danska kyrkoprovinsen, vilket kunde väntas be-
reda både kungamakten och kurian nya fördelar. Från Lund hade ome-
delbart vid Birger Gunnersens död underrättelse sänts till Rom om den
imräffade sedisvakansen.'8 När denna nått fram, utnämndes den d febr.
rSzo i kraft av den gjorda reservarionen kardinaldiakonen Paulus
Aemilius de Cesis till administrator för Lunds ärkestift.'e

Kardinalen var en helt ung man, som gjort en snabb karriär i det
påvliga kansliet. Från en prelatur där nådde han vid rr€trioem års ålder
kardinalsvärdigheten år r5r8. D'e närmast följande åren inrog han en
framskjuten plats i kardinalkollegiet. Under den långa sedisvakansen
mellan Leo X:s död i dec. r¡zr och Hadrianus VI:s vigning i slutet av
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avg. rj22 var kardinalkollegiet a,llenarâ.dande, och då utsågs de Cesis

till medlem i det femmannautskoft kollegiet tillsatt fór att skaffa fram
pengar till kurians politik.'o För att uppge sin rätt till Lunds ärkestift
begärde han till en början sex tusen gulden.

Jörgen Skodborgs utsikter att inom rimlig tid mottaga sin ärkebi-
skopsvignin,g voro sålunda ganska mörka, och de fördunklades ytter-
ligare, när det blåsrcs nytt liv i den nedärvda tvisten mellan kronan
och ärkesätet om besittningen av ön Bornholm. Under hela ärkesätets

historia hade stiftschefen i Lund haft rätt till intäkter från Bornholm,
och sedan r3oo-talet 1åg hela ön med fästet Flammershus under ärke-
biskopens överhöghet. Försök att frânrycka lundakyrkan d,enna besitt-
ning gj'ordes av Erik Menved utan framgäng. Valdemar Atterdag för-
nyade kraven och avtvang är 136z ärkebiskop Niels Jensen och kapit-
ler en förbindelse, att slottet och ön - som konungen under en kort tid
innehaft men vid detta tillfälle återställd,e - skulle återlämnas till
kronan, om konungen i frarntiden krävde detta. Med utgångspunkt i
denna urkund r,este kung F{ans år r5o4krav pä att ön skulle överlämn'as

till kronan. Kapitlet avvisade detta krav, och konungen lät saken

lalla."' Men det låg helt i linje med Christiern II:s länspolitik attlägga
Bornholm under kronan. Den j mars rt2o uppsattes en kunglig skri-
velse till kapitlet i frigan, och nu hade därtill konungens fordringar
hojts. Under ärkebiskopen lydde nämligen ända sedan ärkebiskop Es-

kils tid Ljunits härad i Skåne samt Ã.hus. Sedermera hade jämväl Flerre-
stads och Vemmenhögs härad lagts under ärkesätet. Christiern krävde
i sin skrivelse, att såväl Bornholm som de tre skånska häradena och

Ãhus slott och stad skulle överlämnas i konungens händer."
Kyrkolagen föreskrev, att en biskopskyrkas egendom ej på något sätt

fick förminskas eller avyttras under sedisvakans, d. v. s. under tiden
mellan en biskops död och den dag, då påvebullan om konfirmation av

hans efterträdares val företeddes i domkapitlet eller för den, som

kapitlet utsett att i sitt ställe förvalta stifæt under vakansen." Svaret
på konungens framställning måste således bliva avvisande. Flera av

rikets prelater befarade ernellertid allvarliga följder, om arkielektus och

lundakapitl,et spände bågen för hårt. I brev under de närmast följande
månaderna tillråddes domherrarna i Lund att läta granska de doku-
ment, på vilka de grundade sina rättigheter över de omstridda lands-
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rätt - ty eljest kunde naan frukta, att konungen tog m,ed våld vad han
äträdde. Intet änd,rades emellertid i lundaprelaternas instäLlning till
spörsmålet, och man lät ej påverka sig av förnyade maningar från
biskoparnas sida under vären r5zt.'u

Christiern II bytte nu taktik. Ãr r ¡ ry haðe i den påvlige legaten

Arcimboldis följe en prästson från stiftet Münster, Didrik Slagheck,

anlänt till Norden. Han trädde wâ. är senare i konungens tjänst, ut-
nämndes är tSzo till dekan i Roskilde domkapitel och följde samma

år konungen på hans krigståg mot Sverige. I denne man ansåg sig Chri-
sdern ha funnit en lämpligare man än Jörgen Skodborg att insätta på
ärkesätet. I bevarad,e urkunder omtalas Didrik Slagheck so,m elektus.

Ett formellt val torde sålunda ha á'gt rum, ehuru tidpunkten för det-
sam,ma ej är känd. Att domkapitlet skridit till denna mot all kanonisk
praxis stridande valhandling under kraftiga påtryckningar från konung-
ens sida, måste anses ställt utom allt tvivel. Understödd av sin svåger

kejsar Karl vid förhandlingarna med kurian lyckades Christiern för-
hållandevis fort fràmja Didrik Sla.ghecks sak i Rom. Kardinal de Cesis

erhöll som ersättning genom Karl V:s förmedling ett biskopsdöme i
kungariket Neapel. Didrik Slagheck utfäste sig att i utnämningsavgift
erlàgga 4ooo gulden, trots att avgiften sedan r4oo-talets början utgått
med endast hälften av detta belopp. Dessutom hade förhandlingarna vid
kurian dragit en kostnad pã. 78oo dukater, när bullan om Didrik Slag-
hecks umärnning till ärkebi,skop i Lund förelåg Ífudrg den rz juli t5zr.
Därtill lades ytterligare ett påvligt nådesbevis. En fiktiv p,rioritetsrätt
till ärkestiftet skapades, genom arr eæ särskilt exspektansbrev på stiftet
utfärdades för mäster Didrik och antedaterades till den 19 mars rtrJ,
Leo X:s egen konsekrationsdag.'u

Jörgen Skod'borg dröjde kvar i Lund så länge han kunde. Den 13

okt. r¡zr lånade han en större penningsumma arr kantorn Adser Peder-
sen och ärkedjäknen Niels Kortsen mot en del av ärkesäæts gods sorn

pant. Det torde ha varit medel tillhörande domkyrkan som på detta
sätt ställdes till mäster Jörgens förfogande, ty de båda prelaterna
fungerade vid denna tid som dornkyrkovärjar. Hndamålet med rrans-
aktionen visade sig snart. itnnu den zr okt. var Jörgen Skodborg
kvar inom ärkestiftet, ty denna dag utfärdade han följebrev till land-
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borna på de pantsatta jordagodsen."u Däref.ter har han lämnat stiftet.
Från våren tS4befann han sig i Rom för art hävda sin rätt till ärke-

biskopsvärdigheten.

Den z5 nov. rt2r inleddes Didrik Slagheck i Lund. Arkestiftet hade

äter 1äæ en av påven utnämnd chef, men den nye ärkebiskopens ämbets-

tid blev kort. Redan i samband med förhandlingarna med kurian hade

Christiern II välvt planer pâ. att utverka, att utnämningsbullan ut-
färdades med Didrik Slaghecks namn utraderat. Konungens tillit till
den nye arkielektus hade rubbats. Orsaken härtill har man velat söka

i mäster Didriks delaktighet i Sæckholms blodbad närmast föregående

är. Som påvlig nuntie hade Franciscus de Potentia anlänt till Dan-
mark med uppgift att undersöka omsdndigheterna kring blodsdramat.

Konungen ryggade ej tillbaka för att ännu en gång förgripa sig på en

kyrkans man. Didrick Slagheck kastades i fängelse, och den z4 jan.

r5zz avrättades han på Gammeltorv i Köpenhamn.?t

Bland nuntiens ledsagare befann sig även en klerk från stiftet Utrecht
vid namn Johan \Øeze. Han trädde i Christiern II:s tjänst som sekre-

terare och blev nu efter blott nâgra fâ" mår¡aders vistelse i riket dennes

nye kandidat dll ärkebiskopspo'sten. Vid det nya valet satte konungen

lundakapitlet under kraftigt tryck. Tvisten om Bornholm togs upp På
nytt. Blott fyra dagar efter mäster Didriks död uppfordrades kapitlet
att Íramlägga bevisen för domkyrkans rätt till ön. I början av februari
sändes sekreteraren Jesper Brochm'and till Lund för att inleda direkta

förhandlingar med korherrarn'a. Konungens krav gällde Bornholm med

Flammershus samt .Ãhus slott och stad. Den tz febr. kallades prelaterna

och ett par kaniker till Köpenhamn. Vid ankomsten till huvudsaden
grepos de och kastades i fängelse. Det var inalles fem kapitelherrar,

nämligen ärkedjäknen Niels Kortsen, dekanen Torbern Bille och kan-

torn Adser Pedersen samt kanikerna Niels Knudsen och Holger Skaldre.

Efter två dagars fängelse utfärdade de gemensamt ett brev, vari fram-
hölls, att domkapitlet borde samcycka till att Bornholm utlämnades.

Det hård,aste m,oßtåndet hade sålunda brutits. Den ry febr. kunde

konungen i ett öppet brev erkänn a, att harL mottagit Bornholm med

Flammershus, sedan prelaterna och kapitlet "förstått och i sanning er-

faritr,, aft kronan och ingen annan hade rätt till slottet och ön. Vid
samma rillfälle utlämnades även Ãhus."
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Under dessa spännande veckor hade kapitler am urse ny ärkebiskop.
Att trotsa konungens vilja var otänkbart. Johan Veze inleddes i dom-
kyrkan den z3 febr. r5zz."' FIan hade utsetts genom postulation, ej ge-

nom elektion. Det förstnämnda förfaringssärr,er kom till användning i
de fall, då den påtänkte kandidaten på grund av något i den kanoniska
lagen uppräknat hinder ej kunde vinna tillträde till ämbetet, förrän
påven meddelat dispens. Vanliga hinder av detta slag voro r. ex. att den
föreslagne ej upp'nått den i kyrko,lagen föreskrivna minimiåldern eller
ej rnottagit de stadgade vigningarna, att han var av oäkta börd eller
redan innehade ett med den ifrägavarande tjänsten oförenligt ämbete.
Undanröjdes ej hindret genom dispense,ri,ng, var valer ogiltigt, och valets
framgång berodde sålunda i hög grad på påvens gottfinnande.'o Flindret
är i detta fall ej känt. Men den omsrändigheren, att kapitlet denna
gång valt en man, som ej fyllde de kanoniska fordringarna, belyser
ytterligare, hur starkt det tvång varir, varunder man gått till val.

När kardinal d,e Cesis avstod från Lunds ärkestift till Didrik Slag-
hecks förmån, gjorde han i överensstämmelse med en allt vanligare
praxis det fOrbehåller, att han själv, o,m mäsrer Didrik avled eller
avsade sig arkiepiskopatet, skulle ha rätt till regress." Skulle \Øeze
av påven beviljas tillträde till lundasärer, måsre följaktligen en ny
uppgörelse med kardinalen först komma till stånd. Som i det före-
gående antytts, stod St. Petri stol utan innehavare under en stor del
av âr t5zz, och de Cesis intog en bemärkt plats i de just då allsmäk-
tiga kardinalernas krets. Under sådana förhållanden tedde sig u*ik-
terna att, inom rimlig tid och på billiga villkor urverka konfirmation
av det nya ärkebiskopsvalet och utnämning av Johan Veze skäligen
små. Inga resultat nåddes heller i denna sak under återstoden av
Christiern II:s regeringstid.

Den nye arkielektus avsågs av Christiern iI ej blott för kyrkans
tjänst utan även för uppdrag åt kungamakten. Den zr sept. r¡zz
mottog Johan Weze pä kunglig befallning det förnämsta slottslänet i
lanil'en öster om Oresund, Hälsingborgs slott med dess underlydande
nio härad i Skåne.*' I en ofrälse mans hand lades sålunda samridigt
rikets högsta andlíga myndighet och förvaltningen av ett av de vikti-
gaste slottslänen. Denna koncentration av befogenheter hos en pålitlig
kungatjänare var ert utslag av ko,nungens centralistiska administra-
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tionsprinciper och samtidigt en beredskapsåtgärd i gränslandskapen
m,ot det oroliga Sverige. Ãtgärden var emellertid också en urmaning
gent€mot länsadeln, och när resningen mot Christiern II tog fart, drogs

Johan \Øeze meil i sin herres fall.
En kort tid före sin flykt gjorde Christiern en retrâtt. i bornholms-

Írägan. Den zz febr. r5z3 påbjöd han, aú Bornholm och Ã.hus skulle
ätergâ i kyrkans ägo. Eftergiften var i den stunden av ringa värde,
ty s'edan lybeckarna inlett fientligheter mot Christiern If, hade redan
i aug. r tzz en lybsk flottstyrka gjort strandhugg på Bornholm, brand-
skattat landsbygden och bemäktigat sig F{ammershus."

Tre veckor s€nare lämnade Christiern II Danmark. Arkielektus
Johan \Øeze följde honom i landsflykten, lämnande åt s,in elterträdare
på ärkesätet att lösa srora och betydelsefulla uppgifter i trygga besitt-
ningen av Flammershus och Bornholm åt St. Laurentius och på nytt
hävda det kanoniska valets frihet gentemot kungarnakren.
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r4oo-talet präglades av stegrad andlig aktivitet. En strömning av

nyvaknad folklig religiositet drog genom länderna, och eftersom man

utgick från den katolska fromhetens förtjänstmoral, tog den sig ut-
tryck i brinnande heþon- och relikkult, i skapan'det av allt flera

religiösa brödraskap och frornma stiftelser, i grundan'det av nya mäs,s-

stiftels,er och ökat intresse för vallfärder men också i tilltagande över-
tro och vidskepelse. Intresset för predrikan tilltog, och tiggarmunkarna

hade större lyssnarskaror än tidigare. Efterhand som den medeltida

världsbildens upplösning fortskred, minskades också skolastikens be-

tydelse, och vetenskapsmännen sökte sig fram till nya kunskapskällor.

Flumanisterna funno vägen tillbaka till antiken. De klassiska Îör-
f.attarna började studeras liksom även nya testâmentet och kyrko-
fädernas skrifter, sedan den nyskapade klassiska filologien skänkt de

nödi,ga hjälpmedlen. Anknytande till pl'atonismen framväxte en sen-

medeltida mysdk, som erhöIl beteckningen "clevotio m,oderna>>,3n

Det växande religiösa intress,et väckte till liv kravet på en andlig

förnyelse inom kyrkan. Ã ena sidan tillto,g kritiken av det kyrkliga
tillståndet i styrka, och m,ed särskild skärpa påtalade man kloster-

väsendets förfall. Flerstädes hade klosterfolkets vandel förvärldsligats,

munklöftena överträtts och konventens inre organisation bragts i för-
virring. Tiggarmunkarna hade o'fta brutit fattigdomslöftet och för-
värvat. egendom. Ã. andra sidan gjordes aktningsvärda ansatser att
äter fylla de traditionella formerna med levande andligt innehåll.

Reformkongregationer bildades inom de olika ordnarna. Bland augu-

stinerna verkade'Windesheimunionen, bland benediktinerna Bursfeld-

kongregationen. Inom italienska och franska franciskankonvent fram-
växte en rörels'e, som krävde strängare observans, d. v. s. ett strikt
fasthållande vid klosterregelns föreskrifter, och samma krav höjdes

även inom dominikanorden och karmelircrden.uu

De oldenburgska konungarna i Danmark 'roro varmt intresserade

av att främja dessa ændens,er. Vid nya tidens början hade samtliga

danska augustinkloster anslutit sig till \Øindesheimunionen, och de

större benediktinklostren tillhörde Bursfeldkongr€gationen. Karmeli-
terna hade antagit observansen, ehuru några konvent tilläto enskilda

bröder att besitta egendo,m. Efter àr r5r9 hade alla franciskaner och
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så gott som alla dominikaner i Danmark hyllat observansen. För grå-
bröderna betydde detta, att ordensprovinsen Dacia föll sönder, ty de

svenska ordensbröderna förblevo motståndare till observansen.'o

Till förnyelse av ky,rkan syftade även reformkatolicismen, men

medan observansens förespråkare och reformkongregationerna ville
skydda det av traditionen givna, uppbyggdes reformism,en på en helt
annan grund, nämligen det av humanisterna uppmuntrade studiet av

bibeln och kyrkofäderna. Samtidigt som allt starkare tvivel anmälde

sig i fråga om den skolastiska filosofiens användbarhet inom teologien,

sköts studiet av îya tes:tamentet i kyrkofädernas anda i förgrunden.
Den heliga skrifts auktoritet i religiösa frågor ökades, och man insåg,

att Kristus krävt trons förverkligande även i ett kristligt leverne.

Betraktad ur denna synvinkel företedde kyrkan mänga brister, vilka
måste botas. Men samtidigt betonades, att förfallet var en Guds pröv-
ning, vilken borde lända kyrkan till luttring och förnyelse, och att
en saks missbruk ej gjo,rde dess rätta bruk onödigt. Reformer voro
nödvändiga, men de skulle genomföras inom kyrkan av kyrkans egna

i kraft. av andlig pånyttfödeise. Denna pånyttfödelse skulle vinnas

genom ett fördjupat studium av bibelordet och den gammalkristliga
traditionen. Kyrkans andliga förnyelse var en så mycket angelägnare

uppgift, som blo¡t kyrkan hade rätt att förvaka nådemedlen och

frälsning kunde vinnas blott ino.m den. Därför krävde reformisterna

- före Luther - evangeliets r€na och klara predikan. Denna på

bibelhumanistisk grund uppbyggda reformistiska katolicis,m grep vida
omkring sig. I Danmark erhöll den i karmelitern Poul Flelgesen en

värdig repr€sentant.37

Christiern II visade stor förståelse för reformismens grundtankar.
Poul Helgesens verksamhet främjades kraftigt, av att, konungen år
r5ry inrättade ett karmelitkollegium i Köpenhamn, till vilket den

lärde karmelitern knöts som lektor." Konungen trädde även i för-
bindelse med de wittenbergska teologerna. Efter varandra inbjödos

till Danmark Martin Reinhard, Matthias Gabler och Andreas Karl-
smdt att verka i huvudstaden. Av dessa stannade endast Gabler längre

tid i Danmark. Karlstadt återvände efær tre eller fyra veckor, be-

sviken på konungen, vilken han ej funnit sinnad att i sin kyrkopolitik
gå utöver de av reformkatolicism'en uppdragna gränserna.'n
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Om Christiern II:s reformistiska syften vittna även hans tragverk.

En rad bestämmelser i landslagen avsågo att höja den heliga kyrkans
och dess prelaters värdighet och anseende. Bibelläsning och predikan
skulle intaga en framskjuten plats i gudstjänsten. Biskoparna skulle
själva predika evangelium vid de större högtiderna, sockenprästerna
skulle utlägga såväl.episteltexterna som evangeliet varje söndag, och i
skolorna skulle undervisas i nya testamentet. Biskoparna beordrades

att hålla uppsikt över skolor, kloster och prästerskap. Prästerna till-
höllos att residera vid sina kyrkor, så att själavården ej försummades.
I alla punkter, där läran berördes, var andan rent katolsk. I påvens

myndighet över Danrnarks kyrka gjordes ej heller några ingrepp för-
utom i €tt avseende. En appellationsdomstol inrättades att döma i
vissa typer av måI, vilka tidigare i sista instans avgjorts vid kurian.
Dess kompetens torde i första hand ha o,mfattat mål om kyrkliga in-
täkrcr eller räntor och mål orn egendom, i vilka en kyrkans person

uppträdde som part, medan saker om kyrkotukt och levern,e fort-
farande skulle dragas inför påven. Dom,stolen kär¡de endast en högre
instans, konungen och rådet. Den förverkligade delvis ett gammalt
danskt önskemål.no

De nya makthavarna e[ter Christiern II:s fall bröto rnedvetet m,ed

denna reformistiska kyrkopolitik. I r54 ärs handfästning anklagades

Christiern för att hava "Gud till förtörnelse och många simpla och

enfaldiga undersåtar till villfarelse tillsþtt och underhållit uppenbara
kättare i hans nådes huvudstad Köpenhamn, vilka predikat och under-
visat menige man i strid mot den heliga kristna tron och den heliga
romerska kyrkanu. Den nye konungen förpliktades följaktligen att
ej tillåta "någon kättare, Luthers disciplar eltrer andra" att undervisa
eller predika )>mot Gud, den heliga kyrkans tro, den helige fadern
eller den romerska kyrkanr'.u' Några dagar före Frederik I:s kröning
utfärdade riksrådet en proklamation den z8 juni t524, vari förkla-
radles, att eftersom man genom jungfru Marias och andra helgons hjälp
frälsts från tyrannsn Christiern, ville man uhårdeligen och kristeligen"
moßtå all den villfarelse "en förlupen munk vid namn Luther pre-

dikadeu och näpsa alla kättare enligt kyrkolagens och den rom'erska

rättens bestämmelser. En vecka senare avgåvo medlemmar av rikets
aristokrati en liknande förpliktelse.n'
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Fred,eriþ I. Oljern,Ílning, Frederiksborg

Riksråden proklamerade sig sålunda som konservati.va katoliker-
Ståndpunktstagandet betingades ej blott av personlig övertygels'e utan

givetvis även av politiska hänsyn. Man gjorde gemensam front mot
den avsatte konungen. I landsflykten hade Christiern slutit sig till
Martin Luthers anhängare. t5z4 ärs proklamationer rikta sig också.

enligt vad som klart utsäges i urkund:erna rnot lutheranen Christiern,

som låtit på danska utge Luthers skrifter och aktade ödelägga all-



ni,",,n tro i landet. ;'iiÏj;.., ;:,"", raler i tiden röre
christierns avnall frän den gamla rron, och i den vändes udden mot
reformisten christiern. De politiska avsikter, som lågo bakom denna
frontställning, kunna delvis skönjas i det bevarade materialet.

Man sökte närnligen urverka en påvlig exkommunicering av den
landsflyktige konungen. Lyckades man, skulle avsevärd,a fördelar
kunna inhöstas, främst den, att christierns habsburgska fränder ej
öppet skulle kunna ge honom sitt stöd i kampen om den danska kro-
nan. Som ombud i Rom utnyttjades arkielektus Jörgen Skodborg.
Kunskapen om underhandlingarna ha förmedlars genom err br,ev arr

Johan \Øezes hand, o.h denne, som anlände till Rom under sommaren
x523, sade sig hava sina uppgifter från säkraste källa, en av Jörgen
Skodborgs förtrogna vänner.a3

Den z9 april r 54 hade Franciscus de Porentia i kardinalko'llegiet
lramlagt sin rapport om Christiern II:s övergrepp mot kyrkans tjänare,
varvid de av konungen framförda bevekels,egrunderna för hans hand-
lingssätt förklarades vara inter värda. under diskussionen umalades
även farhågor rör att christiern genom sina kätterska meningar skulle
ge anledning till en kyrkoschism i Norden.no Johan 

-weze meddelar, att
Jörgen Skodborg trätt i kontakt med Franciscus de potentia samt även
med Arcimboldi, som nu befann sig i Rom och som efter sin fängsling
i Danmark var christierns svurne fiende, och med representanter för
stadsstyrelsen i Lybeck. Tillsammans med dem uppsatte Jörgen Skod-
borg en skrift, vilken skulle framlämnas till påven. Enligt Johan \Øezes
referat har den innehållit följande huvudpunkter:

Först hänvisades till en spådom av den heliga Birgitta, i vilken
förutsades, att den sjätte i raden av Sveriges konungar skulle sprida
förvirring till lands och vatren, betunga allmogen och utgjuta oskyl-
digt blod, så att undersåtarna blevo nödsakade att fördriva honom.
Med tanke på denna profetia hade hertig Frederik beslutat sig för att
bispringa danska folket ej blott med vap,enmakt utan även med hjälp
av en påvlig exkommunicering över Christiern II. Denne konung had,e
nämligen brutit sin handfästning, låtit Sigbrit styra sina riken, dragit
holländare in i landet, skövlat och plundrat kyrkor och kloster och
mot givna eder och löften anställt ett blodbad i Stockholm, varvid
även biskopar bragts om livet. Slutligcn hade han låtit kättare pre-
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dika i Köpenhamn. Hertig Frederik, som var laglig arvinge till Dan-
mark, hade ansett det vara sin plikt att befria riket från denne tyrann.
Ytterligare två klagopunkter anfördes. D,en ena srammade säkerligen
från Arcimboldi: Christiern hade plundrat denne und,er hans legatio,n

till Norden. Den andra klagopunkten har framförrs av lybeckarna:
konungen hade upphävt lybeckarnas privilegi,er i Danmark.

Klagopunkterna höra hemma i den serie pamfletter och anklagelse-
skrifter mot Christiern II, vilka tillkommo i samband rned tronskiftet
ãr r5z3 och som gå dllbaka på ett par skrifter av Poul Flelgesens

hand.nu Jörgen'skodborg måste sålunda ha mottagit utförliga instruk-
tioner från Danmark för sitt handlande. Flans skrivelse framlämnades
till Hadrianus VI. Denne påve avled den 14 sept. r 523, varför instruk-
tionerna måste ha avsänts från hemlandet senast i mitten av juli. I
Jörgen Skodborgs inlaga har sålunda bevarats en kälia rörande de

planer man välvt inom ledande danska kretsar vid denna tid.au

Fladrianus VI:s korta pontifikat fylldes arr en oförtruten strävan
att ntjämîa de politiska motsättningarna i Eur'opa. Kris'tenheten borde
enligt hans mening stå enig mot turkarna, som är r5z3 genomförde

ett framgångsrikt krigståg mot ön Rhodos. Därför inriktade han sig

främst pä att, bringa den sedan â.r r5zr öppna konflikten mellan kejsar
Karl och Frans I av Frankrike ur världen. Flans förhoppningar grusa-

des emellertid fullständigt vad Frankrike beträffade. Frans I förde ett
mycket häftigt språk mot kurian och avbröt alla förbind,elser med

denna i slutet av juni r54. För påvestolen blev ett gott förhållande
till det habsburgska huset av större vikt än någonsin, och bland kardi-
nalerna och kurians tjänstemän funnos många, som önskade ett när-
mande till kejsar Karl. I stället för att, medla mellan kejsaren och

konungen av Frankrike, tvangs F{adrianus att eîgagera sig i em för-
bund mot Frans I. Den 3 aug. r¡23 slöts ett rnot denne riktat def'en-

sivförbund av bl. a. kejsar Karl, ärkehertig Ferdinand av Osterrike
och Henrik VIII av England, i vilket förbund även påven liksom en

rad italienska stateÍ inträdde. Den ¡ aug. proklam,erades ligan i hög-
tidliga former.nt

Visserligen hade Hadrianus hotat alla fredstörare i Europa med ex-

kommunicering, men under de förhandenvarande politiska omständig-
heterna var en exkommunicering av kejsarens svåger Christiern II
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När Jörgen ffi;î;o;,',," skrirt tlr den helige

fadern, kastade denne aktstycket till marken och vägrade att raga be-

fattning med det.

itven om denna plan stäcktes, bestod enigheten mellan de ledande
i Danmark kring Frederik I:s kungadöme och den gamla tron. Snart
märktes emellertid återverkningar även i Norden av rrya andliga srröm-
ningar ute i Europa. Kritiken av den bestående kyrkan hade tidvis
under r4oo-talet varit häftig, men kyrkan hade i regel vunnit över-
hand över sina vedersakare. Betydligt farligare blevo angreppen, sedan

de genom Martin Luther fått en ny utgångspunkt i läran om det all-
männa prästadömet. Aven reformisternas syn på kyrkoo'rganisationen
och prästämbetet var i detta stycke konservativ. Poul Ftrelgesen r. ex.

menade, att det allmänna prästadömet var ett övervunnet stadium.
Den äldsta kyrkan hade styrts av €tt "meniga prästers rådr', men led-
ningen hade snart överflyttats till de nyinrättade biskops- och ärke-
biskopsdömena och slutligen till uden store romarbiskopen,', påven.n*

För Luther stod det däremot klart, att alla kristna voro av ett sdnd
i andlig måtto. Kristen blev man ej genom någon prästs förmedling
utan genom dopet, nådemedlen och tron. Alla som fått del däri, voro
sålunda i lika mån präster. Kyrkan måste därför byggas uteslutande
på nådemedlen: där dessa verkade, fanns den rätta kyrkan och det
sanna prästadömet. Man hade sålunda prästadömet och dess frihet,
därför att man var medlem i den sanna kyrkan, de troendes samfund,
och man var medlem i kyrkan, när man hade prästadömet.an

Denna tankegång slog undan alla grunder för kyrkans hierarkiska
uppbyggnad och särskiljandet av olika stånd. Omsatt i praktiken ledde
den till att celibatet bröts och att klostren tömdes, att man sökte den
kristnes rätta kännemärke i tro, ej i hans fOrhållande till det andliga
ståndet. Den gamla kyrkans män fingo bevittna, hur de förlupna
munkarna blevo evangeliska predikanter, som spridde det "lutherska
giftet" vida omkring. Denna nya förkunnelse, som krävde brytning
med den romerska kyrkan och grundande av ett de troendes samfund,
frambars i Danmark först tre år efter Frederik I:s tronbestigning av
FIans Tausen. Då upplöstes enigheten i de religiös a frägorna rnellan
konungen och rådskretsen, och kyrkoledningen ställdes inför ett helt
nytt inrikespolitiskt läge.
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Aage Sparres kamp för sitt arkiepiskopat

Ancr JEpsEN vAR AV FoRNAM BoRD, även om hans släkt, den

skånska Sparre-ätten, ej räknades bland rikets allra främsta. Om hans

fader Jep Tullesen Sparre till Skurup àr föga känt. Mäster Aages broder

Mourids, som ö.rrertog familjegården Skurup men senare uppförde sätes-

gården Svaneholm åt sig, inträdde i riksrådet i samband med Frederik

I:s regeringstillträde. Genom systern Christines gifte rned Claus Lud-

vigsen Rosenkrantz blev Aage Sparre befryndad med den'na inflytelse-

rika ätt. En broder, Thord Jepsen, hade redan är r5r3 döm för en

dråpares hand. Han hade stått i ärkebiskop Birgers tjänst som foder-

marsk. Flans son Jep Thordsen hade en häftig och orolig läggning,

vilket uppväckte mycken fiendskap mot honom, och han vistades efter

rt4r utomlands som flykting, bl. a. i Sverige. Samma lynnesdrag kan

skönjas hos andra medlemmar av släkten. Aage Sparres kusin iiddaren

Henrik Aagesen Sparre till Haglösa, sedan är tSoz medlem av rikets

råd, överlät familjegodset Haglösa ej till sonen Knud Henriksen, som

också sy,nes ha varit en orolig ande, utan till dottern Johanne. Genom

hennes giftermål knöt Sparresläkten nya och betydelsefulla släktband.

Hon äktade först en rnedlem av den mäktiga Bille-ätten, Erik Pedersen

Bille, broder till biskopen i Aarhus, Ove Bille. Efter makens död in-
gick hon nytt äktenskap med riddaren Aage Brahe till Sireköpinge,

broder till en av den skånska rådskretsens mest frâmträdande med-

lemmar, riksrådet Axel Axelsen Brahe dll Krogholm (Krageholm).'

De bevarade källorna vittna på mångahanda sätt om att Aage Sparre

känt samhörighet med frändekretsen. I hans testamente ihågkommos

alla dã, levande medlemmar av Sparr,esläkten med legat. Testamentet
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föreskrev även, att penninggåvor skulle utgå till Gregers Jepsen Ulfs-
ands söner Holger Gregersen till Skabersjö och Truid Gregersen till
Torup. Det vänskapliga farhållandet mellan Aage Sparre och de wå
sönerna till ärkebiskop Birgers motståndare dokumenteras bl. a. ay att
de båda jämte herr Holgers svärson Tage Ottesen Thott till Näs i
testamentet anrnodades hänga sina sigill under urkunden. Tesramenrer
föreskrev även em legat till en medlem av Bille-ämen, fru Birgitte Bille,
änka efter landsdomaren Jens Torbernsen Rosensparre till Skarhult och
syster till dekanen i Lunds domkapitel Torbern Bille. På olika sätt
har sålunda Aage Sparre genom frändskap eller vänskap förenats med
den skånska rådsaristokratien, och han har ej stått främmande för de
medlemmar av högfrälset, i vilka Birger Gunnersen sem sina farligaste
motståndare, Flans beröring med kretsen kring Poul Laxmands arvingar
har antytts i det föregående.'

Aage Sparre var vid sin bortgång i slutet av àr t54o eller början
av är r54t - den exakta tidpunkten är ej känd - en rik man. FIans
testamente upptager penninggåvor till ett samlat värde av över r¡oo
danska mark, nära roo gulden, 37 rosenobler och 66 engelotter. I
silver bortgavs över r3o lod. Därtill kommo lösören av o,lika slag

samt ett betydande antal gâ.rdar. Dessas antal kan ej fastställas, men
ciet kan anföras, att Jakob Mouridsen Sparre ur sin arvslort, vilken
utgjorde en hälft alr en av de tre huvudlotterna, kunde avsrå sju
hemman. Aage Sparres egendom synes sålund a ha varit betydlig.'

Den fasta egendomen förvärvade han delvis redan som kanik. Det
första av hans gårdsköp, om vilket uppgifter bevarats, ägde rum år
r¡rr och gällde fyra hemman. Sedermera inköpte han jordegendomar

såväl på landsbygden som i Malmö.o Men även före àr r5rr måste han
ha ägt jor'degendomar, ty är rSro gjorde han tillsammans med sina
syskon en donation till helgeandshuset i Malmö.u Av s.enare donationer
till kyrkliga institutioner förtjäna nämnas tvenne till altaren i Lunds
domkyrka, den ena fullgjord är t524, den andra är r5zï.u Ãt en syster-
dotter, som var priorinna i Sr. Perers kloster i Lund, för vilket Aage
Sparre själv var föreståndare, gav han är 1537 tre gärdar.,

Förmögenheten satte Aage Sparre i stånd att vid o,lika tillfällen
lrispringa fränder och vänner. Genom ett lån pä zooo mark gav han
är r53z sin brorson Jep Thordsen hjälp till att inlösa det gods, denne
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Aage Jepsen Sparres sigill

lämnat som pant för skulder han ädragit sig.' Som medsigillanter under
jep Thordsens revers inträdde förutom Mourids Jepsen Sparre även

Holger och Truid Ulfstand. Ã,r 1537 bad Truid Ulfstand om omedel-

bar tillfallig hjälp, emedan han var skyldig en utiändsk köpman, som

inom kort skulle avsegla, 5o joachimsthaler.' Ã.r 1534 utlånte Aage
Sparre till dekanen Torbern Bille rooo mark mot tvä gärdar som pant.1.

Till Bäckaskogs kloster gavs år rt2r ett lån på zoo mark mot pant, till
domkapitlet i Lund ett âr t j34 pà 3oo mark."

Född troligen under r46o-talets förra hälft var Aage Sparre till åren

kommen, när han är r5x9 utsågs till ärkebiskop Birgers efterträdarc.
Sina universitetsstudier hade han bedrivit vid tyska iärosäten. Ãr r483

immatrikulerades han vid universitetet i Greifswald, där han eü är
senare blev baccalaureus och är t49o magister artium. I dec. r49z synes

han ha inskrivit sig vid universitetet i Rostock, men någon anteckning
om att hans studier där resulterat i någon examen, eller om huru länge
han vistats där, finns ej i universitetets matrikel. Ãr t495 inträdde han

i den juridiska fakulteten vid Kölns universitet, men ej heller härifrån
föreligger någon uppgift om examen." Flumanismen nådde dessa läro-
säten relativt sent. Särskilt till Köln sökte sig emellertid många danska

studenter, ty universitetet där var moderuniversitet åt akademien i
Köpenhamn. Föreläsningarna omhänderhades i Köln vid denna tid av
de s. k. bursae eller studentföreningarna. Skandinaverna inträdde i regel

i bursa Montana, den äldsta studentsammanslutningen vid universitetet,
vilken utmärkte sig för sitt strikta fasthållande vid den skolastiska
traditionen.ls Den andliga fostran Aage Sparre erhållit, har således

med säkerhet gätt i strängt gammaltroende anda.
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Tidpunkten för hans inträde i lundakapitlet är ej känd. Den

äldsta bevarade urkund, i vilken han omnämnes som medlem i kapitlet,
härrör emellertid frän är r1oz.'n Med kanonikatet förenade han från
är t5tr uppdraget att -vara föreståndare eller prior för St. Peters nunne-

kloster i Lund, en befattning som han behöll även efter ärkebiskops-

valet.1' Andra fakta av vikt rörande hans karriär i kyrkans tjänst
fram till är r5ry äro ej kända.

I det efter Christiern II:s flykt uppkomna nya läget syntes många

omständigheter gynna Aage Sparre framför hans medtävlare om ärke-

stiftet. FIan var den ende av de tre kandidaterna) som var av inhemsk

adlig börd, och hans religiösa ståndpunkt var densamma som det seg-

rande oppositionspartiets. FIan var rned andra ord den ende, som upp-
fyllde de kompetenskrav handfästningen uppställde. Vidare var Aage

Sparre den kandidat domkapitlet i kanonisk ordning och full frihet
utsett. De övrigas val hade ägt rum under yttre påtryckning. Ville de

nya makthavarna fullfölja handfästningens kyrkopolitiska program och

hävda det kanoniska valets frihet gentemot kungamakt och påvedöme,

måste de taga parti för Sparre. Att han därtill förfogade över goda

ekonomiska tillgångar och räknade släktskap med flera medlemmar av

riksrådet, har säkerligen ej minskat hans lämplighet i herrarnas ögon.

Det första kända initiativet från kungamaktens sida i ärkebiskops-

fågan förskriver sig från sommaren r¡23. Den 7 juli tillskrev nämligen

Frederik I Lunds domkapiæl och uppmanade det att ej välja ny ärke-

biskop utan konungens och rådets samtycke.tu FIan önskade sålunda
bevara det inflytande hans företrädare tillvällat sig över tillsättningen
av de högsta p,osterna inom kyrkan. Domkapitlet har sökt kringgå det
kungliga påbudet. I litteraturen möter en uppgift, att Aage Sparre

för andra gången valts till ärkebiskop âr 1523. Denna uppgift här-
stammar emellertid från en yngre källtradition. De äldsta källorna ge

fastmera vid handen, att kapitlet i det förhandenvarande läget funnit
för gott att [alla tillbaka pâ r5ry års val. Man förklarade, att Aage

Sparre utsetts till ärkebiskop omedelbart efær Birger Gunnersens från-
fälle, men att Christiern II:s våldsamma inblandning gjort det omöjligt
för honom att ge sitt samtycke till valet. I stället hade han dragit sig
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Lønd wnder rsoo-tølets senare del. Kopparsticle azt Hogenberg i G. Brøøn, Tbeøtrøm
Urbium IV (t¡89)

tillbaka under protest. Först efter Christierns flykt kunde valakten

fullföljas. Nu samtyckte Aage Sparre till sitt val. Därefter infördes

han pâ" traditionsenligt sätt i domkyrkan.'"
Genom att formelit sett intet nyval anställdes, berövades således

konungen möjlighet att öva påtryckningar pä själva valhandlingen.

Den år rrrg pâbörjade valhandlingen har fullf<;ljts med arkielektus

samtycke till valet och hans introduktion under sommaren rt23.
Kyrkolagen föreskrev nämligen, att, när valberättelsen jämte ansökan

om konfirmation av valet insändes till kurian, den även skulle innehålla

uppgift om att den valde givit sitt samtycke. Berättelsen om Aage

Sparres val avgick i början av september frän Lund.tt
Domkapitlets motivering för sitt handlingssätt var skruvad. Man

bortsåg frän att sedisvakansen i Lund i själva verket upphört med

Didrik Slaghecks utnämning àr t5zr. Huruvida man ur kanonisk syn-

punkt kunde betrakta hans kortvariga episkopat som ett utslag av

kunglig våldspolitik, vilket kapitlet ville göra gällande, låg i vida fältet.
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Didrik Slagheck hade dock varit utnämnd ärkebiskop. Denna omsrän-
dighet vittnar om att kapitlet med alla medel sökt efrer en motivering
för Aage Sparres återinsättande. Detta höga spel kunde ej heller drivas
utan stöd från utomstående kretsar.

Flera omständigheter tyda pä atf detta stöd lämnats av rådsaristo-
kratien. Det i handfästningen uttalade handlingsprogrammer bjöd denna
att ställa sig solidarisk med Aage Sparre. Mäster Aage upptogs också
i handfästningens namnlista med titeln "elektus till Lund, närmast efrer
uppräkningen av rikets vigda biskopar, och han tilläts liksom övriga
biskopar besegla urkunden med sitt sigill i röm vax, ej i ofärgat'n På
samma sätt beseglade han ett brev av den 3o nov. r 54 fràn riksråden
i Skåne till konungen rörande oroligheter i landsändan. Aage Sparre
nämnes i detta brev med titeln "elektus" först i raden av skånska riks-
räd.'o Det lider sålunda intet tvivel , att herrarna i honom sem den
rättmätige arkielektus.

Frederik I delade emellertid ej denna uppfattning. För diplomatiska
värv i Rom utnyttjade han, som i det föregående berörrs, vid denna
tid Jörgen Skodborg. Denne ville han även se på ärkesätet. Senast i
augusti månad ha frän Danmark avsänrs rekommendationsbrev till Rom
för Jörgen Skodborgs räkning. I oktober kunde nämligen.Johan \Øeze
meddela från Rom, att mäster Jörgen yvdes över att frän ,hertigen av
Flolstein" ha mottagit brev av sådant innehåll, att han s€nasr sex dagar
efter det aft den nyligen avlidne Hadrianus VI:s efterträdare invigts,
hoppades bli utnämnd till ärkebiskop.'1

Lundakapitlet tövade ej att ansöka om konfirmarion av Aage Sparres
val hos påven. Till ombud utsåg man ärkedjäknen Niels Kortsen. FIan
synes ha varit väl skickad för uppdraget. Sina universirersstudier hade
han nämligen avslutat vid den juridiska fakulteten i Bologna." Han
ägde följaktligen såväl de erforderliga lagkunskapetna som förtrogenhet
med italienska förhållanden. Den r sepr. avresre han jämte kaniken
Peder Hansen Seber söderut över Lybeck. Penningmedel till sände-
färden utanordnades genom bankirfirman Fugger, och tack .vare att
Niels Kortsen fört summariska räkenskaper över huru han disponerat
pengarna, kan man i stora drag fd/rja hans verksamhet vid kurian.rt

Vid sin ankomst till Rom den 3 r okt. funno de båda korherrarna
före sig vid kurian Jörgen Skodborg och Johan Yeze, båda verkande
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för sin egen kandidatur till ärkebiskopsposten, den förre med Frederik
I:s bistånd, den senare med Christiern II:s och hans vänners.'n För såväl
dessa båda som för Aage Sparre stod kardinal de Cesis i vägen genom

atthan beviljats regress till ärkestiftet ,efter Didrik Slagheck. Mot rSrT
års påvliga reservation av ärkebiskopsstolen i Lund, den rättsgrund,
som i detta fall speciellt kunde åberopas för påvens och kurialernas
obegränsade förfoganderätt över ärkesätet, hade Aage Sparre nedlagt
offentlig protest för att skydda sin egen rätt och danska kyrkans själv-
ständighet gentemot kurian.'u Johan \Øeze befann sig på samma linje,
när han hävdade, att res.ervationen stred mot alla konkordat, som in-
gåtts med den germanska nationen, och mot alla privilegier, som givits
densamma.'u Från kurians sida framfördes emellertid en helt ny syn på
\Øienkonkordatet: de nordiska kyrkorna hade aldrig inbegripits i detta,
och de nordiska domkapitlen hade följaktligen aldrig besuttit någon fri
valrätt, utan det tillkom påven att fritt disponera över dessa kyrkors
ämbeten." Två diametrah morsatta rättsliga ståndpunkter stodo så-

lunda här rnot varandra. Att närma dem så pass mycket till varandta,
att förhandlingskontakt kunde knytas, var ingen lätt uppgift.

Kurians anspråk underströkos ytterligare genom att kardinal de Cesis

lät taga Johan \Øeze till fånga som ,inträngling" i kardinalens rättig-
heter över Lunds stift och fuigav honom först mot en borgenssumma
pä 4ooo dukater. Johan \Øezes sak ansågs i Rom kunna vinna fram-
gång, blott om Christiern II återinsattes på den danska kungatronen.
I jan. r5z4 lämnade därför Johan \Øeze Rom för att dekaga i förbe-
redelserna till ett medlingsmöte mellan Frederik I och Christiern II,
vilket skulle hållas i Hamburg under maj månad och där man menade
att hans öde skulle avgöras snarare än i Rom.'8

För Niels Kortsen var sålunda Jörgen Skodborg den farligaste an-
tagonisten. Under vintern synes ärkedjäknen ha drivit sina under-
handlingar med stor iver och ej utan framgång. Förhandlingarna för-
des dels med kardinalen, dels med kurian. Hos den förre hade emeller-
tid Jörgen Skodborg vunnit försteg genom atr urlova en årlig pension
pä 6oo dukater från ärkestiftet. Niels Kortsen skötte dock spelet så

väl - så "beundransvärtrr, menade en samtida br,evskrivare - att
Jörgen Skodborg under våren rr24 började misströsta om sin saks

lyckliga utgång."



3o AAGE SPARRES KAMP FöR SITT ARKIEPISKOPAT

Vid ansökan om konfirmation föreskrev kyrkolagen i tvistiga fall
en särskild >processus informativus>, som syftade till att klarlägga om-

ständigheterna kring valet och som kunde bedrivas antingen vid kurian

tenom ombud eller på ort och ställe av påvens fullmäktige. Materialet
för undersökningarna kunde utgöras av olika slags akter samt vittnes-
utsagor.uo N,iels Korts€n grep sig omedelbart efter sin ankomst an med

denna informativprocess. Hans räkenskaper utvisa, huru han anskaffat
utskrifter av behövliga handlingar. Särskilt antecknade han, att han

låtit göra en kopia av gällande regler för det kanoniska valet. Detta
röjer hans rättsliga utgångspunkt under detta stadium av förhand-
lingarna. Som biträden vid underhandlingarna förvärvade han konsi-

storialadvokaten Johannes Baptista de Senis, påvlige sekreteraren Johan-
nes Borger samt kaniken Henrik Brandis från Ribe. I mars r5z4 ansâg

han denna del av sitt värv slutfört. Den 5 mars gjorde han slutlikvid
med den sistnämnde medhjälparen."

Något omedelbart resultat nåddes ej vid dessa förhandlingar. Detta
får sin förklaring ay att den nye påven Klemens VII, som vigdes den

z6 nov. t523, under sitt första pontifikatsår av den rådande spänningen

mellan Frankrike och huset Habsburg tvangs att föra en mycket för-
siktig politik. Framför allt gällde det för honom att ej stöta sig med

kejsar Karl." Det bjöd honom därför emot att :'räffa ett bestämt val
mellan Johan \Øeze och hans medtävlare. Det låg tvärtom i hans in-
tresse att uppskjuta avgörandet om Lunds ärkesäte.

Niels Kortsen stannade kvar i Rom under ytterligare nära tvä àrs

tid. Peder Seber däremot återvände till Danmark i jan. 1525. Flera
medlemmar av den danska rådsaristokratien utnyttjade Aage Sparres

ombud för att tträtta olika uppdrag vid kurian. Sålunda förhandlade
ärkedjäknen för Aage Brahes räkning om en äktenskapsdispens, för
Axel Brahes i en angelägenhet av ej angivet slag samt utverkade olika
slags dispenser åt flera danska herrar, bl. a. åt Mourids Jepsen Sparre.

Kostnaderna härför bestredos ur det belopp Aage Sparre ställt till
förfogande, enligt vad ärkedjäknens räkenskaper visa. Mellan adels-

männen och Aage Sparre har sålunda rått samförstånd i frâ,ga om

ärkedjäknens förhandlingsresa.
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Frederik I tvangs taga sin inställni'ng till Aage Sparre och hans

ärkebiskopsval under omprövning, på grund ry att ön Bornholm åter

blev en bricka i det utrikespolitiska spelet. Lybeckarna höllo ön be-

satt och gjorde s,in skyddsrätt över dess allmoge gällande.uu I Frederik

I:s handfästning restes emellertid krav på att Flammershus och Born-
holm åter skulle komma i ärkebiskopens hand. Aage Sparre ställde

sig på samma ståndpunkt och avkrävde i okt. r5z3 öns inbyggare skatt
och landgille.'n Lybeckarna å sin sida läto i juni t5z4 sin fogde på

ön taga ny tr,ohetsed av invånarna och uppbära skatt där.,u Härvid
visade sig allmogen motspänstig, och motståndsviljan stärktes av öns

präster, vilka stodo i förbindelse med Aage Sparre.'u FIân har sålunda

sökt värna sin biskopskyrkas rättigheter på den omstridda ön.

Den lybska stadsledningen önskade förverkliga det länge närda

önskemålet att komma i besittning av Gotland. På Visborg residerade

Sören Norby, som ännu var Christiern II:s man och som genom sina

kaperier vållade lybeckarnas handel avbräck. Ã ena sidan uppmuntrade

lybeckarna sedan hösten rt23 genom löften om lybsk hjälp svenskarna

till ett angrepp på Gotland, varvid man hoppades kunna betinga sig

ön som ersättning för det lämnade biståndet. Ã andra sidan sökte man

nå en liknande uppgörelse med danska statsledningen genom utfästeiser

att medverka vid försvaret av ön mot svenskarna och vid Norbys

bortdrivande med danska vapen. Detta lybska dubbelspel hotade att
driva de nordiska länderna till öppet krig mot varandra är 1124, sedan

svenskarna i maj detta år inlett €tt angrepp på Visborg och Sören

Norby i juni lovat hylla Frederik I. Då erbjödo lybeckarna medling.

Samtidigt framlade de på en herredag i Köpenhamn i juli sina krav
på ,ersättning för den skada Sören Norby - numera Frederik I:s
undersåte - vållat dem. I augusti öppnades ett syenskt-danskt möte

i Malmö, dit även Gustav Vasa förmåtts komma. Här vunno ly-
beckarna den fördelen, att de vendiska städerna fingo befogenhet att i
sista hand genom skiljedorn avgöra, vem Gotland skulle tillhöra."

Vid herredagen i juli passade lybeckarna pä att framlägga klagomål
över det bornholmska prästerskapets motspänstighet. De förklarade sig

ha tagit ön från sin och danska rikets fiende Christiern II, ej från
kyrkan, varför de innehade den under "útti'àrdig och god titelr.3"
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Aage Sparre var själv närvarande såväl på herredagen i Köpenhamn
som vid mötet i Malmö, och vid båda tillfällena hävdade han, att
lybeckarna borde lämna Bornholm.u' Frederik I drog fördel av hans

orubbliga hållning och gjorde hans uppfattning till sin under förhand-
lingarna: ön var dansk och tillhörde Lunds domkyrka.n. Flans stånd-
punktstagande underströks ytterligare ay att han den t sept. från Malmö
efter mötesförhandlingarnas avslutande utfärdade ett öppet brev till
IJornholms allmoge, i vilket han bjöd dem att hålla ärkebiskopen och
domkyrkan för sina ràtta herrar och till dem utbetala skatt och land-
gille.n' Detta .var en ej oväsentlig framgång för Aage Sparre per-
sonligen, och det är möjligt, att Frederik I vid denna tid avsänt en

rekommendationsskrivelse till påven i Rom för att stödja Aage Sparres

kandidarur till ärkebiskopsposten.n' Säkert är att konungen vid malmö-
mötet låtit arkielektus intaga en framskjuten plats bland de danska

underhandlarna. }{.an rrar en av de fyra danska andliga, som deltogo
i mötet, och jämte en av rådskretsens mest vördnadsbjudande medlem-
mar, den gamle vittbereste Albert Jepsen Ravensberg, mottog han i
spetsen för de danska herrarna Gustav Vasa vid dennes ankomst till
Malmö.nu Sparre å sin sida beviljade liksom rikets vigda biskopar en

fjardedel av sitt biskopssätes ränta som bidrag till rustningarna mot
Christiern II, när dessa spörsmål voro före under herredagen i juli.nn

Vidare sigillerade han som arkielektus den i samband med Frederik I:s
kröning uppsatta proklamationen om att rikets råd och adel ville enigt
göra motstånd mot allt kätteri, sedan man befriats frân tyrannen och

kättaren Christiern.os Mellan Aage Sparre och rikets ledning hade så-

lunda utvecklats en ur skilda motiv framsprung€n intressegemenskap.

Denna bestod dock ej någon längre tid. I Malmö ingicks ett troligen
muntligt avtal mellan arkielektus och lybeckarna om att läta frågan
om besittningen alr Bornholm vila till nästkommande pingsthelg (4 juni
rj2r).ou Detta stillestånd bröt Aage Sparre. I oktober eller november

lät han fängsla den lybske fogden på Bornholm. I ett brev av den r 8

nov. r 524 rättfàrdigade han sitt handlingssätt inför riksrådet. FIan sade

sig ej ha kunnat se genom fingrarna med fogdens fortsatta beskattning
av allmogen, varigenom St. Laurentii rättigheter kränktes, och bjöd sig i
rätta inför konung och råd att svara för sin ätgärd.n' Händelsen belas-

tade kännbart Frederik I:s förbindelser med lybeckarna. I ett brev den
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r r dec. uppmanades arkielektus av rikets kansler, biskop Lauge Urne
av Roskilde, att frige den fångne fogden mot borgen.as

Under våren ¡ sz5 inträffade händelser, vilka gjorde Frederik I mera

än någonsin beroende av ett gott förhållande till Lybeck. Flansestadens

styresmän hade med ogillande sett, att Sören Norby tillåtits sitta kvar
på Visborg som danska kronans länsman, och uttalat sig för ett gemen-

samt dansk-lybskt företag mot Gotland. De drevos härtill dels av
misstänksamhet mot Norby, dels av sin önskan att själva komma i
besittning av ön.nn Deras misstankar besannades. I mars rt2t reste

Sören Norby allmogen i Skåne och Blekinge till kamp mot rikets herrar
Íor att ätergiva Christiern II hans danska krona.

Den skånska allmogen hade ganska tidigt lagt i dagen, att den ej

var sinnad finna sig till rätta med rikets nya styresmän. Särskilt i
norra Skåne gaddade sig bönderna vid flera tillfällen samman, skaffade
vapen och visade olydnad gentemot länsmännen. De ytligt liggande

orsakerna till oron äro gripbara i källorna. Nya och tyngande skatter
måste under Frederik I:s första år utskrivas, för att riket skulle kunna
sättas i försvarstillstånd mot befarade angrepp från den landsflyktige
konungens sida. Oreda rådde på den inhemska penningmarknaden,

emedan klippingmyntet från Christierns tid ännu cirkulerade och föga
genomtänkta àtgärder vidtogos för att draga det, ur marknaden. All-
mogen hotades av dyrtid, när köpmännen begärde samma höga pris för
sina varor i det nya goda myntet som i det dåliga klippingmyntet.
Vidare hade den lagstiftning upphävts, som Christiern II utformat i
syfte att fuämja borgarklassens och böndernas intressen. Det stod snart
klart, att det nya styrelseskicket i lika hög grad gynnade herrarna, som

Christiern i sin inrikespolitik sökt gagna allrnogen.uo En djupare lig-
gande ,orsak torde vara att söka i bondeståndets efter hand tilltagande
pauperisering under trycket deis av kronans växande pâLagor, dels av
herreklassens ökade ekonomiska och juridiska myndighet över sina

landbor.u'
Revoltstämningarna underblåsæs av Christiern II:s hemliga sympati-

sörer inom riket och de kunskaparehan tid efter annan utsände. "Många
skalkar föra underliga rykten och tidender ornkring", meddelade riks-
marsken Tyge Krabbe om läget i Hälsingborgs slottslän, vilket han
rr23 övertaeit efter Johan Weze.u' I mars r5z5 ansàg Sören Norby

J
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Tyge Krabbes narnnteckning
("7 )g, Krabbe, Ridder,)
ocb sigill

situationen mogen. Från sjösidan angreps och intogs ärkesätets slott
Ãhus. Därigenom avskars Blekinge från sina förbindelser yästerut, och
det fanns goda möjligheter att utveckla operationerna vidare såväl i
nordlig riktning mot Sverige som västerut mot Oresund. I Sverige
fOljde man med oro händelsernas utveckling.u'

För Frederik I gällde det att snarast med lybeckarna överensko.mma

om militärt samarbete mot de upproriska. Lybeckarna å sin sida höjde
priset för den hjälp de skulle kunna lämna. Under förhandlingar i mars
t5z5 i Segeberg framlade de stegrade krav på skadestånd och krävde
som vederlag för ett väpnat ingripande mot Norby främst att Gotland
skulle överlämnas till dem. Den 17 mars dagtecknades en traktat, i
vilken lybeckarna som pant erhöllo ett av sex uppräknade danska

slottslän eller Gotland.u'

Under förhandlingarnas gång hade lybeckarna framfört klagomål
över att Aage Sparre plundrat lybsk egendom på Bornholm, som man
uttryckte det, och kränkt deras rättigheter där.55 Aage Sparres inställ-
ning i bornholmsfrågan hade sålunda blivit obekväm för Frederik I.
Vid förnyade förhandlingar i juni r5z¡ återkommo lybeckarna med
sina klagomåI. Nu krävde man, art arkielektus skulle straffas och"

lybeckarna erhålla skadestånd för den uspoliation" och de "injurier,'
ìran åsamkat dem. Konungens ornbud, kanslern \l¡olfgang Utenhof,
meddelade dä, att Frederik på den i maj t5z5 hållna herredagen i
Kolding lagt hinder i vägen för att Aage Sparre vidare skulle befatta
sig med ärkestiftet, och han lät förstå, att eftersom Aage Sparre ännu

ej erhållit sitt pallium, skulle rnan avsätta honom och se sig om efter
en annan ärkebiskop, som syntes konungen, riksrådet och stadsstyrelsen

i Lybeck nyttig och passande.uu
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Frederik I tog redan för'e den nämnda herredagen ett initiativ, som

utvisar, art, han ändrat hållning gentemot Aage Sparre. Den 18 april
avgick en skrivelse till Klemens VII med anhållan om konfirmation av

Jörgen Skodborgs val. Denne hade, påpekades det, bortträngts från
ärkesätet av Christiern II, varefter mäster Aage Sparre "hade sig där
inträngtr.u' Vid mötet i Kolding synes ärkebiskopsfrågan ha förts på

tal av riksrådet. Man gjorde gällande, att oroligheterna i Skåne gripit
omkring sig, därför att det ej fanns "någon duglig man på ärkesätet

i Lund". Arkebiskopen hade dock i gången tid bevisat sig vara eu

>rikets port och beskärmare mel.lan Sverige och riket,, likso'm hertigen

av Slesvig-Holstein vid sydgränsen. Därför borde konungen snarast med

rådets samtycke utse en >nyttig och duglig manrr.ut Flerrarna ville
alltså få ett slut på den långa sedisvakansen, så att kyrkoledningen
åter kom att vila hos en vigd ärkebiskop med full myndighet. Det är
troligt, att de med sin hemställan velat befordra Aage Sparres sak.

Mellan konung och råd uppväcktes emellertid vid denna herredag stor
oenighet, främst på grund av de vittgående skatteäskanden konungen
framlade. Frederik I t. o. m. hotade att abdikera. Flans ståndpunkt i
ärkebiskopsfrägan torde ha befästs ytt€rligare genom denna konflikt.
Han tog öppet parti mot Aage Sparre på herredagen, såsom \Øolfgang
Utenhof antydde i sitt svar till lybeckarna en månad senare.

Som ett motdrag från Aage Sparres sida har man att se den nya
beskickning, som avsändes från Lund till Rom. Kaniken Peder Seber

återvände nämligen ledsagad av en klerk till Rom under loppet av är
t5z5 och stannade sedan där en längre tid som arkielektus ombud.

Niels Kortsen återvände i dec. rt2t till hemlandet, lämnande åt Peder

Seber att tillvarataga sin herres intressen. Några resultat nåddes ej

under de närmaste åren. Förhandlingarna hade emellertid kostat Aage

Sparre och domkapítlet nära gooo dukater, räknat från Niels Kortsens
ayresa i slutet av är r5z3.un

Den politiska utvecklingen vållade ärkesätet ytterligare avbräck.
Visserligen nedslogs snart Sör€n Norbys uppror med lybeckarnas hjälp.
Redan den 14 april slog en lybsk eskader Norbys sjöstyrka vid Puka-
vik. Norby erhöll ej någon effektiv hjälp från Christiern II, medan

i slutet av april motsidan däremot kunde insätta en landsknektskår
under Johan Rantzaus befäl i Skåne. Därtill kom, att staden Malmö
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mot förväntan tog avstånd från upproret. Allmogen hyllade visserligen

Sören Norby på landstinget vid Lund å Christiern II:s vägnar, men

bönderna besegrades av landsknektarna i en blodig drabbning den z8

april utanför Lund och i en vid Bunketofta den 4 mq. Sören Norby
belägrades därefter med sina återstående styrkor i Landskrona. Men
trots dessa framgängat mot Christiern II:s vänner tedde sig situationen
mörk för såväl riksledningen som ärkestiftet. Orsaken härtill låg i den

lybska politiken. Den lybska flottstyrkan hade nämligen från Blekinges
kust fortsatt direkt till Gotland, vars landsbygd ockuperades. Den r r
maj inleddes en belägring av Visborg. Nu gällde det för Frederik I att
snarast nå en uppgörelse med Sören Norby fór att trygga besittningen
av Gotland åt Danmark. I början av juli ledde kapitulationsförhand-
lingarna till resultat. Norby överlämnade Visborg med Gotland till
danska kronan och erhöll som ersättning slotten Sölvesborg och Lyckå
med underlydande län, d. v. s. Listerlar¡det och hela Blekinge.uo

Det återstod nu för Fr,ederik att förmå lybeckarna släppa sitt grepp

om Gotland. Med recessen från Segeberg som utgångspunkt inleddes

omed'elbart underhandlingar. De danska ombuden krävde obetingat, att
Gotland skulle återgå i dansk ägo. Eftersom konungen nu var obero-

ende av alla hänsyn till lundasätet och Aage Sparre, kunde han som

vederlag i stället erbjuda Bornholm. Den 19 juli hade man nått enighet,
en fördragsurkund uppsattes i Lybeck, och den 23 augusti offentlig-
gjorde Frederik I traktatens innehåll i ett öppet brev.u' On Bornholm
med Flammershus överläts till lybeckarna som vederlag för Gotland,
att innehas som pant under femtio år, dock på det villkoret, att ärke-
sätet behöll sin andliga jurisdiktionsrätt pä ön oförkränkt. Som ersätt-
ning lämnades till ärkesätet under samma tid Varbergs slott och län
med all kunglig ränta och rättighet.

Det öppna brevet innehöll vidare, att Truid Gregersen Ulfstand,
som år r54 erhâllit Varbergs slott och län av kronan på tio är, allt
framgent skulle inneha Länet enligt sitt länsbrevs lydelse. Konungen
skulle antvarda slottsloven till riksrådet, som sedan skulle överlämna
cien till tvä av kapitlets prelater, vilka därefter i sin tur hade aft bo,rtge

länet till herr Truid, som skulle hålla det ärkesätet och do,mkapi,tlet till
handa. I denna överlåtelseprocedur gavs ej någon plats åt arkielektus

- vilket ej heller hade varit att vänta - utan kapitlet inträdde som
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cien myndighet, vilken ägde ætt förvalta stiftets egendom under sedis-

vakans.

IJtan motstånd fann sig domkapitlet ej i förlusten av Bornholm.
Den z4 aug. sände Frederik I sin sekreterare Jesper Brochmand att
förhandla med korherrarna.u' Den r sept. läto kanikerna vidimera en

skriftlig protest rnot konungens beslut, tidigare utfärdad av domkapit-
let med kantorn Adser Pedersen i sp,etsen. Först sedan man på detta
sätt dokumentetat sin rättsliga ståndpunkt, uppgarrs motståndet. Aage

Sparre bereddes emellertid plats i den rättsprocedur, varmed man till-
trädde besittningen av Varbergs slott och län. Den zz sept. r tz, gav

iran två kaniker fullmakt att aîamma herradömet på slottet. Den 9
okt. kunde borgmästare och råd i Varberg intyga, att staden överläm-
nats till kapitelherrarna.u' Som vederlag för Bornholm var Lànet ej

fullvärdigt, och ärkesätets utbyte av detsamma förringades snart märk-
bart. Konungen och ej ärkebiskopen bekräftade nämligen senare vid
ett par tillfällen Truid Gregersens innehav av länet, och en del av

avgiften för detta synes ha inlevererats direkt till konungens fatabur.un

Dessa ingrepp i ärkesätets länshöghet torde ha stått i samband med

att arkielektus under rSzo-talets senar'e hälft råkade i större beroende

av kungamakten än förut.
På Bornholm övertog lybeckarnas fogde förvaltningen den 14 nov.

r¡25. itrkesätets rätt till den andliga jurisdiktionen på ön omhänder-

hades därefter av en särskild jurisdikdonsfogde, som även utövade
dominiet över ärkesätets gods där.uu

Ej nog med att ärkesätet är t5z5 frånrycktes Bornholm. i\ven inom
övriga delar av ärkestiftet to,rnade svårigheterna upp sig för Aage

Sparre. Redan den långa sedisvakansen, ett provisorium, som hotade

att bli permanent, innebar ett tillstånd av rättslig osäkerhet. Biskop
Hans Brask i Linköping karakteriserade i ett brev från är 15z6 Läget,

när stiftschefen blott var elektus, sålunda, att elektus själv var otrygg
till sin ,egen personliga ställning och samtidigt besatt mindre förmåga
att värna kyrkans privilegier.u. Därjämte sattes arkielektus andliga
myndighet i fara genom att han, som icke var konsekrcrad, ej hade
rätt att själv utföra sakramentala handlingar. När Claus Urne skulle
insättas i preposituren i Lund, anmodade påven biskop Lauge av Ro-
skilde att fullgöra detta.67 Vid ett tillfalle betvivlade allmogen i en
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del av ärkestiftet, att den olja, som användes vid sista smörjelsen, med-
förde de avsedda verkningarna, enär man ej visste, om den invigts
av en konsekrerad biskop. Då ingrep biskop Jens Andersen av Odense

med den lugnande förklaringen, att han själv invigt oljan och sänt

den till Aage Sparre.o' Denne mottog vigd olja även från biskopen i
Roskilde.o'

Sören Norbys uppror skapade förvecklingar ay annan aft.. Aage

Sparre själv ställde sig solidarisk med den skånska rådskretsen. FIan

sigillerade bl. a. jämte herrarna ett freds- och lejdebrev mellan rådet
och staden Malmö den 19 april.'o Men domkapitlet hyste åtminstone

en rnedlem, som visade sig opålitlig, kaniken Christiern Pedersen. FIan
hade varit kansler åt Johan \Øeze och sände denne upplysningar om

det inre läget i Skåne i ett br,ev är :'524. Av detta framgår, aft han

ursprungligen planerat att själv resa till Christiern II med sina upp-
lysningar men hejdats av nägra skånska adelsmän." Rykten om kani-
kens praktiker hade även nått biskop Lauge i Roskilde, så att denne

i ett brev varnade Aage Sparre dels för mäster Christiern, dels för
officialen Jep Falk." Misstankarna beträîfande den senare synas ha

varit obefogade. Christiern Pedersen däremot slöt sig till upprorsmän-
nen, när r'esningen började. Han förlorade därigenom en vikaria han
innehaft vid domkyrkan, och Frederik I bortgav denna den r r maj
rt2i till en ny innehavare. Aage Sparre behandlade kaniken på lik-
nande sätt. Christiern Pedersen instämdes under hösten att stå till
svars inför domkapitlet. FIan infann sig ej och exkommunicerades den

z3 december av Aage Sparre." Dessutom gjorde flera sockenpräster

inom ärkestiftet gemensam sak med den upproriska allmogen. Aage

Sparre ålades efter upproret att uppbära böter av de opålitliga präst-
rnännen, och att döma av bötessummans storlek, Sooo mark, torde
dessas antal ej ha varit så litet.tu

Våren 15z6 inlöpte nya för Aage Sparre olycksbådande tidender.
Kejsar Karls inflytande i Italien var efter segern vid Pavia i febr.
rt2t större än tillförne. Klemens VII:s politik blev mera obestämd

och vacklande än någonsin, helst som den fransk-habsburgska drag-
kampen gjorde sig kraftigt förni"'-bar även vid påvehovet. Sommaren
r¡z¡ skedde ett närmande mellan Frankrike och England. En anti-
habsburgsk front var på nytt under tillblivelse, och den skulle i färdig-
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bildat skick framträda i mai :' 5z6 som den heliga ligan i Cognac, till
vilken även Klemens VII anslöt sig.'u Under denna tid med ständigt

växlande politiska aspekter har påven låtit sina politiska hänsyn till
habsburgarnas fordringar fara och fattat ett avgöran'de beslut i frågan

om Lunds ärkestift. Jörgen Skodborg hade nått uppgörelse med kardi-
nal de Cesis, och i enlighet med Frederik I:s rekommendation utnämnde

Klemens den z9 nov. rt2t Jörgen Skodborg till ärkebiskop i Lund.

Den 3 r jan. t5z6 utlämnade han Skodborgs pallium, vilket av en sles-

vigsk kanik skulle föras till Danmark.'u
Danmarks nye ärkebiskop reste över Nederländerna till hemlandet.

Från Lybeck meddelade han den 6 maj :'5z6 sín förestående ankomst.

Denna bebådades även i brev från påven och kardinal de Cesis." Aage

Sparre hade att välja rnellan att böja sig för påvens auktoritet eller

fortsätta kampen för sin ,egen rätt till ärkesätet. Många togo parti
mot honom. Under åren 15 r9_rt22 hade riddaren Flans Skovgaard

oarit official på Lundagård. Han hade emellertid råkat i delo med

Johan \Øeze och förlorat ämbetet. Under upproret r¡25 hade hans

hållning varit misstänkt, varför han en tid hållits fángslad på Köpen-

hamns slott. Norbys kapitulation i juli r 525 innebar för Skovgaard,

att hafl miste Lyckå slottslän, vilket han då innehaft under ett års

tid." FIans Skovgaard grep nu tillfället att skapa sig en ny karriär i
kyrkans tjänst. Med en avskrift av den påvliga utnämningsbullan reste

han omkring bland ärkesätets bönder och allmogen i Blekinge och

nordöstra Skåne för att mottaga deras trohetsed å den nye ärkebisko-

pens vägnar.'o Att han väntade sig en belöning i någon form från

Jörgen Skodborgs sida, är givet.

Den z5 juli 15z6 befann sig Jörgen Skodborg i Skov kloster på

Själland. Där sammanträffade han med den skånske adelsmannen Axel

Urup till Ugerup. Dennes fader Erik Jensen Ufup hade innehaft ärke-

sätets län Ãsum under ärkebiskop Jens Brostrup och var också en tid
ärkebiskop Birgers official.'o Sonen Axel hade varit Jörgen Skodborgs

fodermarsk äi r5zx och då stundom, enligt egen utsago, för sin herres

skull levt fr,edlös, kringvärvd av fiender. Ãr rSzz var han Johan
Vezes länsman på Näsbyholm och i Ãsums län." Axel Urup erkände

nu Jörgen Skodborg som sin rätte herre och erhöll i gengäld brev på

Ãsums län med dess biskopstionde under sin livstid."
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Medan ärkestiftet på detta sätt höll pâ" att glida Aage Sparre ur
händerna, bOjde sig rikets övriga biskopar för påvens myndighet och
togo parti mot mäster Aage. Den z4 maj skrev biskop Lauge från
Roskilde ett brev till ukaniken" Aage Sparre. Titeln 'elekrus, sade

han sig ej kunna använda, då riket nu syntes skola erhålla en vigd
ärkebiskop. i\ven om han ray mänga orsaker> gärna s.ett, att Aage
Sparre fått behålla Lunds domkyrka, rådde han nu denne arr prore-
stera, så snart han erhållit underrättelse om att Jörgen Skodborg in-
vigts, och sedan lämna ärkestiftets administration ifrån sig. . Ty det
var ej tillrådligt att kämpa mot Guds försyn och den helige faderns
förordnand,e. Ej ens St. Jakob hade ju dristar sig att tillträda ämbeten
vid kyrkorna i Jerusalem, innan den helige P.etrus välsignande lagt
sina händer på hans huvud.tt

Inför alla dessa svåiigheter sviktade Aage Sparre. Därtill bidrog
säkerligen, att ftàn Tyskland anlände nyheter, vilka väckte farhågor
rörande ett nytt företag mot Norden från Christiern II:s sida under
loppet av â.r t526. Aage Sparre beslöt att skaffa sig lejd för resa

till Sverige och anmodade Truid Gregersen Ulfstand atr ombesörja den.
Herr Truid tillskrev den zr maj r5z6 utvalde biskopen i Skara Magnus
Haraldsson och riddaren Ture Jönsson (Tre rosor) angående lejdbrev
för såväl sig själv och sin broder Holger Ulfstand som för arkielek-
tus.'n Denna utväg behövde emellertid Aage Sparre ej anlita, ty i det
kyrkopolitiska läget inträffade en omsvängning, vilkcn han förstod atr
atnyttja till sin fördel.

Vid r¡zo-talets mitt var den evangeliska rörelsen stadd på fram-
marsch i Tyskland, ej minst på grund ay att många fursrar rogo parri
för den. Bland dessa märkres främst lantgreve Filip av Flessen, men
det väckte även storr uppseende, när är r5z5 tyska ordens högmästare
Albrekt av Brandenburg trädde över i det ,evangeliska lägret och bör-
jade omdana den preussiska ordensstaten till ett sekulariserat hohen-
zollerskt hertigdöme. I maj 15z6 organiserades under hessisk ledning
ett evangeliskt försvarsförbund, och vid riksdagen i Speyer i augusti
detta â.r fick man i opposition mot kejsarens krav på bekämpande av
allt kätteri till stånd en kompromiss: i avvaktan pâ ett allmänt kon-
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ciliums eller åtminstone en tysk riksförsamlings slutliga beslut skulle
varje riksfurste i religionsfrågan förhålla sig så, som han kunde an-
svara inför Gud och kejsaren.

Frederik I visade sympati för de nya strömningarna. I febr. 15z6

trolovades hans dotter Dorothea med Albrekt av Brandenburg, och i
juni samma år firades hennes bröllop med denne furste, som enligt
gammaltroende uppfattning ej var annat än en "förlupen munkr.
Genom att giftet undanröjde det söd högmästaren tidigare givit Sören

Norby, inbragte det visserligen danska kronan politiska fördelar, men

det manifesterade också konungens benägenhet för de nya religiösa
tänkesätten. Mãnga danska riksråd motarb,etade gifærmålsplanen, vars
fullföljande till stor del var Volfgang Utenhofs förtjänst.'u Denne
man utövade jämte rikshovmästaren Mogens Göye i fortsättning€n stort
inflytande på Frederik I:s religionspolitik. Varje tvivel om konungens
religiösa ståndpunkt försvann i aug. 1526, då han och rikshovmästaren
bröto mot fastereglerna samt mottogo både brödet och vinet i nattvarden
enligt evangelisk ritus. I oktober tog konungen den evangeliske predi-
kanten Flans Tausen till sin kaplan och utfärdade ett skyddsbrev för
honom. Den religiösa samstämmighet, som utåt manifesterats är t5z1
mellan konung och råd, existerade sålunda ej längre. På lantdagen i
Kiel med hertigdömenas adel i febr. t5z6 förde Frederik ett häftigt
språk mot prclaterna och gav ej det löfte d'e begärde av ho,nom om
att ej beskydda evangeliska predikanter. Flans inställning i ärkebi-
skopsfrågan undergick givetvis motsvarande förändringar.

I sin anbefallningsskrivelse till påven för Jörgen Skodborgs räkning
hade konungen i april r¡z¡ hemställt om att ärkestifæt skulle befrias
från skyldigheten att utbetala en årlig pension åt kardinal de Cesis.

Man kan betvivla, att det verkligen skulle ha varit möjligt att pi denna
grund uppnå en överenskommelse om Jörgen Skodborgs utnämning.
Mäster Jörgen lyckades i varje lall ej utan tillerkände kardinalen så-

väl rätt till regress som en pensio,n pä 6oo dukater.'u Det påvliga in-
{'lytandet över Lunds ärkestift hade sålunda lämnats obestritt, och ett
betungande ekonomiskt ätagande hade giorts. Efter konfirmationen av
valet had,e Skodborg dessutom rätt att mottaga vigning till sitt ämbeten

,.¡ch utsikten att riket skulle erhålla en vigd ärkebiskop, som avlagt
obediensed och därmed trätt i lydnadsförhållande till påven, passade ei
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in i Frederiks planer. Gustav Vasa formulerade kungamaktens syn pä

'denna fråga så, att biskoparna, sedan de tagit vigning, rnenade sig vara
,oss intet pliktige utan påven i Rom'." Frederik I hade sålunda föga
bruk för Jörgen Skodborg, när denne ankom till hemlandet.

Under störr.e delen av âr 15z6 inlöpte oroande underrättelser om
landsknektsanhopningar i Nordtyskland, och man befarade ett nytt an-
grepp av Christiern II och dennes vänner. Först i oktober erhöI1 man
nyheter, som gåvo vid handen, att farhägorna voro överdrivna.88 Ett
orosmoment låg däri, att Sören Norby fortfarande befann sig inom
rikets gränser. Från sina blekingska slott oroade han alltjämt handels-
sjöfarten i Ostersjön. Hans bortdrivande var därför ett g€mensamt

.svenskt, danskt och lybskt intresse. En aktion inleddes mot honom i
augusti. Till lands ryckte en styrka under de skånska herrarnas led-
ning in i Blekinge, och till sjöss vann en lybsk sjöstyrka överhanden
över Norbys fartyg den z4 aug. Den 16 sept. insattes genom kungligt
brev Axel Urup som länsman på Sölvesborg och den 3o nov. Mourids
'Olufsen Krognos till Bollerup på Lyckå.'n

Stiftsledningen engagerade sig i dessa strider. Den z aug. befull-
mäktigade Frederik I sin sekreterare Johan Friis samt Truid Ulfstand
att förhandla med domkapitlet, och två dagar senare uppmanade han
ðetta att fullgöra den rustningsskyldighet rådet tidigare föreskrivit.
Aage Sparre ställde sig fortfarande solidarisk med den skånska råds-
.kretsen, 

och i ett brev till Gustav Vasa rörande det planerade före-
taget nämndes han först i raden av skånska herrar och med titeln
,relektus till Lunds domkyrka".no

Aage Sparre insåg, att den nya situationen kunde vändas till hans

egen fördel. Mogens Göyes stöd vann han genom en penninggäva pä
.4oo gulden och \{¡olfgang Utenhofs genom en på roo. Därmed hade

väg banats för en uppgörelse med Frederik I.n' Denna kom till stånd

i Köpenhamn den 19 aug, :,126. Förutom kanslern Claus Giordsen,
rikshovmästaren Mogens Göye och prosten i Viborg, Knud Gylden-
stierne, sedermera ett lydigt verktyg för Frederik I:s kyrkopolitik, när-
voro Aage Sparres fränder Henrik Aagesen och Mourids Jepsen, vidare
de skånska rådsmedlemmarna Tyge Krabbe, Albert Ravensberg, Knud
Bille, Axel Brahe, Holger och Truid Ulfstand, av vilka flera stodo
i 1släktskaps- eller vänskapsförhållande till honom. Slutligen deltogo
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Johan Oxe, Oluf Nielsen Rosenkrantz, Anders och Flans Bille - de

två sistnämnda kusiner till lundadekanen Torbern Bille - samt Johan
Urne, halvbror till prost€n Claus Urne i Lund. Konungen och dessa

herrar tillförsäkrade Aage Sparre rätten att >hava, njuta, bruka och

behåIla" Lunds stift, tills konungen och rådet fällt utslag, om han eller

Skodborg "rätteligen utvalts eller korats". Rätten att pröva, huruvida
ett biskopsval fu,llgjorts enligt kyrkolagens regler och om det var rätts-

ligt bindande, tillkom påven ensam. Konungen och rådet tillade sig

här själva denna kompetens. Man gjorde sålunda samma ingrepp i
påvens myndighet, som Christiern II planerat, när han inrättade en

appellationsdomstol att i Danmark avdöma sådana mål rörande kyrk-
liga räntor och intäkter, i vilka man tidigar e vàdjat till Rom.

Frederik I lämnade alltså själva rättsfrågan öppen denna gång. Ur-
kunden anryðer, pä vad sätt han förmåtts att ânyo ändra sin uppfatt-
ning om Aage Sparres rä*sliga motivering för sin kandidatur. Sparre

överlämnade nämligen 3ooo gulden att användas för de skånska land-

skapens och rikets försvar. Dessutom överlämnades rooo danska mark
till konungen personligen, ursprungligen som lån, men senare efter-

skänkta. Att denna transaktion haft betydelse för uppgörelsens till-
komst, visas av dennas övriga bestämmelser. Om prövningen av de

båda kandidaternas val utföil sä, att Aage Sparre var "rätteligen korad

och eligeradu, .skulle konungen nämligen bistå honom i hans strävan
att hàLla sig kvar på ärkesätet, men i motsatt fall skulle han dock

sitta kvar, tills hans eftertràdare tiil honom erlagt 3ooo gulden. Genom

lânet har sålunda Sparre skaffat sig en fordran i ärkestiftet nästan

som i ett pantelän.

Aage Sparre har utnyttjat den aktuella politiska situationen och

konungens akuta behov av penningmedel. Hans fränder och vänner
ha givit honom sitt stöd i förhoppning att äter en man ur deras egen

krets skulle bekläda den danska kyrkans högsta ämbete. Konungen å
sin sida har dragit fördel av herrarnas iver att främja sitt eget stånds
intressen och lockat dem in på en väg, som ledde till den danska

kyrkans lösgörande från påvens överhöghet. Att, taga parti för Aage

Sparre mot den av påven utnämnde ärkebiskopen var i verkligheten
en schismatisk handling. Detta synes man i viss mån ha haft klart för
sig, om man också måhända menat, att de rättsgrunder Aage Sparre
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kunde anföra till sin förmån, även ur kanonisk synpunkt skulle kunna
rättÍärdiga ett utslag, som gick Jörgen Skodborg emot. Sista punkten i
avtalet föreskrev nämligen, att om domen komme att lyda pä att
Aage Sparre rätteligen valts och korats till ärkebiskop, ville man ej

tillåta att bann ell'er interdikt lystes över honom eller någon annan i
riket. Likaså hade man uttalat, att man ej ville tåla bann eller inter-
dikt under mellantiden, fram till dess att dom hunnit fällas.

Med denna uppgörelse hade Frederik I satt in en stöt mor en central
punkt i den gamla kyrkans organisation. Dess försvarare försökte av-
värja angreppet. Den 22 atrg. riktade Jörgen Skodborg från Antvor-
skov en maning till riksrådet att hjälpa honom att komma i besitt-
ning av ärkestiftet. Brevet utmynnade i ett förstucket hot om att
riket i annat fall kunde drabbas av bann eller interdikt.n' Den z8
j^n. r5z7 skrev biskop Ove Bille i Aarhus till Aage Sparre och

anmodade honom att lâta domkapitlet slita tvisten om rättsfrågan,
Den 14 febr. sände biskop Stygge Krumpen från Börglum en liknande
maning, och biskop Lauge lJrne en den 8 mars från Roskilde.n' De
blevo utan känt resultat. Ã andra sidan synes konungen ej ha varit hä-
gad att fullfölja avtalet genom något formellt utslag om vilkendera ay
de båda medtävlarna ärkestiftet rätteligen tillkom. Något utslag är i
varje Íall ej känt. Oklarhet i detta stycke gagnade för övrigt hans
planer, ty därigenom ökades den danska kyrkoledningens beroende av
kungamakten.

Följderna av det skedda märktes redan på den herredag, som under
augusti månad 15z6 samlades i Odense. Främst på dagordningen stodo
militära och finansiella ätgärder för att stärka rikets försvarsberedskap
mot anfall utifrån. Men dessutom diskuterades ett par kyrkopolitiska
spörsmåI. Konungen föreslog, att rikets biskopar för framtiden skulle
t'íìottaga konfirmation av ärkebiskopen. De pengar, som tidigare för
detta ändamål sänts till Rom, skulle nu stanna i riket som en liggande
skatt.n' Till synes innebar förslaget allenast, att äldre kanonisk praxis
återupplivades. Men eftersom. ärkebiskopen numera innehade sitt äm-
bete i kraft av kunglig nåd utan att vara av påven insatt och urnämnd,
skulle på detta sätt den danska kyrkoprovinsen lösgöras från Roms
överhöghet. De herrar som deltagit i uppgörelsen den 19 aug. hade
emellertid därigenom lårit binda sina händer. En sprängkil höll pä att
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drivas in i den eniga gammaltroende fronten från de föregående åren.

Rådets svar röjde dess osäkerhet: för det fall, att konungen kunde

"beskicka det rned lämpar', såge man gàrna, att så skedde.tu

Att konungen skaffat sig större rörelsefrihet i fräga om religions-
politiken, visade sig även pä ett annat sätt. Christiern II hade genom

sin krigiska politik ädragit sig och riket en större skuld, för vilken flera
rådsmedlemmar personligen lämnat borgen på omslaget i Kiel, en livligt
besökt varumässa, där det även drevs bankirrörelse. Då även Frederik
I åsamkat sig en del skulder, beslöts är t524, att en summa på rooooo
gulden skulle ställas till förfogande för aft inlösa skuldförbindelserna.
Denna summa skulle hopbringas genom att allmoge och köpstäder er-
lade extra skatter. Vore detta ej tillräckligt, skulle biskoparna lämna
en fjärdedel av biskopsstolarnas årliga intäkter. I sista hand skulle de

världsliga länsmännen träda in med en tredjedel av sina läns ränta.'u
På herredagen :'5z6 äskade Frederik I ytterligarc bidrag för att bringa
skulden ur världen, bl. a. genom att herreklostren beskattades. Pre-
Laterna svarade med att kräva redovisning för hur de tidigare beviljade
rnedlen använts, och klagade över att kyrkans privilegier kränkts, trots
att de andliga offrat mycket för rikets bästa. Man ställde emellertid
en skaft på sockenkyrkorna i utsikt, om konungen förklarade sig villig
efterieva handfästningens löften rörande religionen. Senare preciserades
yrkandena till att konungen ej skulle beskydda evangeliska predikanter,
ej tíIlàra, att andliga dö,mdes av världslig rätt, och att han skulle
respoktera kyrkans privilegier. Frederik aygav ej det begärda löftet.
Han förklarade sig 'ej veta annat än att han sedan sin tronbestigning
sökt hålla sitt rikes inbyggare vid rätt och privilegier och att han ej

befallt någon predika annat ä\ det heliga evangeliet. Prelaterna upp-
repade sina klagopunkter i skärpt formulering, men nådde ej sitt må1."

Emellertid funno de en annan utväg. Vid en herredag föregående år
i Köpenhamn hade från adelshåll framlagts kray pã att adelns infly-
tande över den danska kyrkan skulle befästas. Dels påyrkade man,
att alla prelaturer och kanonikat skulle "förbliva" under adeln med
uteslutande av alla oadliga kandidater och att herreklostren skulle bort-
förlänas till adelsmän, dels att alln jordagods, som adliga biskopar köpt
eller tillpantat sig under de sistförflutna tjugo åren, skulle tillfalla deras
adliga arvingar, ej kyrkan, och att jord, som oadliga prelater förvärvat
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från adelsmän vid försäljning skulle i första hand åter komma i adlig

ägo." Kraven hade avvisats under herredagen av konung, prelater och

riksråd i förening. Nu sågo prelaterna här en möjlighet att genorn

eftergifter vinna adelns stöd. Den 6 dec. x5z6 utfärdade prelaternâ i
Odense ett öppet brev, vari utlovades, att biskopar och prelater ej

skulle köpa eller taga i pant någ,ot gods av adeln för kyrkors eller

klosters räkning, och att vid arvskifte efter oadliga kyrkans personer,

vilka saknade arvingar, den från adel förvärvade jorden skulle kunna
återlösas av sina forna herrar. I ett samma dag utfärdat genbrev för-
klarade sig de världsliga medlemmarna i riksrådet vilja med all makt
hålla kyrkan och dess personer vid makt i hennes privilegier och

rättigheter och avvärja allt våld, bekämpande särskilt "Luthers okrist-
Iiga lära".nn

Genom egna uppoffringar hade prelaterna sålunda lyckats konsoli-
dera den katolska front, som konungen bragt att svikta ej minst genom

sina åtgärder beträffande Lunds ärkesäte. Den utfästelse om skydd för
lryrkan, dess lära och personer, som konungen vägrat, hade i stället
givits av aristokratien. Frederik I stod obunden av andra löften än

handfästningens, alr vilka han också framlagt sin egen tolkning. Denna

konungens fasta hållning bragte prelaterna på defensiven. De kunde nu

tänka sig även en utrensning i reformistisk anda under biskoparnas led-

ning av förekommande missbruk inom klosterväsendet. Deras grundsyn

närmade sig Poul Flelgesens: man skulle principicllt medge cvangclicts

förkunnelse enligt skriften men hävda, att allt kom an pà den rätta
tolkningen, och att Luthers tolkning var falsk.too

Aage Sparre, som - säkerligen mot sin egen vilja - blivit ett
redskap i konungens kyrkopolitik, var ej sinnad att acceptera dennas

följder. Därom vittnar bl. a. hans ingripande mot de evangeliska predi-
kanterna i Malmö är t528. Ej heller accepterade han, att St. Laurentius
genom konungens utrikespolitik förlorat Bornholm. Efter upprepade

lybska påstötningar utfärdades omsider från Odens e den z9 nov. det

danska ratifikationsinstrumentet rörande föregående års uppgörelse om

Gotland och Bornholm. Jämte konungen beseglade femton rådsmed-

lemmar urkunden, däribland sex andliga. Aage Sparre deltog ej.'o'

De närmast följande åren medförde nya motgångar för den gamla

liyrkans män. Adeln i Nordjylland ingick en regelrätt sammansvärj-
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föllos under allmosesamlandet, och konungen kunde ej förmås ingripa
till kyrkans försvar utan skyddade tvärtom de evangeliska predikan-
terna. Ãr r5z7 hölls,en ny herredag i Odense, endast kort tid efter det
viktiga svenska riksmötet i Västerås. Under herredagens lopp uttalade
konungen sin anslutning till principen om tolerans gentemot alla tros-
riktningar: den kristna tron var fri, och ingen rådsherre ville själv
tvingas från sin tro; därför borde man besinna, att evangeliets an-
hängare ej heller ville trängas från sin; båda pafter menade sig ha rätt,
och då ingen fanns, som kunde döma mellan dem, ville konungen ej

tvinga någon, ty han had'e visserligen makt över liv och gods, men ejl

över själarna.Yar och en fick följaktligen i hjàrtat förhålla sig så, som

han på domedag kunde svara inför Gud, tills kristenheten på etr
allmänt koncilium enats om den rätta tron. Troligen med rådets
medverkan utfärdades ett mandat, vilket uppdrog åt biskoparîa att
sörja för evangeliets pr,edikan över allt, samtidigt som full friÈet
medgavs predikanterna att under ansvar inför konung och råd predika
rent och klart enligt skriften, att bryta celibatet och art utträda ur
klostren.to'

Därmed hade den danska kyrkans enhet sprängts. Bredvid den gamla

lrierarkien bereddes nu plats àt fria evangeliska församiingar, iedda av
sina predikanter och underordnade ej biskoparnas utan konungens juris-
diktion. Prel.aterna ansattes under herredagen även från ett annat håll.
I adelns krav vid mötet i Köpenhamn âr r5z5 hade innefattats en

begâran, att adelsmän skulle ha ràtt uppbära de böter, som deras land-
bor kunde ådömas av andliga domstolar. Ã.r r5z7 framförde rådsadeln

- trots sina försäkringar i det ännu ej ett är gamla "enighetsbrevet"
från det första odensemötet - pà nytt detta yrkande "å kunglig majes-
täts, deras egna och menige adelns vägnar". Bakom framställningen
skönjes konungens pådrivande initiativ. Förgäves åberopade prelaterna,
att de själva voro av ,'adelns släkt, blod och kön". De nödsakades gå
med på kravet, om än med smärre jämkningar.'o' Förhoppningarna
om obruten enighet till försvar av kyrkans privilegier hade sålunda
svikits.

Långsamt men följdriktigt utvecklade Frederik I sin kyrkopolitik och
frigjorde sig så småningom från de förpliktelser rådsaristokratien och
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prelarcrna ålagt honom i handfästningen. De evangeliska predikanterna

blevo allt talrikare. I ärkestiftet började de sin verksamhet är r5z7 i
Malmö, vilken stad snart intog en av de ledande platserna i den danska

reformationens historia. Ett försök från Aage Sparres sida att är r5z8
stäcka denna utveckling i Malmö fick blott övergående verkan. De

flesta större köpstäderna i riket utgjorde snart evangeliska friförsam-
lingar under kungligt beskydd. Samtidigt ingrep konungen vid åter-
besättandet av ledigblivna biskopsstolar. I enlighet rned r 526 ärs herre-

dagsbeslut söktes ej konfirmation av valet i Rom, utan den valde,

elektus, insattes på biskopsstolen, sedan han personligen till konungen

förpliktat sig att ej motsätta sig Guds r,ena och klara predikan i stiftet.
Dessa elekti innehade sålunda sina ämbeten av konungens nåd, ej i kraft
av påvlig utnämning. Danmarks kyrka höll på att helt frigöras från
förbindelsen med Rom. Den avgörande händelsen hade härvidlag varit
uppgör'elsen med Aage Sparre 1526. Den satte konungen i stånd att
ensam utöva det inflytande över kyrkan, vilket hans företrädare delat
med påven. Det må erinras om att Gustav Vasas kyrkopolitik i Sverige

utvecklades i stort sett efftr samma linjer under tiden närmast efter
västeråsmötet r527.

Under Frederiks regering gjorde prelaterna ytterligare ett försök att
sätta en spärr för predikanternas verksamhet. De politiska konjunk-
turerna kunde förefalla gynnsamma. Kejsar Karl hade genom freden

i Cambrai är t5z9 hemburit segern över Frans I. I febr. r¡3o kröntes
han under högtidliga former till tysk kejsare i Bologna, och senare på

året foljde habsburgska initiativ till den katolska sakens fromma på

riksdagen i Augsburg. De danska prelaterna eftersträvade nu att offent-
ligen kunna brännmärka predikanterna som kättare på en herredag i
Köpenhamn sommar,en r¡3o. Försöket strandade emellertid på Frederik
I:s hållning. En flera veckor omspännande disputation, vid vilken
tjugoen predikanter närvoro, hölls mellan representanter för de mot-
safta Lägren Predikanternas inlägg, främst de fyrtiotre artiklar, i vilka
de fastslogo skillnaden mellan sin egen uppfattning och kyrkans, präg-
lades av en frejdig stridslust, klart framträdande vid en jämförelse t. ex.

med den av M,elanchton samma är framlagda augsburgska trosbekän-
nelsen. Från herredagen utgick en förordning, i vilken föreskrevs, att
var och en, som "nåden haveru fick "lçlarligen och uppenbarligen"
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predika Guds ord för allrnogen i stad och på land över hela riket.'on

Evangeliets sak syntes tryggaCl, så länge de krafter Frederik I 'engagerat

i sin kyrkopolitik, tillätos verka ostört.

Den vändning utvecklingen tagit, hade ej berövat Aage Sparre för-
hoppningen att trots allt en gång som vigd ärkebiskop styra den danska

kyrkoprovinsen. Kunde hans val konfirmeras av påven och han själv

erhälla vigning, skulle de rättsliga f<;rhållandena klarna, administra-

tionen av kyrkan vinna ökad stadga och påvens myndighet över Dan-

mark återställas. Vissa omständigheter i det utrikespolitiska läget om-

kring år rt3o syntes tillråda, att ett nytt försök giordes vid kurian att
Írämja Aage Sparres sak.

Kejsar Karl hade efter freden med Frankrike större möjligheter än

förut att inblanda sig i den nordiska politiken till Christiern II:s för-
mån. På herredagen i Köpenhamn r¡3o beslötos också långt gående

försvarsåtgärder. Extraskatter beviljades, och rikets prelater och herrar

utlovade mot pant stora penninglån, varmed de ville bistå kronan.

Dessutom beslöts, att kyrkklockor skulle omstöpas till kanoner, och att
hälften av sockenkyrkornas del i tionden skulle avstås till kronan.'ou

Aage Sparre ställde för sin del 4ooo mark till förfogande mot att bro-

dern Mourids Jepsens pantsumma i Lindholmens län hAjdes med mot-

svarande belopp och arkielektus erhöll del i densamma.'ou Den z¡ okt'
r¡3r stack en holländsk,eskader med Christiern II ombord ut till sjoss

med nordlig kurs. I Danmark svävade man i ovisshet om dess måI,

tills en landstigning gjordes i Norge i början av november.

Aage Sparre hade alla skäl att Lämnà de bidrag han kunde till rikets

försvar. Johan \Øeze deltog verksamt i Christiern II:s krigsförbere-

delser och hävdade åter vid kurian med habsburgarnas stöd sina krav
på Lunds stift.'o? Jörgen Skodborg trädde samddigt på nytt i kontakt

med ledande katolska kretsar i Danmark. Troligen från Köln, där han

i dec. r¡3o funnit en fristad efter att sedan r 526 ha vistats bl. a. en

längre tid i Lybeck, tillsände han riksmarsken Tyge Krabbe en skri-
r.else, vilken denne vidarebefordrade till domkapitlet i Lund den 9
febr. r¡3r. Herr Tyge bad kapitelmedlemmarna besinna, vad den

heliga kyrkans väl krävde.'ot Man kan våga en förmodan, att inne-

4
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hållet i Jörgen Skodborgs numera förlorade skrivelse gällt hans för-
hållande till det lundensiska ärkestiftet.

Aage Sparre har i varje fall ansett det rådligt att göra ett nytr för-
sök att erhålla påvlig konfirmation av sitt val, oaktat den uppgörelse
han år 15z6 ingätt med konungen. Sooo dukater deponerades hos

Fugg,ers ombud i Lybeck, och Peder Seber fick i uppdrag att återupp-
taga förhandlingarna i Rom.'o' Denne inledde underhandlingar med

kardinal de Cesis, vilka fingo ett gynnsamt förlopp. Den zo maj
r53z îörelàg en överenskommelse, som gick ut på att kardinalen med

bibehållen rätt till regress men utan att betinga sig någon pension
utfäste sig att medverka till att Aage Sparre erhöll påvlig provision
på Lunds ärkestift. Detta oaktat Aage Jepsen ädragh sig de i kyrko-
lagen stadgade straffen g€nom att trots Jörgen Skodborgs utnämning
fasthålla vid stiftet. Kardinalen skulle på egen bekostnad ombe-

sörja, att erforderliga brev och handlingar i saken utfärdades. Man
förutsatte dels att Jörgen Skodborg skulle bringas att resignera, dels

att Aage Sparre kunde utse en koadjutor åt sig vid ärkestiftets för-
valtning. Det pris Aage Sparre Êätt betala för denna uppgörelse, var
högt. Av dokumentet fnmgâr, att Peder Seber fyra dagar förut utfäst
sig att till kardinal de Cesis eller kardinalpresbytern Antonius Maria
de Monte utbetala 4ooo dukater, när påvebullan om Aage Sparres

utnämning expedierats.tto

Und,errättelser om cletta avtal kunna ha nått fram till Luncl i meclio

av juli, om Peder Seber omedelbart sänt meddelande därom. Så synes

också ha skeft, ty vid denna tidpunkt tog Aage Sparre ett nytt steg.

I{an handlade enligt en plan, vars grundlinjer kunna utläsas ur de

bevarude aktstyckena. Den byggdes på kyrkorättens bestämmelser om

resignation från kyrkliga ämbeten och dennas följder.
Enligt kanonisk uppfattning voro banden mellan ett kyrkligt ämbete

och dess innehavare oupplösliga, sedan denne mottagit vigning. Blott
påven kunde lösa en biskop från hans episkopat, och blott han hade

rätt att återbesätta de tjänster, som nedlagts i hans hand. Kyrkolagen
rnedgav en biskop rätt att resignera på grund av långvarig sjukdom,
hög ålder eller kroppslig skröplighet, medvetande om att ha b,egått en

förbrytelse, brister i den kompetens, som erfordrades för att förvalta
diocesen och som uppnåddes genom akademiska studier och ur-ottagande
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av de föreskrivna vigningarna, eller slutligen sådan motspänstighet
mot biskopen bland menigheten, att kyrkans väl därav kunde hotas.
Resignationen skulle ske muntligen eller skriftligen och i de angivna
fallen frivilligt, utan tvång och vid alla sinnens fulla bruk."'

Aage Sparre beslöt att frivilligt nedlägga sin värdighet i påvens hand.
Lyckades han i detta uppsåt, skulle därigenom följderna ay den kyrko-
politik Frederik I fört allt sedan den 19 aug. t5z6 kunna utplånas.
Påven skulle få en ny rättsgrund att kräva inflytande över tillsätt-
ningen av rikets biskopar. Den praxis, som varir rådande före Frederik
I:s regeringstillträde, skulle kunna återupplivas. För att resignationen
skulle vara rättsligt bindand'e, krävdes, att påven konfirmerat Aage
Sparres val och utnämnt honom till ärkebiskop. Bakorn konungens rygg
har sålunda Aage Sparre genom sitt ombud sökt uppnå detta i Rom.
Den i Rom träffade överenskommelsen antyder emellertid, att man sökt
håila även en annan utväg öppen, nämligen den, att Aage Jepsen tog
sig en koadjutor.

Kyrkolagen tillät, att en ålderstigen eller sjuklig biskop med sitt
kapitels samtycke tog sig en koadjutor. Påvens bekräftelse av àtgärden
var ej nödvändig men söktes stundom. I Tyskland blev det mot medel-
tidens slut allt vanligare, att en biskop av politiska skäl eller Íör att
undvika längre sedisvakans i sin livstid utsåg en koadjutor, som efter
hans död skulle efterträda honom. Antagander arr en sådan "coadjutor
in vitam et successor post mortem" krävde emellertid påvligt god-
kännande."'

Aage Sparre bestämde sig för att till koadjutor taga dekanen i lunda-
kapitlet Torbern Bille. Denne torde ha varit ett tiotal år yngre än
Sparre, och han stammade från en av landets inflytelserikaste frälse-
släkter, Bille-ätten. Fadern var riddaren Sten Bille till Allinde (på
Själland), som även ägde sätesgården Lyngsgård i Skåne. Modern till-
hörde släkten Rönnow. Yngre brodern Claus övertog familjens gods,

erhöll riddarvärdigheten och inträdde i riksrådet. Kusinerna Anders,
och Flans Bille voro båda medlemmar av riksråder, Ove Bille biskop
i Aarhus. Genom syst€rn Birgittes giftermål blev Torbern Bille svåger
till landsdomaren Jens Torbernsen Rosensparre. De båda bröderna.
Holger och Truid Gregersen Ulfstand vo,ro på mödernet kusiner med
lundadekanen. Torbern Bille stod sålunda i nära personlig förbindelse,
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rned flera medlemmar ur rådsaristokratiens gammaltroende kretsar. Om
hans studier och kyrkliga karriär vet man ej särshilt mycket. Han
immatrikulerades i tuov. 1492 vid Kölns universitet, där han är 1496

ayslutade sina studier inom den filosofiska fakulteten och övergick
till den teologiska. När han avlade sin magisterexamen är ej känt.
Av de kyrkliga vigningarna mottog han blott subdiakonvigningen. Ãr
r5o7 omnämnes han som innehavare av ett kanonikat i Lund, och rSrr
utsågs han till dekan i kapitlet. Från r 5r2 tjäîstgjorde han även i
det kungliga kansliet, där han verkat med säkerhet till år rr2o. Detta
år erhöll han av påven ytterligare sju års uppskov med att låta präst-

viga sig. Hans kyrkliga karriär hade sålunda förlöpt i de för en

adlig prelat karakteristiska banorna. Förutom kyrkan hade han tjänat
kungamakten, och de kyrkliga befattningarna hade till en viss grad

utnyttjats som sinekurer. Dock var han en av de kapitelherrar från
Lund, vilka Christiern II lät fängsla är t5zz i samband med förhand-
lingarna om Bornholm."'

Utan konungens samtycke kunde ej nâgot personskifte äga rum pi
ärkesätet. Ovissheten om hur striden mot den angripande Christiern II
skulle utfalla, samt den billeska släktens inbördes solidaritet och poli-
tiska ärelystnad jämnade vägen för Aage Sparre. Den r 5 juli hade ett

avtal träflats med Fred,erik I. I ett denna dag utfärdat förpliktelsebrev
förklarade Torbern Bille, att konungen givit sitt samtycke till att han

kom i besittning av ärkestiftet genom art Aage Sparre upplät det. I
gengäld förpliktade han sig att med yttersta makt avvärja den skada

och det fördärv, som kunde hota Frederik I och hans arvingar, och ej

.sluta sig till Christiern II eller dennes arvingar. Slutligen lovade han

att tillâta evangeliets predikan i sitt stift, att ej överfalla predikanterna

i Malmö eller annorstädes och att ej hindra präster att ingå äktenskap.

Som borgensmän för att Torbern Bille skulle hålla dessa förpliktelser
inträdde Anders och Claus Bille samt riksmar,sken Tyge Krabbe."n

Genom uppgörelsen försäkrade sig Frederik I om lundakapitlets stöd

i kampen mot Christiern II och om en tolerant religionspolitik inom

ärkestiftet. Adelsmännen hade medverkat till att kyrkoledningen fort-
farande skulle ligga hos en man ur deras egna led. Aage Sparre hade

erhållit det kungliga samtycke, som var en förutsättning för att hans

egna planer skulle leda till praktiska resultat. Av betydelse i detta
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sammanhang är den omständigheten, att Torbern Billes förpliktelsebrev
saknar en bestämmelse, som ingick i reverser lämnade av tidigare under

Frederik I utsedda biskopar. Dessa hade nämligen utfäst sig att när de

kommit i besittning av sina stift, söka bekräftelse därpå hos konungen

på de villkor denne då ville ge."'
Nästa steg togs d.en z7 juli inför det samlade domkapitlet på kapitel-

huset i Lund. Aage Sparre resignerade muntligen i korherrarnas närvaro
från sitt ämbete. En berättelse om det skedda uppsattes av kapitel-
notarien lör att avsändas till Ro,m."6 Detaljerna i denna urkund ge

värdefulla upplysningar om vad Aage Sparre åsyftat.
Ej tvingad av "list, våld, fruktan eller onda anslag)> utan med "väl-

berådd håg och fri vilja, nedlade Aage Sparr,e sitt ämbete, pã" grund

av att den kroppsliga skröplighet, som följer med ålderdomen, gjorde

honom mindre tjänlig att styra ett sdft. Med konungens samtycke

avstod han till dekanen Torbern Bille all den rätt han i kraft av sitt
val innehade till Lunds domkyrka. Den kanoniska rätten skilde på

den rättighet en biskop hade till sin stiftskyrka endast i kraft av dom-

kapitlets val - vilken rätt kallades "jus ad rem> - och den rättighet
till samma kyrka, som han bekläddes med genom vigning och insät-
tande i ämbetet - en rättighet, som plägade benämnas ujus in te,,.177

Aage Sparre överlät sålunda på Torbern Bille sin ,rjus ad remo.

Då farhandlingarna i Rom kunde väntas leda till att Aage Sparre

även skulle erhålla eller kanske redan erhållit "jus in re',, måste ett

handlingsprogram uppgöras även för detta alternativ. Om hans val
bleve konfirmerat - uvilket han menar yara sannolikt att döma av de

brev, som kommit honom till handa" - ville han enligt resignations-

berättelsen stå kvar i sitt ämbete och utväLja Torbern Bille till sin

"coadjutor in vitam et successor post mortemn, under förutsättning att
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påven samtyckte därtill. Slutligen tänkte sig Aage Sparre den möjlig-
heten, att påven i enlighet med det sista århundradets praxis kunde
ingripa genom direkt provision och utnämna Torbern Bille till ärke-
biskop, i vilket fall han förbehöll sig regress till ärkesäter, om mäsrer
Torbern skulle avlida före honom.

Därefter utvalde, fortsätter berättelsen, domkapitlet i kanonisk ord-
ning Torbern Bille till Aage Sparres koadjutor och efterträdare samr
anhöll om att påven ville samtycka därtill och tillerkänna Torbern
Bille administrationen av ärkestiftet. Detta skulle ske i den formen,
att om Aage Sparres val redan konfirmerats, Torbern Bille godkändes

som ucoadjurcr in vitam et successor post mortemu, eljest genom att pâ-
ven utnämnde mäster Torbern. Man underströk, att detta skulle vara en
>nyttig och fruktbringande gärning>, efrersom ej blott ärkestiftet utan
hela den danska kyrkan svårt led av lutherskt kätteri. För att nå sitt
mål var man sålunda vid detta tillfälle beredd att acceptera kurians
synpunkter på proceduren vid återbesättandet av rikets prelaturer.

Under berättelsen tecknade egenhändigt ärkedjäknen Niels Kortsen,
kantorn Adser Pedersen samt fjorton kaniker sina namn. Plats läm-
nades även för prosten Claus Urnes namn, men denne befann sig vid
denna tid i Paris. Kapitelnotarien Staffan Dringenberg tillfogade en
notis, att allt tilldragit sig så, som der skildram. Under pergarnenrs-

brevet hängdes kapitlets sigill, vilket enligt sraruterna fick användas
endast med samtliga kanikers medgivande eller med samtycke av fler-
talet eller den "bättre" delen bland de kaniker, s'om befunno sig i
stiftsstaden."' Sigilleringen visar sålunda, att huvuddelen av kapitlet
ställt sig bakom Aage Sparres'åtgärd.

Mellan Aage Sparre och Torbern Bille uppsattes em insrrumenr om
överlåtelsen av den förres rätt på dekanen. Urkunden är förlorad, men
dess existens betygas av övriga dokument rörande resignationen. Slut-
ligen utfärdade Torbern Bille samma dag en fullmakt för dem, som i
Rom skulle fullfölja kapitlets avsikter. Fullmakten är bevarad i err nota-
rialinstrument av Staffan Dringenbergs hand.tt' Den röjer Torbern Billes
avsikt att utnyttja samma män, som man anlitat under förhandlingarna
i rSzo-talets början. Den ställdes nämligen på konsistorialadvokaten

Johannes Baptista de Senis, sekreteraren Johannes Borger samt kaniken
Peder Seber. Dessa skulle i det påvliga kansliet utverka brev på Tor-
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bern Billes rätt till ärkesätet, sedan nu Aage Sparre uppg€tt sin "jus
ad remu. Vore Aage Sparres val konfirmerat, skulle man verka för att
Torbern Bille blev hans koadjutor och efærträdare eller utnämndes till
att administrera stiftet. En uppgörelse skulle träflas med kardinal de

Cesis eller den påvliga kammaren om annaterna, och en längre frist än

den sedvanliga skulle utverkas åt Torbern Bille i fräga om hans skyldig-
het att personligen resa till Rom och mottaga sitt pallium, på grund

av att vägen från Norden var lång och besvärlig.

Vid resignation kunde resignanten uppsüllâ vissa förbehåIl. Under

avignonpåvarnas tid blev det allt vanligare, att den avgående prelaten

förbehöll sig regress till ämbetet eller en pension eller bådadera. Blott
påven beviljade resignation ,cum jure regressus>' och endast han fick
mottaga resignation med förbehåll om pension, ty eljest kunde en sådan

ätgärd leda till simoni."o Av fullmakten framgår, att Aage Sparre

förbehållit sig ej blott regress utan även som pension föreståndarskapet

för St. Peters kloster i Lund och för Bosjö kloster samt räntan av

ärkesätets län Häglinge.

Den del av planen, till vilken konungen samtyckt' kunde nu genast

sättas i verket. I en urkund från den 24 aug. r53z bär Torbern Bille
titeln arkielektus."' Aage Sparre torde också ha tillträtt förvaltarskapet

av de räntor, vilka tillerkänts honom såsorn pension. St. Peters kloster

hade han förestått redan som kanik och aldrig lämnat från sig. Några

rättegångsakær frin är 1534 ge vid handen, att han dä varit verksam

som föreståndare för Bosjö kloster samt att denna post före honom

beklätts av Torbern Bille."' Föreståndarskiftet måste m. a. o. ha skett

i samband med ärkebiskopsskiftet. Om besittningen av Häglinge län

under dessa år är intet känt.

Den del av planen, som skulle förverkligas genom förhandlingar vid
kurian, ändrades snart. Dokumenten från kapitelsar¡r-manträdef den 27

juli avsändes aldrig. I stället utformades en ny plan, som säkrare skulle

leda till målet. Grundvalen för denna har otvivelaktigt varit utförligare
underrättelser från ombudet i Rom. Overenskommelsen av den zo maj
rt32 \rar förmånligare än de, som tidigare slutits med kardinalen, där-

igenom att denne avstod från pension, och sålunda det villkor uppfyllts,
som Frederik I uppställt t. ex. när han r5z5 anbefallde Skodborg vid
kurian. Omedgörlighet i detta avseende från kardinalens sida skulle ha
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omintetgjort Aage Sparres möjligheter att sätta sin plan i verket utan
att öppet bryta med konungen. Resignationen av den z7 juli stod fast.
Men Aage Sparr'e önskade nu ge den en juridisk form, som bättre rill-
godosåg hans syften.

Det nya läget framträder i ett brev, som han den ro nov. skrev till
kardinalen för sin egen och Torbern Billes räkning.1'3 FIan hade genom

brev från Peder Seber, skrev han, fått kännedom om det uppgjorda
awalet. Han anhöll nu, att om detta ännu ej trätt i kraft, det skulle
transporûeras på Torbern Bille. Om det däremot, >)som sannolikt är",
fått rättsgiltighet och om han själv sålunda utnämnts till ärkebiskop,
ratificerade han det men önskade, att mäster Torbern skulle för hans

egen ålderdorns skull till domkyrkans gagn utnämnas och vigas till
ärkebiskop, dock utan upphävande av de tidigare gjorda förbehållen
om regress och pension. Aage Sparre hänvisade i detta sammanhang

till det numera förlorade instrumentet, som uppsatts mellan honom och

Torbern Bille. Skulle denna önskan ej uppfyllas, såge han helst, att
Torbern Bille med påvens samtycke förordnades till hans >coadjutor

in vitam et successor post mortem)>.

Alternativet att Bille skulle utses till koadjuor, sattes alltså vid detta
tillfälle i sista rummet. Vad Sparre helst eftersträvade och i sitt brev
först antytt, var i sak deßamma som den procedur kyrkolagen be-

nämnde "resignatio in favorem tertii". Den resignerande kunde näm-
ligen vid sitt tillbakaträdande uppställa som villkor, att ämb,etet skulle
tillfalla en bestämd, namngiven person. Eftersom en biskop själv ej

hade ràtt att utse sin efterträdare, måste en sådan resignation godkännas

av påven för att vara giltig. Därvid var em,ellertid påven bunden av
villkoret i så måtto, att om han godkände resignationen, han då även
måste godtaga den föreslagne ef.terträdaren, och ogillade han denne,

hade därmed också resignationen förlorat sin bindande kraft."n Efter-
som Aage Sparre ansåg sig säker på att bliva utnämnd till ärkebiskop,
har han kunnat välja denna resignationsform. Geno,m dess för påven
förpliktande form uppnåddes dels att Torbern Billes rätt skyddades

mot anspråk, som kunde resas av Jörgen Skodborg, Johan \Øeze eller
nya ämbetsjägare vid kurian, dels att man slapp ifrån en längre sedis-

vakans. itrkebiskopens auktoritet skulle åter kunna byggas på säkra
rättsliga grundvalar och konflikterna med påvestolen bringas ur världen.
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I Rom tillstötte em,ellertid pä nytt svårigheter. Kardinal de Cesis'

redobogenhet att fullföLja avtalet med Peder Seber kan ifrågasättas.

FIan synes ha drivit ett dubbelspel för att slå mesta möjliga mynt av

sin en gång förvärvade rättighet. Den 8 okt. utfäste han sig nämligen

att i det fall han genom regress efter Jörgen Skodborgs död eller resig-

nation kom i besittning av Lunds ärkestift till påven utbetala annater

av den pension, som år r5z5 bevrljats honom från ärkestiftet,t" Ut-
gångspunktetr var således den, att han i Jörgen Skodborg, ej i Aage

Sparre, iåg den rättmätige innehavaren av Lunds stift. Emellertid
bragtes förhandlingarna vid kurian denna gång så lângt, att Klemens

VII i ett brev den'ro jan. 1533 anmodade titulärbiskopen av Gardar,
Vincentius Kampe, att för Aage Sparres räkning utföra vigningar inom

ärkestift'et, eftersom frâgan om konfirmation av hans val ännu ej blivit
slutbehandlad i det påvliga kansliet."u Detta lrar ett otvetydigt parti-
øgande från påvens sida för Aage Sparre mot Jörgen Skodborg. Då
sattes emellertid på nytt en käpp i hjulet.

Kejsar Karls broder, kung Ferdinand av Böhmen, gjorde nämligen

en hemställan till k¿rdinalkonsistoriet i syfte att omintetgöra lunda-
prelaternas planer.t" Som kandidat till lundasätet framförde han ånyo

Johan \Øeze. Denne hade efter rtz3 nyttjats av Christiern II i väx-
lande diplomatiska uppgifter, och han hade med den landsflyktige

konungens och dennes fränders stöd år rt3o av påven utnämnts till
biskop Lauge lJrnes efterträdare i Roskilde. Ferdinands framstäilning
kunde ej annat än komplicera förhandlingsläget. Kejsaren och påven

voro under r¡3o-talets början trots inbördes misshälligheter hänvisade

till varandras stöd dels på grund av den fara, som hotade kristenheten

genom turkarnas oförtrutna framträngande mot väster, dels i anledning

av de ökade svårigheter, som bereddes kyrkan av de allt talrikare
protestanterna. Klemens VII ogillade kejsarens politiska dominans över

den apenninska halvön, och dennes plan att samla ett allmänt kon-
cilium för att inifrån konsolidera kyrkan tilltalade honom ej. Kejsaren

vann emellertid den fördelen, att päven och han under ett personligt
möte i Bologna, vilket varade frän den 13 dec. r53z till den z8 febr.
rt33, i princip kunde enas om att ett allmänt kyrkomöte skulle in-
kallas."' Vid kurian fanns det sedan länge ett franskvänligt parti och

ett, som gick habsburgarnas ärenden. Tyvârr är det ej känt, till vilket

57
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kardinal de Cesis hörde. Konung Ferdinands inskridande var emeller-
tid tillräckligt, för att Peder Sebers underhandlingar skulle gå i baklås.
Den politiska situationen var sådan, att en av habsburgarna uttalad
önskan ej kunde lämnas obeaktad.

Torbern Billes rätt till ärkestiftet kom sålunda att grunda sig enbart
på domkapitlets valhandling, på det instrument om ärkestiftets över-
låtelse, som uppsatts rnellan honom och Aage Sparre, samt på Frederik
I:s samtycke till denna överlåtelse. Avbrottet i förhandlingarna med

påvestolen hade till följd, att han liksom Aage Sparre ur kurians syn-
punkt framstod som en schismatiker. Synbarligen med tanke på dessa

konsekvenser har han ånyo sökt stöd hos frändekretsen. I ett förplik-
telsebrev av den ¡ febr. r¡33 förband han sig i egenskap av Aage

Sparres koadjutor och efterträdare att hålla denne skadeslös med hän-
syn till de kanoniska straff eller ingripanden av den världsliga armen,

vilka Jörgen Skodborg eller kardinal de Cesis kunde väntas utverka.
I gengäld hade Aage Sparre på Torbern Bille överflyttat dispositions-

rätten över återstoden av de Sooo dukater, som deponerats hos Fuggers,

att framdeles utnyttjas för underhandlingar om konfirmation av Tor-
bern Billes va1. De medel Torbern Bille därigenom kom aú, lörfog
över, skulle hållas disponibla för att i förekommande fall värja Aage
Sparr'es, hans egen och kommande ärkebiskopars rätt till ärkestiftet mot
kardinal de Cesis, Jörgen Skodborg och alla andra, som ville inleda
process och påkalla straffutmätning enligt den kanoniska lagen. Som

borgensmän inträdde Claus Bille, Hans Bille, Anders Bille, Knud Bille,
Holger Ulfstand och Truid Ulfstand."n

Urkunden röjer sålunda avsikten aft fortsätta på den inslagna vägen

och övervinna de hinder, som gàng efter annan omöjliggjort, aft för-
handlingarna med kurian fördes i hamn. Men samtidigt framträder
ånyo motsatsställningen till Jörgen Skodborg och - vilket är av srörr€
intresse - till kardinal de Cesis. Förhållandet till denne måste sålunda
ha avsevärt försämrats sedan den zo maj 1532. De befarade kyrkliga
straffen, som uppräknas i dokumentet, voro exkommunicering, böter,
personligt interdikt och d,en världsliga armens ingripande. De tre först-
nämnda kunde utdömas i olika grader för de flesta förseelser kyrko-
lagen kände. Den sistnämnda ätgärden däremot ko'm i fråga vid
heresi, apostasi, sakrilegium eller schisma samt vid personliga förseelser
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Trøid Gregersen Ulfstand.
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som sodomi, incest, ocker etc.130 Ur kurians synpunkt voro Aage Sparre
och Torbern Bille schismatiker, när de vägrade träda tillbaka för den av
påven utnämnde Jörgen Skodborg, och de gjorde sig skyldiga till sakri-
legium genom att även efter dennes utnämning befa:ta sig med ärke-
stiftets administration och egendom. De avsnitt i urkunden, vari dessa

straff omtalas, äro avfattade på latin, medan texten i övrigt är dansk.
Förpliktelsebrevet ciferar m. a. o. här en annan skrivelse, sorn varit
uppsatt på latin. Denna har måhända varit en av Torbern Bille ut-
fàrd,ad protest, i vilken han på nytt hävdat sina rättigheter gentemot

medtävlarna. I varje fall har sistnämnda dokument betingats av att
utsikterna till att uppnå den önskade lösningen av ärkebiskopsfrågan
ånyo mörknat.

Torbern Bille inträdde sålunda ej i raden av danska ärkebiskopar
vare sig som Aage Sparres av påven gillade koadjutor och efterträdare
eller i kraft av påvlig utnämning. Banden mellan påvestolen och den
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danska kyrkoprovinsen, vilka avskurits t526, hade ej återknutits. Med
Frederik I:s samtycke och av dennes nåd innehade Torbern Bille ärke-
stiftet. I stället för en utnämnd och vigd ärkebiskop hade Danmark
erhållit allenast en ny arkielektus.

Aage Sparre tecknas ofta i litteraturen som den resignerande stifts-
che$en. Ãlderstigen och skröplig har han dragit sig tillbaka från en

kyrka, vars ledare han ej mäktat vara, och inom vilken den tilltagande
evangeliska rörelsen hotat växa honom över huvudet."' Denna bilds
konturer stamma väsentligen från de argument Aage Sparre själv anfört
för att motivera sin resignation. Men resignatio,nen var frivillig och

.skälen i ett sådant fall föreskrivna i kyrkolagen. Skröpligheten och
känslan av vanmakt inför det växande ulutheriet" böra därför ej

betonas så starkt som stundom skett.

I det bevarade materialet framstår Aage Sparre tvärtom som en

stridbar man. I det följande skall redogöras för hur han med alla de

medel, som rikets lag satte i hans hand, sökte värja àrkesätets egendom

mot en adelsman, Hans Skovgaard, som enligt arkielektus mening gjort
intrång däri. Någon undfallenhet gentemot "lutheriet, visade han ej

heller. Därom vittnar främst hans ingripande mot de evangeliska pre-
dikanterna i Malmö är :'528, vilket ledde till att predikarna lämnade

staden och att reformationsverket för en tid hejdades.

Aage Sparre hade under sina universitetsår blivit förtrogen med den

kanoniska rätten. Hans ämbetsgärning präglades också av en mera
juridisk än teologisk syn på det kyrkliga ämbete han satts att förvalta,
vilket emellertid ej var något ovanligt. Arkiepiskopatets oberoende och
St. Laurentii rättigheter ville han liksorn sina företrädare på ärkesätet

värna. Han fullföljde sitt uppsåt med benhård konsekvens och omut-
lighet, varvid hans rättsgrunder för eftervärlden ofta kunna synas allt-
för formalistiska. Ytligt sett kan det stundom fiörefalla, som om han

i första rummet ivrat för sin egen personliga rätt till arkiepiskopatet
och först i andra hand velat skydda kyrkans privilegier. Men det må

i detta sammanhang erinras om att den kanoniska rätten med oupplös-

liga band knöt ett kyrkligt ämbete, officium, jämte de därmed förenade

rättigheterna, beneficium, vid dess innehavare. Kampen för den rätt,
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som inneslöts i beneficium, måste därför of:.a :.aga formen av en strid
till förmån för beneficiatens personliga ställning. För Aage Sparre stod
det klart, att hans eget ärkebiskopsval var det enda, som representerade

den kanoniska traditionen. Arkiepiskopatets rättigheter och friheter
stodo och föllo med honom själv. Han måste sålunda till varje pris
hävda sin rätt såväl gentemot konungen som mot påven. Därigenom
tjänade han kyrkans sak bäst.

Att Aage Sparres livsgärning likväl kom att sakna något av den

höga resning, som kännetecknat många av hans företrädares, har sin

grund främst dâri, atr nya, starka politiska och religiösa krafter bröto
fram under hans tid som ledare för Lunds ärkestift. Dessa krafter blevo
honom övermäktiga, helst som han ej kunde erhålla det behövliga stödet

från kurian i Rom. Det är ej underligt om han i denna kamp på två
fronter tyangs att kapitulera pâ den ena, inför kungamakten. Men
uppgörelsen t5z6 rned Frederik I beæcknade för Aage Sparre endast

ett stillestånd. Därom vittnar främst den vittgående plan han uppgjorde
i samband med sin resignation är t532. Denna handling dikterades ej

av defaitism utan röjer en in i det sista obruten kampvilja.
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Lunds domkapitel rrrg-rj36

VIo eecr sIARRES sIDA stod domkapitlet. Under tidernas lopp hade

ärkebiskopens myndighet kringskurits genom att kapitlet i valkapitula-
tioner betingat sig särskilda rättigheter. I saker rörande stiftet hävda-
des, att ärkebiskopen skulle handla med domkapitlets "vilja och sam-
tycke".' Enighet mellan stiftschef och kapitel var därför en nödvändig
förutsättning för en fast hållning från stiftsledningens sida, ej minst
under'en så upprörd tid som Frederik I:s regering. Det är dàrlör av
intresse att utröna, i vad mån lundakapitlet givit sitt stöd åt den ay
Aage Sparre förda politiken.

Den ekonomiska grundvalen för ärkebiskopens och domkapitlets
maktställning inom ärkestiftet och inom riker var bred. Arkebiskopen
disponerade förutom över intäkterna frän Flerrestads, Ljunits och Vem-
menhögs härader även över räntorna från något över tusen gàrdar,
av vilka nära hälften voro belägn a pä de bördiga släæerna.' Näst efter
roskildebiskopen hade han de största intäkterna inom den danska kyr-
kan. Under domkapittret hörde i allt omkring r33o gärdar och fastig-
heter i stad och på landsbygd. Kapitelorganisationen omfattade vid
reformationstidens början fyra prelaturer och rretrio kanonikar. Av
kapitelgodset tillhörde ett tremioral gàrdar den förnämsra prelaturenn
preposituren, ett sjuttiotal dekanatet, ert rioral arkidiakonarer samt nära
femtio kantoratet. Kanikprebendena v.oro arr växlande omfång. Om-
kring 35o av kapitlets gärdar voro fördelade pä fjorton s. k. mensae,

vilka lades till prelaturer och kanonikat, som ansågos behöva förstärk-
ning. Till kapitelämbetena voro dessurom sockenkyrkor annekterade,
och med arkidiakonatet förbands sedan är t499 föreståndarskapet för
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staden Lunds båda hospital och förvaltningen av dessas egendom,

sammanlagt omkring sextio gårdar. En godsmassa för sig utgjorde det

s. k. kommungodset, ur vilket lotter utanordnades till kapitelherrarna
som ytterligare förstärkning enligt en särskilt uppgjord turlista. Till
domkyrkans underhålI anslogos som dess "fabrica" eller byggnadsfond
räntorna från omkring 2to gärdar." I domkyrkan och dess krypta
funnos omkring sextio sidoaltaren, vid vilka gudstjänsten ombesörjdes

av särskilda altarpräster, s. k. vikarier. Till dessas underhåll anslogos

smärre delar av kapitelgodset, uppdelat pãt +g vikarior.n
Under tidernas lopp hade domkapitlet förvärvat vittgående privi-

legier. Av gammalt uppbar det all kronans rätt ay sina egna bönder
och utövade domsrätt över dem. Sakfall, d. v. s. böter, och strandvrak
tillföllo kapitlet från det underlydande godset. Dess landbor njöto
samma frihet från körslor och arbete som adelns, och obehöriga hade

ej ràtt att gästa hos dem eller låta gripa och basta dem. Tullfritt fingo
kapitelmediemmarna importera utländska dryckesvargr, främst vin, för
kyrkans elI,er sitt eget behov. Slutligen utövade domkapitlets medlem-
mar patrona:tsrätt till de kyrkor, vilka lagts under kapitlet.u

Förhållandena inom kapitlet reglerades genom Jens Brostrups statuter
av är 1489.6 Den främste inom kapitlet skulle prost€n varâ. FIonom
ålåg det att utöva överinseende över domkapitlet och dess förvaltning,
att kalla dess medlemmar dll möten, leda dess förhandling ar och vara
dess representant. utåt. Dekanen hade som speciell uppgift att förestå
tjänsten i domkyrkans kor och sitta som domar,e, när kapitlethade att
fälla dom, t. ex. i äktenskapssaker. j\rkedjäknens uppgift att förestå
hospitalen i Lund har redan nämnts. Kantorn slutligen förestod dom-

skolan och fördelade gudstjänstskyldigheten i domkyrkan.
Kanikerna voro skyldiga att resid,era vid domkyrkan personligen

med risk att eljest förlora sin delaktighet i mensalgodset. Men residens-

plikten åsidosattes ofta och måste gång efter annan pä nytt inskärpas.'
Vid fördelningen av prebendena åtnjöto kanikerna sedan ärkebiskop
Eskils tid rätt till option. Denna rätt, som senare ofta bekräftades av
nytillträdande ärkebiskopar, innebar, att när ett prebende blev vakant
genom dödsfall, äldste kanik näst efter den, som sist opterat, fick taga
det ledigblivna prebendet i besittning. I tur och ordning fortsattes
optionen sedan av de övriga kanikerna efter älJter, så att den, som
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utsetts till kanik efter den avlidne, erhöll det till sist ledigblivna, minst
inbringande prebendet.t Systemet gatanterade en gradvis skeende in-
komstökning, allt eftersom en kanik räknade år i kyrkans tjänst.

1489 ärs statuter föreskrevo, att allmänt möte årligen skulle hållas

med kapitlet tisdagen efter första söndagen efter påsk. De kaniker, som

under det kommande året ämnad,e stanna vid domkyrkan, skulle då

avge €n skriftlig protestation, varefter de såsom residerande voro be-

rättigade till andel i mensal- och kommungodset. Endast sjukdom, resor

i tjänsteärenden eller studier vid främmande universitet befriade från
protestationsskyldigheten. Med kapitlets samtycke disponerade kani-
kerna över sina prebendens gods och utövade husbonderätt över dess

landbor. Dessutom hade de patronatsrätt till sina prebendekyrkor,
tillsammans trettio på fastlandet och en på Bornholm. I dessa kyrkor
skuile de hålla kaplaner, som betjänade församlingen och höllo guds-

tjänsten vid makt.n

Domkyrkans omkring z5o gärdar förvaltades av tvä domkyrkovär-
jat. Det ena arr dessa ämbeten rrar oftast reserverat för en prelat, det

andra innehades av kanikerna i bestämd ordning efter ålder. Varj'e St.

Knuts dag (r3 jan.) redovisade de inför kapitlet för sin förvaltning.
Ambetet var inbringande, ty domkyrkovärjarna fingo för egen de1

bruka huvuddelen av de uppburna räntorna. Med återstoden bestreds

underhållet av domkyrkan och kanikresidensen.'o

Vissa av kanikerna utövade särskilda funktiouer. En förvalude sour

sakristan domkyrkans klenoder och dess bibliotek. En annan ledde som

scholasticus eller nludimagister,' undervisninge,n i domskolan, där de

unga prästeleverna, peblingarna, gjorde sina första lärospån, innan den

egentliga prästutbildningen vidtog. En viktig del av denna senare var,
att prästeleven biträdde vi'd mässtjänsten i högkoret eller vid sido-

altarna. Efter att ha mottagit subdiakon- och diakonvigningarna var
han färdig att prästvigas och sedan placeras vid någon sockenkyrka

inom stiftet. De, som visade fallenhet för bokliga studier, kunde för-
djupa sina kunskaper vid något utländskt universitet, varigenom vägen

öppnades till de högre kyrkliga ämbetena, kanonikat, abbotsdömen och

prelaturer.
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Lunds domÞyrkas höghor före restaøreringen t8jj, Sedan ärleebiskop Jakob Erldnd-
sens tid. (rz¡ j-t274) ,¿ar þoret avskilt t'rån långbøset ocb inrett för kapitelrned-

le rnrnarn as gød s t j änst

Preposituren i Lund hörde till de nordiska kapitelämbeten, vid vilkas
återbesättande konungen enligt r474 ã"rs påvliga privilegium hade rätt
att föreslå kandidat. Under Christiern II:s senare regeringsår innehades

cienna prelatur av konungens kansler Ove Bille, först prost i Viborgs
kapitel, senare dekan i Roskilde, samtidigt som han var prost i Lund.

När han är t5zo utnämndes till biskop i Aarhus, designerades till hans

eltertädare en klerk från Odense stift, Ditlev Smither, so'm förvärvat
Coktorsgrad i kanonisk rätt. Denne resignerade emellertid âr t524, och

den 14 okt. detta år utnämnde Klemens VII till kapitlets nye prepo-

situs Frederik I:s sekreterare Claus lJrne, tidigare kanik i Lund.t'
Den nye prosten var son till landsdomaren i Skåne, Lauge Urne till

Bosarp, och brorson till biskop Lauge Urne i Roskilde. Från år rSzo

studerade han i Vittenberg 'och tog under något av de följande åren

sin magistergrad. Fram till är r5z7 har han tjänstgjort i Frederik I:s
kansli. t¡29 blev han rektor för universitetet i Köpenhamn, vilket stod

-)



66 LUNDs DoMKArTTEL r.tr9-rj36

un'der biskop Lauges uppsikt. De teologiska studierna i \Øittenberg
hade börjat präglas, av reformismen, och Claus Urne undgick ej att
taga intryck därav, Om förståelse för tidens nya strömningar vitnar,
att han tillät humanisten Oluf Chrysostomus i maj r5z9 uppläsa sin av
humanismens tankar genomsyrade dikt >Lamentatio ecclesiae, tnder en

högtidlighet vid Köpenhamns universitet. Den evangeliske malmölek-
torn Peder Laurensen framställde honom i en mera symparisk dager än
övriga medlemmar av lundakapitlet, när han år rt33 angrep detta i en

stridsskrift. Prosten betecknades som "lärd', ubildad" och "lysande ej

mindre g€nom sin fromhet än genom märklig kristen lärdom och för-
farenhet i den teologiska litteraturen,,."

Det inflytande Claus lJrne kun'nar utöva inom kapitler rorde ha varit
ganska ringa, eftersom han beklädde ämberen, vilka påkallade hans

närvaro annorstädes än i stiftsstaden, och dessutom tidigare
nämnts - i början av r¡3o-talet vistades i Frankrike. Vida större
intresse knytes till den krets, som Peder Laurensen i sin nyss citerade
skrift betecknade som kantorn Adser Pedersens parti. Denne, påstod
han, angrep oavlåtligt de evangeliska predikanrerna och kallade dem
schismatiker, bannsmän och kyrkorànare. Det finns möjligheter att
med material hämtat från olika håll närmare utreda, vilka män som

slutit upp vid kantorns sida och vilka syften de arbetat för.
Kärnan i kretsen synes ha utgjorts av kaniker, vilka redan under

Birger Gunnersens tid varit medlemmar av kapitlet. I sirt testamente
utsåg denne till testamentsexekutorer ärkedjäknen Niels Kortsen, kan-
torn Adser Pedersen och kanikerna Aage Sparre, Mikkel Gertsen, Niels
Knudsen och Laurids Jepsen Falster. De fingo bl. a. i uppgift am ur-
betala ett legat till de kommande ärkebiskopar i Lund, vilka "enligt
kanonisk sed tiilträdde sitt ämbete,,." En riktpunkt var därmed given
för deras handlande: att vàrna kyrkans privilegier och det kanoniska
valets frihet. När en av dem, Aage Sparre, ãr r53z resignerade från
sin rätt till arkiepiskopatet, yar hans syfte ej blotr att återknyta förbi,n-
delserna med Rom utan ärren att med påvemaktens sröd hävda kyrkans
oberoende av kungamakten. Berättelsen om hans resignation underteck-
nades av ärkedjäknen Niels Kortsen, kanr.orn Adser Pedersen, kanikerna
Laurids Jepsen Falster, Niels Knudsen, Erik Daa, Holger Skaldre,
Peder Lauridsen, Jon Mogensen, P,eder lversen, Knud Karlsen, Jens
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Madsen, Bent Nielsen, Flans Jepsen Ulf, Henning Albertsen, Torkel
Brunk och Jens Gerbo.t' Arkebiskop Birgers testamentsexekutorer åter-
finnas sålunda bland undertecknarna. Endast Mikkel Gertsen saknas.

Han hade avlidit år r53o.'u

Niels Kortsen är känd som ärkedjäkne redan ãr r5o4. Flans univer-
sitetsstudier ha berörts i det föregående liksom hans vistels,e i Rom
under åren rr23-rt2t som Aage Sparres ombud vid kurian. Enligt
en uppgift stammande från Poul Helgesen avled han i maj 1534, ,,en

mycket vördnadsvärd man, oförvitlig i leverne och vandel, sträng i
seder och levnadsvanorr.tu

Bland kapitlets prelater korn dekanen i rang närmast efter ärkedjäk-
nen. Konungen hade presentationsrätt till dekanatet på samma sätt som

till preposituren. Genom påvlig utnämning erhöll därför Torbern Bille
denna prelatur är r5rr. Flans karriär har skildrats i annat samman-

hang. När hanã,r t53z trädde i Aage Sparres ställe som administrator
av ärkestiftet, synes denne ha övertagit skötseln av dekanatet. Någon
annan innehayare av denna prelatur är i varje fall ej känd, medan

Aage Sparre däremot eft'er r53z stundom i källorna bär titeln udekan

i Lund".t'
Kantorn Adser Pedersen stammade liksom ärkebiskop Birger från

Halland. I aug. r49r inskrevs han vid Rostocks universiter, och efter
sin återkomst till hemlandet tjänstgjorde han som kaplan åt ärkebiskop

Jens Brostrup. .Ã.r r¡oo erhöll han en vikaria av Birger Gunnersen,

r5or nämnes han i källorna som dennes kaplan och år rto2 som kanik.
Efter fortsatta universitetsstudier, denna gång i \Øittenberg, där han
inskrevs r¡o¡, anförtroddes honom nya uppdrag. I etr brev frän är
r¡rr bär han titeln ärkebiskopens kansler, och som kantor är han
belagd i bevarade urkunder första gången år r519. Arkebiskop Birger
sökte på olika sätt gynna sin landsman. Ã.r r¡rz cirkulerade rykren,
att ärkebiskopen ämnade hos påven anhålla om att kanslern skulle utses

till hans eÍterträdare. Slutligen insatte Birger Gunnersen kanrorn att
övervaka hans stora gudstjänststiftelse i kryptkyrkan, att leda guds-

tjänsten, förordna om nytillkommet donationsgods och utöva parronars-
rätten över stiftelsens tre vikarior, ett uppdrag som beredde kantorn
mânga ekonomiska fördelar. Vid kantoratet förblev Adser Pedersen

till sin död år rt36.'"
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Laurids Jepsen Falster innehade år rSor ett kanonikat i Roskilde
men nämnes år r¡o4 som kanik i Lund. Följande är bar han titeln
ärkebiskopens kansler." Gammal i kapitlet var även Niels Knudsen,

som blev kanik år rto3."o Erik Daa yar av adlig börd. Hans fader

hade varit ärkebiskopens länsman på Näsbyholm. Själv tjänstgjorde

han år 1494 som skrivare på biskopsgården i Roskilde och innehade år

rtor en vikaria i Köpenhamn. i\ldsta kända vittnesbörd om honom

som kanik i Lund stammar från år rto8.21 Av adlig börd var även

Holger Skaldre. En frände till honom, Jon Skaldre, beklädde arki-
diakonatet före Niels Kortsen. Själv nämnes han som kanik i Lund år

r¡r3. Av Poul Helgesen har han karakteriserats som en man, vilken

''nog ägde mänskliga dygder men var föga andligt intresserad eller

religiöst sinnad'."
Peder Lauridsen bär i ett brev frän är t5zz endast titeln ,herr" och

benämnes kanik först i ett dokument från är r53r." När han inträtt
i kapitlet kan sålunda ej säkert fastställas. Föga känd är Jon Mogensen.

Som kanik är han belagd tidigast i en kvittens få"n är 1532. Han avled

är t534.'o Peder Iversen däremot är känd, främst genom de historiska

anteckningar han efterlämnat rörande Lunds ärkesätes historia. FIan

blev kanik i Lund àr t5to." Knud Karlsen var är rSzz vikarie vid
ett sidoaltare i St. Peters kyrka i Malmö. Ãr r5z8 omtalas han som

kanik.'u Jens Madsen nämnes år r5o8 presbyter och vikarie vid ett

sidoaltare i domkyrkan men är som kanik ej känd före är t532." Ej
heller Bent Nielsen eller Henning Albertsen äro belagda som kaniker

före detta år. Om Hans Jepsen Ulf är däremot källmaterialet rikare.
Han var son till en borgare i Malmö och nämnes klerk redan är 1495.

Ãr 15ú erhöll han kollationsbrev på ett prebende i Lund, vilket torde

stå i samband med hans utnämning till kanik. Som prost i stora präst-
gillet i Lund nämnes han första gången är t5zt, och denna befattning
innehade han under en fc;ljd av är.'"

Torkel Brunk och Jens Gerbo ha varít relativt unga medlemmar alr

kapitlet. Den förre torde år r¡3o ha tillhört kapitlet, emedan han detta

år uppträdde som prokurator ã. domkyrkans vägnar. Den senare efter-
trädde Mikkel Gertsen som kanik, när denne avled år rt3o.'n Enig med

alla dessa korherrar i deras strävan var utan tvivel deras ombud i Rom,

Peder Hansen Seber. F{an var son till myntmästaren FIans Seber i
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,Prelatstolen, i Lønds d.orn-

ÞyrÞas högÞor. Stolens ena

gavel salenas - där står i
stället ett saþramentshus -
ocb rnan bar antagi.t, att
stolen arsprungligen rlnt
t'yra sittplatser, en t'ör ztarje

prelat

Malmö och torde vid denna tid ha varit en ung man, ty han kvarstod
i domkapitlet lång tid efter reformationen.3.

För dessa prelaters och kanikers inställning till de religiösa spörs-

målen har det säkerligen varit av ej ringa betydelse, att de flesta av

dem studerat vid universitetet i Köln. Aage Sparres immatrikulering
därstädes är 1495 liksom ärkedjäknen Niels Kortsens år 1494 och

dekanen Torbern Billes år t49z har tidigare omtalats. Men redan år

r489 hade Laurids Jepsen Falster inskrivits vid Kölns universitet, och

àr r5o3 immatrikulerades Peder Lauridsen - elter att. lrân rSor ha

studerat iLeipzíg - år r¡o4 Holger Skaldre och Staffan Dringenberg,
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sedermera domkapitlets notarie, är t5rz Bent Nielsen och Jens Madsen
samt år 1513 Jens Gerbo. Möjligen har Mikkel Gertsen som kanik låtit
inskriva sig i Köln för vidare studier är r5o6.u' Aage Sparre hade en

tid efter âr r49z studerat i Rostock. Där hade även Laurids Falster på-
börjat sina studier är 1485. Jens Madsen avslutade sina där r¡13, och

Adser Pedersen erhöll sin grundläggande universitetsutbildning där från
r49r.ut Ãr r¡o¡ immatrikulerades Adser Pedersen jämte Niels Knudsen
vid universitetet i \Øittenberg." I Greifswald inskrevs är r49o Jon
Mogensen - i matrikeln angiven som landskronabo - är t496 Hans

Jepsen Ulf, som är t498 blev baccalaureus där, och år 1498 Erik Daa.'n
Flumanismen satte först sent sin prägel på dessa lärosäten. Den skolas-

tiska traditionen hade sina ivrigaste försvarare vid Kölns universitet,
och den höll sig kvar vid akademien i 'üØittenberg ännu under århundra-
dets första år. Att de lundensiska korherrarnas teologiska utbildning
präglats av gammaltroende katoisk anda, lider sålunda intet tvivel.

För samtiden framstod kantor Adser som andlig ledare i denna krets.
När t. ex. Peder Iversen âr r5z4 angrep Poul Helgesen, i vilken han
såg en kättare och lutheran, misstänkte denne, att kantorn inspirerat
ångreppet.35 Som den katolska mässans försvarare framför andra ut-
pekades Adser Pedersen jämte Hans Ulf i en efter danska förhållanden
tillrättalagd bearbetning av schweizaren Niklas Manuels uSatir om den

sjuka mässanu, vilken trycktes i Malmö är r533."u

Några dokunrent rörande kantorns strider mot de nya idéerna ha

bevarats till vår tid. Han angrep i en skrift det reformationsverk, som

stadsstyrelsen i Malmö gripit sig an med. Denna skrift är känd genom

brottstycken, vilka ingå i det genmäle, som år r¡3o utgick från Malmö
i stadens äldste borgmästares, Jep Nielsens, namn." Något senare synes

han ha inlåtit sig på en disputation med predikanterna, varvid bl. a.

celibatet diskuterats. Händelsen är bekant genom att malmöteologen

Frands Vormordsen efter disputationen framlade den evangeliska stånd-
punkten i en liten skrift, som gick i tryck år r53r."

På herredagen i Köpenhamn år rt3o representerades lundakapitlet
a.v bl. a. arkielektus, kantorn och kaniken Hans Ulf. Prelaterna besva-

rade de evangeliska predikanternas 43 artiklar med ett genmäle t z7
artiklar. Man tog ej ställning till predikanternas teser utan sökte främst
fastslå, i vilka stycken motpartens lära avvek från kyrkans. Dessa
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z7 artiklar uppvisa verbala överensstämmelser med ett sändebrev, som

Aage Sparre och lundakapitlet är r5z8 tillställde borgarna i Malmö

angående predikanternas läror. En jämförelse mellan aktstyckena ut-
'i'isar, att r5z8 ârs brev varit förlaga till de 27 artiklarna, men att
dispositionen i det senare dokumentet genom en rad omplaceringar av

styckena vunnit i klarhet och tankereda.'n L. Helveg, som först obser-

verat den,na likhet, såg dari ett vittnesbörd om att Adser Pedersen ut-
övat ett bestämmande inflytande såväl vid mellanhavandet med malmö-
borgarna r¡28 som på herredagen i Köpenhamn.'o En sådan slutsats är

emellertid förhastad. Man vet nämligen ej, vilka kapitelmedl€mmar
Aage Sparre haft i följe vid malmöbesöket 1528. Urkunden nämner

endast ,några goda män av värt hederliga kapitel i Lund och andra

goda, lärda män'. Vem sorn uppsatt r5z8 års brev, kan m. a. o. ej

avgöras. Därmed lämnas också frågan om författarskapet ttll de z7

artiklarna öppen. Det förefaller ej osannolikt, att kantor Adser haft ett
finger med, åtminstone år r¡28, men pennan kan ha förts av vilken
annan som helst bland de närvarande. Likheten mellan de båda doku-
menten visar således intet om kantorns roll vid försöket att kväva den

evangeliska rörelsen i Malmö 1528. Den antyder däremot, att repre-

sentanterna för lundakapitlet vid herredagen r¡3o haft så stort infly-
tande, att deras tvä är gamla sändebrev blev lagt till grund för de

danska prelaternas genmäle till de evangeliska predikanterna.

Den här behandlade gruppen rymde förutom prelaterna inalles fjorton
kaniker. Om några av kapitlets övriga sexton kaniker kunna spridda
upplysningar fuamdragas. Orsaken till att de ej undertecknat berättelsen

om Aage Sparres resignation, torde i de flesta fallen ha varit den, att
de ej residerat vid domkyrkan. I Lund fanns det nämligen just fjorton
kanikresidens. Urkunden har beseglats med kapitlets sigill, och detta
fick användas - såsom tidigare nämnts - endast om majoriteten av

de residerande kanikerna samtyckte därtill. Jämte de fjorton kaniker,
som bebodde residens,en, kunna ytterligare kaniker ha residerat vid
domkyrkan, teoretiskt sett upp till sju stycken. Det kan nämligen ha

funnits en minoritet, som ej undertecknat urkunden. Vid kanoniska val
krävdes i regel minst hälften av de avgivna rösterna, för att den före-
slagne skulle anses vald, men vid koadjutorsval krävdes två tredjedels

majoritet. Minoriteten var hänvisad till att göra invändningar, före-
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bärande att dess alternativ varir det bästa." En sådan opposition, .vatay

givetvis inga som helst spår aysatts i själva urkundens text, är tänkbar.
Men det bör understrykas, att ingenring är med säkerhet känt om de
enskilda kanikers motiv, som ej satt sina namn under aktstycket. Man
kan endast konstatera, att bland dem funnits såväl äldre som yngre
kaniker.

Tili de äldre hörde främst Oluf Hak, kusin till riddaren Niels Hak
till Häckeberga. FIan inskrevs r496 vid universitetet i Greifswald, blev
magister där 1498 och omtalas rto2 som kanik i Lund.n, En gammal
medlem av kapitlet var även Henrik Korrsen Vitstedt. F{an synes ha
varit son till rådmannen Konrad Vitstedt i Malmö. Ã,r 1497 immatri-
kulerades han i Greifswald. i to1 -var han ärkebiskopens skrivare, r5o6
hans kaplan. Som kanik i Lund är han känd frän âr r¡ro, och han
kvarstod i kapitlet även efter reformarionen.ns Mera sporadiska äro.

vittnesbörden om Tuve Flegen - belagd som kanik t5z4 och ryz6 -Peder Olufsen Hallandsfar, vilken nämnes som kanik och präst i St.
Peters kloster i Lund är r5zr, samt Jens Borreby, omtalad som kanik
i Lund är r533.on

Om andra kan med bestämdhet sägas, att de ej residerat i Lund.
Ãr r53z resign,erade en i övrigt ej känd kanik Erik Ortesen, och Aage
Sparre utnämnde i hans ställe Mogens Gyldenstiernes broder Jörgen,
vilken emellertid var förhindrad att residera och därför som prokuraror
skulle ha Henning Albertsen.ou 'fill de ej residerande hörde även sådana
andliga, vilka påven i apostolisk maktfullkomlighet tilldelat kanonikat
i Lund. Ã.r r5z4 erhöll Carolus Benoesr från Cambrai förnyad provi-
sion på ett kanonikat, och samma år förklarades Jörgen Skodborg berät-
tigad att intaga det främsta rummer bland lundakapitlets kaniker.nu

Konungen å sin sida gjorde sin rätt gällande art i faLL, där gam-
mal hävd förelåg, presenrera kandidater till lediga kapitelämbeten.
Konungen placerade därigenom förtjänta kanslister och andra kunga-
tjänare på kanonikaten. Denna rendens till sekularisering av vissa
tjänster grep kraftigt omkring sig efter reformationens genombrot, men
den var skönjbar även tidigare, ej minst i lundakapitlet.

Ã.r r53z avled kaniken Jörgen Pedersen. Frederik I inskred då till
förmån för sin sekrererare Morren Krabbe, en kusin till riksmarsken
Tyge Krabbe. Tjänsten var avsedd som sinekur, ty samma år blev
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Kaniþstolar i. Lands domkyrkas bögkor

Morten Krabbe prost i Oslo och därmed norska rikets kansler' En

tid var han även elektus till Oslos biskopssäte.n' P^ samma sätt för-
vandlades det kanonikat Christiern Pedersen förverkat till en sinekur

genom att bortgivas till sekretetarer- Johan Friis'" Slutligen synes ett

kanonikat sedan år r5zo ha innehafts av Jesper Brochmand, konungens

sekreterare och räntmästare, beklädd även med arkidiakonatet i Aarhus.

Kanonisk praxis bjöd, att även alla icke residerande kaniker kallades

till kapitlets möten, då val förestod. Jesper Brochmand erhöll kallelse-

brev till mötet den z7 juli :.532. Hans ursäkt för att han ej kunde

infinna sig är bevarad i regest.nn

Därmed har i allt väsentligt det material redovisats, som till våra

dagar bevarats om kapitelherrarna i Lund under r5zo-talet och förra
hälften av t53o-talet.50 Det återstår blott att sammanställa de spridda

notiserna om kapitlets särskilda tjänstemän. Ãr rt32 var Staffan

Dringenberg kapitlets notarie, en befattning, som han innehade redan

r¡r8. Flans universitetsstudier ha berörts i det föregående. Ã,r 15zz
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nämnes han som föreståndare för Heliga rre konungars kapell i Malmö,
vilket grundats av hans frände myntmästaren Flenrik Dringenberg.ul

Over domkyrkovärjarna kan följande längd sammansrällas, i huvud-
sak byggande på kvittenser gällande redovisning för deras förvaltning:

r 5 r 9: Holger Skaldre
r¡zo: Holger Skaldre
r¡zr: Holger Skaldre Niels Kortsen
r¡23: Holger Skaldre
r5z¡: Holger Skaldre
15z6; Tuve Hegen
t5z7 Holger Skaldre Erik Daa
r5z8: Holger Skaldre Erik Daa
r 53 r: Holger Skaldre
r¡33: Holger Skaldre
r ¡ 3 ¡: Holger Skaldre Laurids Falster "

Regeln att den ene arr domkyrkovärjarna skulle vara prelat, har
sålunda ej tillämpats. Däremot har man i stor utsträckning gynnar
kapitlets adliga medlemmar med denna lönande syssla.

i\rkebiskopens domsrätt utövades dels på kapitelhuset i Lund, dels

under de två gånger årligen hållna stiftsmötena, dels vid visitations-
resor inom stiftet. Stundom överlät han avdömandet av enklare mål på
sin official, som dessutom hade i uppdrag att uröva husbonderätren över
dem av ärkesätets bönder, vilka lydde direkt under Lundagård. Offi-
cialen uppbar rikliga sportler för sina tjänster. Ambetet innehades ofta
av en adelsman, som trädde i ärkebiskopens tjänst.'. Följande officialer
äro kända under r 1zo-talet och början av r53o-taletz

Hans Skovgaard till Gunnarstorp til| rSzz

Jep Falk till Gyllarp 1526, t5z8

Jon Mogensen, kanik rjzg, rr3o, r53r
Erik Daa, kanik Ít33
Jörgen Urne rj34, rJ3j.6a

Det bevarade materialer till Lunds domkapitels hisæria under Aage
Sparres tid som stiftschef är fragmentariskt, särskilt vad beträffar
kanonikatens innehavare, men der är tillräckligt rikt, för att man skall
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kunna fastslå, att kapitlets huvuddel slutit upp bakom Aage Sparre vid
hans försök att är r53z äterknyta förbindelserna med påvestolen. Ett
annat beyarat bevis på solidaritet med arkielektus är den förbindelse
kaniken Hans Ulf avgav den 9 mars r5z6 att från sin prebendekyrka
erlägga cathedraticum och altarhavre tiil Aage Sparr'e.uu Dessa avgifter
voro ett slags gästningsavgifter, vilka tillkommo ärkebiskoparna. För-
bindelsen vittnar m. a. o. om att Hans Ulf i Aage Sparre sett ärke-
stiftets rättmätige styresman just vid den tid då, som vi setr, framstå-
ende män inom kyrkan togo parti för Jörgen Skodborg mot mäster
Aage.

Som i det föregående visats, hade de flesta kanikerna och alla prela-
terna utom prosten erhållit en teologisk utbildning atr traditionell typ.
Det har också antytts, att denna grupp vid flera tillfällen bestämt dom-
kapitlets hållning i aktuella ftägor. Om dessa mäns nitälskan för att
kapitlet ej skulle besmittas av de nya irrlärorna, vimna de bevarade
brottstyckena ay en exkommunikationsformel, vilken använts inom
lundakapitlet. I denna bekände sig kaniken till den rena katolska
läran och förbannade allt kätteri, i synnerhet Lurhers, "för vars skull
många nu utsatts för misstankar eller drabbats av vanärarr. Uttryck-
ligen tog han avstånd från Luthers kätterska uppfattningar, t. ex. i
sakramentsfrägan, och hyllade umed mun och hjärta" den lära, so.m

kyrkan och påven och framstående teologer gillat och stadfäst.uu Som

rättesnöre för sin tro erkä,nde han sålunda i första rummer den kyrk-
liga traditionen, ej den heliga skrift. Den som uppsatr detta edsformu-
Iär, synes sålunda ha stått främmande för bibelhumanismen och refor-
mismen. Denna konservativa anda bestod i stort sett obruten i,nom

Lunds domkapitel, när den gamla kyrkan störtade samman i Danmark.
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Aristokratien och kyrkan

Ni** cHRISTIERN II LAMNADE DANMARK, avföll den skånska aristo-
kratien snabbt från honom och svor hertig Frederik trohet. Tyge Krabbe,
som av Christiern berövats sina skånska län, utsågs redan i mars rjz3
till riksmarsk u,nder den nye konungen, och han tog verksam del i
arbetet att vinna sina ståndsbröder för dennes sak.t Med borgarna i
Malmö, vilka under sin nye borgmästare Jörgen Kocks ledning ännu
höllo fast vid den landsflyktige monarken, inleddes förhandlingar) .var-

vid två lundakaniker synas ha utnyttjats som förmedlare." Underhand-
lingarna lodde ej till resultat, ty frän september månad belägrades

staden av herrarna, till vilkas hjälp avdelats en styrka av de lands-

knektar, som anlänt till Danmark från Sverige. Befälet fördes av
Tyge Brahe till Tosterup, dennes broder Axel Brahe, Holger Gregersen

Ulfstand och Joachim Trolle till Lillö.'
Läget komplicerades av att, Gustav Vasa välvde planer på att för-

värva de skånska landskapen. Genom proklamationer bearbetades be-

folkningen, men ett erövringsföretag av denna art översteg svenskarnas

krafter. Under Berend von Melens ledning gjordes emellertid ett infall
i Blekinge, som besattes. Claus Bille och Axel Urup lyckades í maj r5z3
som underhandlare från dansk sida utverka ett stillestånd till midsom-

mardagen, då förhandlingar skulle upptagas i Ãhus.n Fluvuddelen av

hertig Frederiks trupper var bunden vid Köpenhamns belägring. Därför
vädjade man till lybeckarna om stöd vid förhandlingar med svenskarna,

sä att stilleståndet ytterligare kunde förlängas. Samtidigt riktade det

danska riksrådet en maning till Sveriges prelater och adel att avstâ.

från vidare angrepp på danska riket.s
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Det rådrum man sålunda skaffat sig, utnyrtjade adeln till att kon-
solidera sin ställning. Dess främsta män besökte hertigen i dennes läger
utanför Köpenhamn. Frederik tilldelade dem där nya förtroendeupp-
drag. Främst ville man trygga försvaret av gränsen mot Sverige, och
i gränsIänen insattes pålitliga män. Den rz juli erhöll Tyge Krabbe
åter Hälsingborgs slottslän, vilket han tidigare innehaft och som nu
blivit ledigt genom Johan \Øezes flykt, jämte dess underlydande om-
råden, häraderna Luggude - urom Brunnby socken - Bjäre, Norra
och Södra Ãsbo, Göinge, Rönnebergs, Onsjö, Harjager och Torna. För-
valtningen av nästan hela norra Skåne från Skälderviken i väster till
Listerlandet i öster jämte kontrollen över de viktiga vägarna från den
småiändska skogsbygden lades alltså i riksmarskens hand. Lagaholms
slott och därmed uppsikten över Lagastigen gavs den 9 juli åt Holger
Ulfstand. FIans broder Truid behOll Varbergs slott och län, vilket han
erhållit är r5zz.o

Den z r juli hyllades den nye konungen av ombud från hela Skåne
utanför Lund. Därvid utfärdades särskilda privilegier för allmogen i
Göinge, Norra Ãsbo och Bjäre härader. Gräns efolkningen i des,sa trak-
ter hade vid flera tidigare tillfällen skilt sig från riket i övrigt och slutit
s. k. bondefreder med granîarna pä andta sidan riksgränsen. Deras loja-
litet var av betydelse, ty det förlängda stilleståndet med svenskarna
utlöpte den z5 juli, då nya underhandlingar skulle upptagas om hur för-
hållandet mellan rikena skulle gestalta sig. Samtidigt fullföljdes omför-
delningen av kr,onans län. Holger Ulfstand skulle under Lagaholm lägga
förvaltningen av Höks, Tönnersjö och Ãrstads härad, Söndrums län
och staden Laholm. Länet skulle innehas i tolv år. Truid Ulfstand
erhöll nytt brev på Varbergs slott och län, omfattande de fyra nordliga
halländska häraderna, att åtnjutas under tio år. Till Tyge Krabbes län
lades nu även Brunnby socken, men samtidigt utbröts Onsjö härad ur
länet och förlänades till Axel Brahe. Dennes broder Tyge Brahe - som
senare stupade framför Malmö - erhöll Hishults län i Halland på sin
och hustruns livstid. Knud Bille tilläts likaså på livstid inneha Gladsax
län med Albo härad. Slutligen höjdes Börje Jensen Ulfstands pant-
summa i Viilands härad med rooo mark.'

Tanken på en av konungen direkt beroende, centralistisk provins-
förvaltning, liknande den som lagts i Johan \Øezes hand, var sålunda
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övergiven. Förvaltningsuppdragen gåvos åter till provinsadelns mest

framträdande män. Som representanter för sin landsända deltogo de i
uppsättandet av Frederik I:s handfästning. Denna har sigillerats för-
utom arr de nyssnämnda herrarna även av Mourids Jepsen Sparre, inne-

havare av Beridsholms (Bjärsjölagårds) län med Färs härad, Henrik
Aagesen Sparre, Albert Jepsen Ravensberg, länsman på Falsterbo slott

med underlydande Skytts härad och på Lindholmens slott med Oxie,

Bara, Ingelstads och Järrestads härader. Dessa voro medlemmar i riks-

rådet. Av skånsk utområds adel deltogo riddaren Joachim Trolle, läns-

man över Gärds härad, riddaren Aage Brahe, som före det svenska

angreppet innehaft slotten Sölvesborg och Lyckå med hela Blekinge,

samt väpnaren Jens Torbernsen Rosensparre, länsman över Frosta härad

i Skåne och Hakns,tads härad i Halland.'
Under de första dagarna av är r5z4 kapitulerade Köpenhamn och

Malmö. Den e febr. uppsade Malmö borgare konung Christiern tro
och lydnad och hyllade Frederik I.'' Blekinge ställdes åter under dansk

överhöghet genom Malmö recess den r sept. rt24. Först efter denna

tidpunkt voro sålunda alla landen öster om Oresund i de nya makt-

havarnas händer.

Frederik I residerade helst i hertigdömena på slottet Gotto'rp, och

omsorg,en om provinsförvaltningen överlämnades därför i stor utsträck-

ning till de i de olika landskapen bosatta rådsmedlemmarna och adliga

länsmännen. Frân är t5z5 skulle den skånska adelns väpnade uppbåd

årligen mönstras av arkielektus, Tyge Krabbe, Axel Brahe och Holger
Ulfstand, och från är r53r skulle de tre förstnämnda ha överinseende

över rättskipningen i landsändan.'o De skånska herrarna uppträdde ofta
som en sluten krets, främst när provinsens säkerhet hotades av yttre

eller inre fiender. Brev, som de i sådana lägen växlat t. ex. med Gustav

Vasa, äro bevarade.tt

De skånska rådsherrarna voro goda katoliker. Tyge Krabbes stränga

gammaldags uppfattning är flerstädes omvittnad. Holger Ulfstand hade

själv vallfärdat till det heliga landet. Axel och Aage Brahe samt Mou'
rids Sparre gåvo, som tidigare antytts, ärkedjäknen Niels Kortsen sär-

skilda uppdrag art nträtta i Rom hos den påvlige penitentiarien. Holger
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Dosforrnigt reliþvariøm av gald. BleÞi.nge, r4oo-tdlet. statens bistorisþa møseøm

ulfstand och Albert Ravensberg tillhörde släktkretsen kring den pålit-
ligt gammalrroende Predbjörn Podebusk." De voro alla beredda att
försvara såväl sin egen nyvunna maktställning mot alla angrepp rrâ,n
chrisdern II:s sida som den gamla kyrkans auktoritet genremor ,luthe-
riet". gsd¿¡ christiern övergått till den evangeliska läran, sammanföllo
dessa båda frontlinjer.

under den ur detta läge framsprungna proklamarionen av den zg
juni t5z4 hängde de flesta skånska rådsmedlemmarna sina sigil. ur-
kunden är ej fullständigt sigillerad, ty av namnlistans 4g namngivna
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herrar ha endast 3z beseglat. Av de andliga rådsmedlemmarna ha två

undandragit sig, av de världsliga fjorton. De skånska herrar, som bi-

trätt proklamationen, voro Tyge Krabbe, Predbjörn Podebusk, Henrik

Aagesen Sparre, Henrik Krummedige dll Vallen, Flolger Gregersen

ulfstand, Knud Bille och Truid Gregersen ulfstand. Däremot sigil-

lerade ej Axel Brahe, Albert Ravensberg och Mourids sparre. under

det brev, vari utområds adel den ¡ juli kungjorde sin anslutning till
riksrådets ståndpunkt, hänga Joachim Trolles och Claus Billes sigill."

Den här manifesterade sammanhållningen sattes på prov i fejden

mot sören Norby. Hela länsadeln i landen ösrer om oresund engage-

rades i kampen, och till dem slöto sig Henrik Krummedige, claus Bille,

Axel urup och Mourids olufsen Krognos till Bollerup jämte adelsmän

från övriga delar av riket. Kretsens ledare var Tyge Krabbe.'n Med

hjälp av landsknektsstyrkor under Johan Rantzaus befäl lyckades her-

rarna under sommaren r5z5 vinna överhand till lands. Men striden

hade krävt offer i gods och egendom. claus Biiles sätesgård Lyngsgård

bade bränts och hans ägodelar bortförts av upprorsmännen; en av Axei

Brahes huvudgårdar var bränd, de övriga plundrade; brända voro också

en Predbjörn Podebusk tillhörig gård, Joachim Trolles Lillö, en gård

tillhörande Mourids Krognos, en tillhörande claus Podebusk, och

Gladsax slott, vilket Knud Bille hade i förläning av kronan, hade

plundrats och bränts. "Med få ord,, skrevo nägra skånska herrar i

början av jurri rt2i rill konungen, 'alla mäns gods här i landet äro

brända och plundrade utom Häckeberga, Glimminge och förrädaren

Niels Brahes gods'.tu

Några adelsmän hade emellertid svikit. Detta gällde främst Axel

Brahes broder, Niels Brahe till Vanås och Vittskövle, som trots bro'derns

föreställningar slutit sig till bönderna. Han dömdes i aug. t5z5 för'
lustig liv och gods, eftersom han fört avog sköld mot sitt fädernesland.'u

Riddaren Hans Skovgaard, som rt22 a.tsatts som ärkebiskopens official

och under r:rera är låg i delo med Aage sparre om besittningen av

ärkesätets län Vram, stod i upprorets början i förbindelse med Niels

Brahe. Han greps och hölls i fängsligt förvar i Köpenhamn. Misstankar

riktades också mot Mogens Falster (Bielke), som ävenledes fängslades.

Han hade före regentskiftet r¡23 en rid innehaft Hälsingborgs län.

Båda dessa herrar frigåvos efter art ha gjort skriftlig avbön." Rebel-
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lerna h,oppades tydligen, att upprorsmännens seger skulle bereda dem
en bättre ställning än den de just då innehade. Av liknande skäl an-
slöto sig medlemimar av lågfrälset till Sören Norby, män, vilka enligt
de skånska herrarnas förut citerade skrivelse "ägde blott fö'ga".tt

Rådsaristokratien belönades efter fejden för sin trohet först och främst
genom att delar av Niels Brahes till kronan förbrutna gods bortgavs
till de lojala adelsmännen. Tyge Krabbe spelade en ledande roll såväl
vid processen mot Niels Brahe som vid godsets fördelning, och för egen

del erhöll han ett rretioral gär.dar. Axel Brahe övertog släktgården
Vittskövle, Claus Bille Vanås. Större och mindre förläningar eller
gåvor skänktes under den följande tiden åt Henrik Krummedige, Flolger
Ulfstand, Jens Torbernsen Rosensparre, Börje Jensen Ulfstand, Henrik
Aagesen Sparre, Mourids Jepsen Sparre och Axel lJrup.'n På herredagen

i Köpenhamn sommaren r¡25 beslöts, att befästningarna i Landskrona,
Ystad och Ãhus, där borgarn a tagit parti för upprorsmännen, skulle
nedrivas, och i stället förstärkningar göras på kronans slott i Hälsing-
borg, Sölvesborg och Varberg. Dessutom skulle myntaregården i Malmö
befästas, och därunder lades Oxie, Ingelstads och Järrestads härader,
vilka utbrötos ur Lindhoknens län, samt Hyby län. Förste innehavare
av det sålunda nybildade Malmöhus län blev Albert Jepsen Ravensberg,

som dessutom behöll sitt gamla län Falsterbo slott med Skytts härad.
På herredagen beslöts även, att Mogens Göye och Tyge Krabbe skulle
fä rãtt att \arna Christiern II:s anhängar.e och driva dem ur riker.'o
Den skånska allmogen ålades att betala böter för aw den brutir sin
trohetsed och avfallit till rikets fiender. Om andra åtgärder genremor
upprorsmännen är ej mycket bekant. Synbarligen för att mildra miss-
stämningen bekräftades den z7 aug. r5z5 Göinge härads privilegier."

För samtiden med dess korta perspektiv på händelserna tedde sig

den tilltagande oron bland Tysklands allmoge som en följd av Luthers
förkunnelse. Poul Helgesen gav uæryck åt samma tanke i ew sände-
brev mot Martin Luther, vilket han dedicerade till Tyge Krabbe, och
synpunkten skymtar även i Skibykrönikan. Den uttalades är r5z9 av
biskop Jens i Odense." IJpproren i Tyskland voro av tvâ. huvudtyper.
Några framgingo ur sociala och ekonomiska missförhållanden och hade
till syfte att återställ¿ udas alte gute Rechtu. Sådana voro r. ex. de
schweiziska böndernas uppror 1489 och r513, oroligheterna i Sydtysk-

6
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,Gud bjälpe Adarns barn. Början är lätt giord men aosløtningen mödosarn. Då

man sþreo¿ år r525, fredagen efter S:t Marþøs dag, sÞed.de ztid Lønd en stor järn'mer.

Där bleøo öøer r5oo tþjatnd tilL döds och slagna. Däröper må.nde de sþ,ånsþa letti.n-

nor oäl Þløga., - PlattysÞ inskription, gjord a'o ttenrn¿istaren Adatn pan Díiren å

en nun erd riøen strävpelare vjd Lønds dornkyrkas sydsida. Domleyrkotnøseet, Lund.

lancl orrrkrirrg sekelskiftet och under åren rrri-r1Í7 samt i viss män

upprorsrörelsen kring nder arme Konradr'. Andra oroligheter däremot

bottnade även i religiösa strömningar. Man reste krav på "das göttliche

Recht', och i agitationen inmängde sig stoff från reformatorernas för-
kunnelse. Några politiska förbindelser mellan den upproriska skånska

allmogen och de tyska oroshärdarna ha ej existerat' Nordtyskland var

för övrigt ganska oberört av den allmänna oron biand bönderna."

Bondeupproren i Skåne under Frederik I:s första regeringsår betingades

av speciella politiska omständigheter. Om över huvud några jämförelser

böra anställas med tyska förhållanden, skola paralleller hämtas från

rörelser av den först nämnda typen. Skånes bönder kämpade för
>gammal god sedvänj ¿rr, lör den tingens ordning, som rått under den

fördrivne konungens tid. Det torde kunna anses säkert, att allmogen ej

förmåtts gripa till vapen av religiösa bevekelsegrunder. Den var tvärt'
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om det befolkningsskikt, som i religiöst hänseende var mest ko,nserva-

tivt och efter reformationen segast höil fast vid den gamla tron. Att
tankegångar och uttryckssätt i t. ex. den proklamation, som Christiern
II från sitt hov i Lier riktade till sina förutvarande undersåar i april
r525, erinrar om de tyska böndernas agitatio'n för "das göttliche Recht",
bevisar intet om stämningen bland den skånska allmogen. Däremot gav

den en misstänksam riksledning orsak till ytterligare försiktighetsmått."
För en mân som Tyge Krabbe innebar "lutheri" eú farlígt hot mot

den bestående ordningen.'u Denna mera politiska än religiösa innebörd
bör inläggas i hans ord, när han i brev frän lägret utanför Ãhus den

30 mars vädjade till konungen, att >Eders nåde ej lider något Luthers
parti i Eders nådes länderr.'u FIan och hans ståndsbröder ansågo sig

strida mot en av de farliga nya idéerna gripen allmoge. I den förut
citerade rapporten till Frederik I heter det i fråga om branden på Claus

Billes gård, att det var en "förlupen munk, som stack den i brand.
Claus Bill,e lät honom också lida en kättares straff, döden på bålet.

I konsekvens härmed yrkade riksrådet vid herredagen i Köpenhamn på

skärpta stridsåtgärder mot "lutherietu. Luthers och andra kättares skrif-
ter ävensom bibelöversättningar borde ej få införas i riket. Frederik I
vägrade biträda detta förslag, vilket enligt en samtida uppgift föran-
ledde biskop Lauge av Roskilde att inför konungen antyda, att >>man

hade fördrivit en konung och också kunde taga en konung in i riket
på nytt".27

Följande år drevs Sören Norby bort från Blekinge under Tyge
Krabbes, Axel Bralles och Henrik Krummediges ledning. Som länsmän

i Blekinge insattes Axel Urup på Sölvesborg och Mourids Olufsen
Krognos pà Lyckâ,'" Genom att de sista stora länen i de skånska pro-
vinserna pä detta sätt kommit i högadelns hand, behärskade rådsaristo-
kratien fullständigt lokalförvaltningen. Vid samma tidpunkt uppblos-
sade kring kyrkan en ny strid, i vilken adelns hållning kunde bliva av

största betydelse. Denna gång gällde det emellertid ej ulutheri,' eller
någon utifrån kommande fara, som kunde omstörta såväl kyrkans som

aristokratiens egen maktställning, utan hotet låg i Frederik I:s nya
kyrkopolitik. Denna kunde erbjuda herrarna fördelar för egen del.

Dessas ställningstagande var därför nv ej pä förhand givet som under
cle tidigare åren.
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Av central betydelse var, som tidigare framhållits, den uppgörelse,

som träffades mellan konungen och Aage Sparre om Lunds ärkestift
den r9 aug. 1526. Av de världsliga rådsmedlemmar, som deltagit i
förhandlingarna, hade Tyge Krabbe, Flenrik Sparre, Knud Bille, Anders

Bille, Hans Bille, Holger och Truid Ulfstand, Johan lJrne samt Oluf
Nielsen Rosenkrantz sigillerat r5z4 ârs proklamation, medan Axel
Brahe, Mourids Sparre, Albert Ravensberg och Johan Oxe ej gjort
detta. Med hänsyn till vad den ingångna överenskommelsen i fortsätt-
ningen kom att betyda för den danska kyrkans motståndskraft, fram-
står den förstnämnda rådsgruppens ställningstagande är 15z6 i klar
motsättning till den ståndpunkt samma herrar intagit tvä är tidigare.
Enklast torde herrarnas hållning förklaras antingen med att de ej till
fullo insett, att konungen här ledde dem in pä nya vàgar, och att de

menade sig gagna kyrkan genom atr gyîna den gammaltroende Aage

Sparres kandidatur, eller med att ståndskänslan besegrat alla hänsyn

til,l kyrkans bästa. De hade ju i handfästningen hävdat, att adeln

borde ha företrädesrätt till rikets prelaturer.
Fastän oklarhet råder om adelsmännens bevekelsegrunder, kvarstår

själva faktum: herrarna gåvo sitt stöd åt den bland konkurrenterna om

den danska kyrkans främsta post) som kyrkans egna prelater vid denna

tidpunkt ej ville .veta a'v. Enigheten bland kyrkans försvarare hade

m. a. o. sprängts. Vid herredagen i Odense ett par månader senare sökte
prelaterna på ol,ika sätt åter skapa sammanhållning kring den gamla
kyrkan. Som tidigar,e berörts, lyckades de ej förmå konungen till några
utfästelser, och aristokratien uppställde nu vissa villkor för samverkan
med prelaterna. Dessa tvungos lämna garantier för att ytterligare adels-
jord ej skulle komma ,i kyrklig ägo. I gengäld gavs den 6 dec. t5z6
av herrarna löftet att med all makt hålla kyrkan och hennes personer

vid deras rättigheter och privilegier. Namnlistan i det öppna brev, vari
löftet gavs, nämnde inalles 33 världsliga rådsrnedlemmar, bland dem

Tyge Krabbe, Henrik Sparre, Axel Brahe, H,olger Ulfstand, Mourids
Sparre, Knud Bille, Truid Ulfstand och Albert Ravensberg.'n Breyet
är tyvärr ej b'evarat i original, varför det ej är känt, huruvida alla dessa

herrar m,ed sina sigill bekräftat överenskommelsen.

Adelns löfte fick emellertid ringa betydelse. Vid herredagen i Odense
påföljande år präglades herrarnas ställningstagande mera av en strävan
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Graosten öoer Moørids Jepsen Sparre. Lønds domkyrka
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âtt vinna egna fördelar än att värna om kyrkans rättigheter, och den

linje de i sitt handlande följde, kom närmare konungens än prelaternas.

Det är sålunda troligt, att det mandat, vari evangeliets fria predikan
tilläts, utfärdats med rådsaristokratiens samtycke. Tidigare har omtalats,

att herrarîa vid detta tillfälle i samförstånd med konungen framförde
ett gammalt krav på att adelsmän skulle få rätt uppbära de böter, som

ådömdes deras landbor inför andliga domstolar och som tidigare till-
fallit kyrkan. I denna fråga måste pr'elaterna ge vika, och de befunno

sig på rcträtt även i tiondefrågan.

Av ålder hade allmogen till biskopen givit smärre avgifter med olika
namn, uredselr, >>nandest>>, "biskopsgåva", ,tsmörbördu etc. Under
rroo-talet krävde kyrkoledningen, att denna traditionella sedvänja,

,rpatria consuetudo', skulle ersättas med att biskopen erhöll en tredjedel
av tionden. Man hävdade även principen, att tionde skulle ges av alla,
också av adeln. Men med tiden ansågo sig biskoparna ha rätt till såväl

tredjeparten av tionden som de gamla smärre avgifterna, och ännu vid
odenseherredagen anlade de denna synpunkt. Emellertid avvisades här-
vidlag deras anspråk. Mötesrecessen fastslog, att bönderna skulle erlágga

endera tredjedelen av tionden till biskopen eller, om de föredrogo detta,

utge de smärre avgiîterna enligt upatria consuetudo'. Men ej nog där-
med. Adelns tiondeskyldighet för sina sätesgårdar förbigicks med tyst-
nad i recessen, och därmed ansågo sig adelsmännen befriade från den.uo

Att adelns stöd varit av betydelse för kyrkans möjligheter att hävda

sin rätt till tionden, betygas av nägra omständigheter kring tionde-
uppbörden i ärkestiftet. I Skåne liksom annorstädes erlade allmogen

endast motvilligt tionden, och ofta måste överheten ingripa med påbud

och föreskrifter." r5z7 ärs recess medgav i fräga om biskopstionden

ej något val för ärkestiftets del mellan tredjeparten och "patria con-

suetudo>. Kungliga påbud att biskopstionde skulle ges årligen, blevo

verkningslösa. I stället vädjade Aage Sparre till adelsmännens stöd.

Den r3 dec. t53z förbundo sig Tyge Krabbe, Albert Ravensberg, Anders

Bille, Axel Brahe, Holger Ulfstand och Knud Bille att tillse, att deras

egna och alla deras anförvanters bönder inom ärkestiftet gåvo rätt
biskopstionde samt sedvanliga gästningsavgifter, bl. a. när ärkebiskopens

cellarius besökte socknarna för att å sin herres vã.gnar sitta som domare
i andliga må1."
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uppgörelsen innefattade även bestämmelser för erläggande av tionde

till sockenpräsrerna. i\rkebiskop Birger hade i denna fràga krävt, att

prästerna skulle erhålla såväl sin andel i tionden 5e¡¡ "helgonskyldu,
>,altarmat>> och liknande avgifter.t' De senare avgifterna hade allmogen

upphört att ge under Christiern I:s tid. Helgonskylden erlades av vatje

hushåll i råg, korn, havre eller mjöl, altarmaten däremot i bröd, nöt-

kött, fjäderfän eller ägg.'n vissa landsdelar hade emellertid svårt för

arr komma ut med pålagor i spannmåI. Ãr r53z nedprutades därför

liyrkans anspråk. Allmogen skulle slipp a att ge prästerna altarmat

men däremot såväl rätt tionde som helgonskyld och offer (en penning-

avgift). I Blekinge, Gö'inge härad och skogsbygden, "där föga kan sås",

skulle dock i stället för helgonskyld ges ahatmat, liksom man gjort

tidigare. I fräga om biskopstionden höllo sålunda herrarna fast vid

den kringskärning av biskoparnas rättigheter' som gjorts i r5z7 ärs

odensebeslut, och beträffande sockenprästernas intäkter underkändes de

grundsatser, vilka kyrkan tidigare sökt tillämpa.

vid herredagen r527 voro prelaterna hänvisade till en defensiv håll-

ning. Som vederlag för sina eftergifter krävde de, att biskopar, pre-

later, kyrkor, kloster och meniga kleresiet skulle få njuta och behålla

den egendom de innehade med hävdad rätt, såvida den ej med lagliga

medel kunde frånvinnas dem, och att brev i denna sak av konungen

skulle utfärdas till alla stift och landsting. En punkt med detta innehåll

intogs också i recessen, och i regest finns ett kungligt brev av den zz

aug. r 1z7 bevarat, ställt till ridderskapet och adeln i Skåne, i vilket
herrarna ,manades att ej med våld tillägna sig kyrkogods.'u

Bakom prelaternas begäran röjde sig fruktan för att adeln skulle gå

vidare på den väg, som medlemmar ur adelsståndet beträtt är t525, dä

de framlade sina krav på kyrkan vid herredagen i Köpenhamn. Aristo-

kratiens inställning gentemot kyrkan hade två sidor. Herrarna visade

sympatier för den gamla tron, och de kände solidaritet med prelaterna,

när rikets båda främsta stånd hotades av "lutheri, eller andra omstör-

tande tendenser i samtiden. Men om kyrkan försattes i ett trängt läge,

drogo de sig ej för att utnyttja situationen till egen fördel. Det gällde

härvidlag främst kyrkans egendom och ekonomiska tillgångar. Aristo-

kratiens förhållande till kyrkan förtjänar att meta ingående belysas

ur denna synpunkt.
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Adeln liksom kyrkan baserade sin ekonomi på räntor och intäkter
av jor'degendom. Att på bästa sätt urnyttja denna egendom och a¡t
fördelaktigt placera uppkomna vinsrer antingen i nya jordförvärv eller
genom att pä annat sätt göra rnedlen räntabla, voro praktiska problem,
vilka berörde båda stånden. En adelssläkts ställning inom riket be-
rodde dels på i vilken utsträckning dess medlemmar hade kronans slott
och län sig anförtr,odda eller bekläddes med andra offentliga uppdrag

- adeln försummade ej heller att hävda, am stånder framför andra
skulle brukas vid rikets förvaltning och styrelse - dels och icke minst
på hur stora dess samlade ekonomiska tillgångar voro. Danmarks adel
utveoklade därför vid nya tidens början en allsidig verksamhet för atr
höja sina egendomars avkastning och värde. Arealerna ökades med alla
medel. Nya och bättre brukningsrneroder prövades. Man sökte skapa
nya inkomstkällor genom att lägga an pä uppfödning av hästar och
fodernöt för export, och man började driva en allt livligare handel med
egna pr.odukter, vilka transporrerades på adelsmännens egna skepp.,u

Vid nya tidens början befann sig en sror del av Skånes jord i adelns
ägo eller låg under en adelsmans myndighet.3T itrkesätet och domkyr-
kan ägde i Skåne rätt till intäkter från tillsammans nära zSoo gärdar,
hus och jordar. Av herreklosrren var augustinklosrret i Dalby förmög-
nast med intäkter från över 4oo gärdar och jordar. Cistercienserna i
Flcrrcvads kloster uppburo avgifter från omkrirìg 3oo larrdbt¡r. Uncler
Allhelgonaklostret i Lund lydde omkring r¡o landbor. Det tillhörde
cluniacenskongregationen inom benediktinorden, och dess abbot skulle
ha uppsikt över ordens övriga kloster i Danmark samr ägde rätt att
visitera dess tre nunnekloster inom ärkestifter. Dessa voro Bosjö
kloster, dit landgille erlades frän z5o gärdar, hus och jordar, Börringe
kloster med rätt dll intäkter från omkring r5o fastigheter och St. peters

kloster vid Lund, vilket hade omkring z5o landbor. Under premonsrra-
tensklostret i Bäckaskog lydde r r ¡ landbor, under Tommarps kloster
av samma orden ro¡ och under Oveds kloster - även det ett premon-
stratenskonvent - 96. }J.allands enda herrekloster, Ãs kloster, tillhörde
cisterciensorden och drog räntor f.rän z4z gärdar, hus och jordar."
Därtill kommo rz5 gâ.rdar och fastigheter, som erlade avgifrer till hos-
pital och barmhärtighetsstiftelser, samr r2oo som anslagits till socken-
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kyrkor och enskilda präster för olika ändamåI. Den egendo,m, från
vilken kyrkan hade rätt till intäkter, torde i Skåne ha uppgått till
omkring ¡ooo fastigheter.se

Antalet personer, som tillgodoräknade sig intäkterna frâ.n denna gods-

massa, var förhållandevis litet. j\ven om man räknar med de tjänare,
som höllos av prelater och i klostren, och de skyldigheter de andliga
hade gentemot de fattiga, nödlidande och vägfannde, voro räntorna
tillräckliga för att tilläta en ganska hög levnadsstandard. En vanlig
företeelse under medeltiden var, att munkklostren hade mindre antal
munkar än vad ordensregeln föreskrev, medan däremot nunneklostren

stundo,m mottogo flera nunnor än tillåtet.no Det sistnämnda samman-

hängde med adelns sed att bereda sina ogifta döttrar försörjning genom

att läta dem gå i kloster. Därigenom kommo klostrens räntor indirekt
adelsståndet till godo. Detta skedde även, när adelsmän bekläddes med

högre kyrkliga ämbeten. Men dessutom låg det nära till hands för
adelsmännen att mera direkt söka utnyttja kyrkans domäner, att nyttig-
göra dem för egen del och intensifiera deras brukning. Detta kunde s,ke

såväl i samförstånd med kyrkoledningen som under strid mot denna.

Speciella omständigheter voro förknippade med herreklostrens ställ-
ning. Over dessa klo,ster hade antingen konungen eller biskopen domi-
nium." Dominiet innebar dels skyldighet att värna och beskydda klost-
ret, dels rätt att tillsätta abbot och i vissa fall rätt till någon mindre
avgift. Sedan länge var det brukligt, att nunneklostren hade en före-
ståndare, som förvaltade deras gods och sörjde för nunnornas underhåil.
I annat sammanhang har omnämnts, att Aage Sparre och Torbern
Bille innehaft föreståndarskapet för Bosjö kloster. Föreståndaren för
St. Peters nunnekloster kallades prior och insattes av ärkebiskopen.u'
Men även konungen kunde insätta klosterförestândare. Föreståndar-

skapet betraktades ofta som en förläning, och från kung Flans' tid blev
det allt vanligare att herrekloster på detta sätt bortförläntes. Däri-
genom ökades konungens möjligheter att tillgodose adelns krav på

förläningar. Föreståndare insattes med olika motiveringar. I Essen-

bæks kloster gjorde Frederik I detta på munkarnas €gen begäran. I
Tommarps kloster insattes är rj29 konungens sekreterare Morten
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Krabbe som föreståndare, emedan klostrets abbot ej förmått komma ut
med de pålagor, som klostret beordrats erlägga. Ett âr senare befalldes

konventet i Dalby att utse Anders Bille till sin föreståndare.n'

Föreståndarskapet gav innehavaren i stort sett samma fördelar som

€ft vanligt län, och därför voro dessa uppdrag begärliga för adeln. Vid
förhandlingarna om Christiern II:s handfästning år r¡r3 framhölls, att

"jungfruklostren' ej ägde annat gods än vad ridderskapet givit till dem

med sina barn, varför dessa kloster fördärvades genom att oadliga
personer gjordes till föreståndare för dem.'n På herredagen i Köpen-
hamn r;z¡ framlades från adelshåll ett krav, att alla rikets herrekloster

skulle bortförlänas.nu I ett brev är r53o manade Henrik Krummediges

maka, Anne Rudsdatter, sin svärson Eske Bille att skaffa sig "någon
fördel här i Danmark, ty man säger, att klostren skola skiftas; dock

är ännu intet anammat här i landet utom Dalby, som herr Anders Bille
har, och Tommarp, som mäster Morten Krabbe harrr.nu

Konungen bortförlänade främst de kloster, över vilka han hade

dominium. Både Christiern I och kung Hans hade utövat skyddsrätt
över St. Peters kloster i Tommarp.u' r5z9 bortgavs klostret som

nämnts till Morten Krabbe. När han r53z blev domprost i Oslo, er-

höll Jörgen Kock, som adlades 1526, klostret på samma villkor som

Morten Krabbe.n' Jörgen Kocks företrädare som borgmästare i Malmö,

Hans Mikkelsen, hade av Christiern II erhållit Börringe kloster som

pant för ett lån är r5zo. När Hans Mikkelsen följde sin herre i lands-

flykt år rt23, tog Axel Brahe klostret i besittning med våld. I sam-

band med mötet i Malmö r5z4 erhöll han Frederik I:s brev på klostret,

vilket han skulle få inneha i tio år. Förläningen ändrades är 15z6 tíll
att gäLla under Axel B,rahes och hans hustrus livstid som tack för de

förtjänster herr Axel inlagt om Blekinges befrielse från Sören Norby.nn

Over Dalby kloster hade Christiern I tillägnat sig patronatsrätt och

dominium.uo När Anders Bille år r53o till konungen ingav en skrivelse

om att få klostret i förläning, kunde därför Frederik I tillmötesgå hans

begäran. Konventet anmodades välja honom till föreståndare. Den ¡z
febr. kunde följebrev utfärdas för Anders Bille till klostrets under-
lydande, den r 3 mars gav han konventsmedlemmarna sitt förpliktelse-
brev angående förläningsvillkoren, och den 17 maÍs överlämnade pros-

ten Henrik Jensen sitt kloster i herr Anders händer.u'
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Dalby kloster enligt en avbildning från tToo-talet. Nati.onalmøseønts

arÞi.v, Köpenbarnn

Kronan avkrävde herreklostren en rad Prestanda. De flesta konven-

ten ålades sedan Christiern I:s tid att utrusta knektar, t. ex. vid krigs-

{ara, eller när konungen ämnade företaga en resa med större, väpnat

följe. Av gammalt skulle herreklostren liksom övriga län prestera natt-

hå11, när konungen vistades ino,m provinsen. Liksom slottslänen brukade

sedan kung Hans tid herreklostren utreda borgläger, d. v. s. ge under-

håll åt konungens beridna hovmän med följesvenner och hästar. I sist-

nämnda hänseende var utvecklingen betydligt mera avancerad i Dan-

mark än t. ex. i Sverige, där man pä r5zo-taLet i detta stycke åberopade

danska förhållanden som förebild. Ofta avlöstes dessa skyldigheter med

avgifter i pengar eller annat. Tom'marps kloster t. ex. gav 3oo tunnor

havre årligen i avlösning för borglägerskyldigheten.s2 Dessutorn pålades

herreklostren extra gàrder såväl i pengar som in natvra, när läget så

krävde. Det är givet, att det för kronan innebar en stor fördel, om

klostrens förvaltning effektiviserades, så att dessa gärder och pålagor

verkligen kunde inbetalas inom föreskriven tid. Att bortförläningen

medfört skärpt uppsikt över klostrens förvaltning' framgår t. ex. av det

faktum, att Anders Billes fogde i Dalby under sitt första räkenskapsår
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uppbar i landgillesrestantier sammanlagt 754 skäppor korn och malt,
över z4o skäppor råg och mjöl samt över 9oo skäppor havre.uu Från
samma kloster är en episod känd, som visar, att den världslige förestån-
daren visat föga undseende, då det gällde att ay landborna taga ut de
prestanda, som krävdes. Ãr r¡3o hade en silvergärd pålagts herreklost-
ren. Tre av de under dalbyklostret lydande sockenkyrkorna resrerade
med sitt silver ännu àr t532, emedan bönderna ej ville lämna ur der.
Anders Billes fogde föreslog dâ, att herr Anders själv skulle betala för
silvret till kronan och i stället aga ur mo,tsvarande belopp av bön-
derna som fogdegästning eller instämma dem att svara på ring.sa

Därernot klagades det stundorn över atr klosterfolkets villkor för-
sämrades, när en världslig fö¡eståndare övertog förvaltningen av kon-
ventets egendom. Poul Helgesen påtalade, att adliga klosterjungfrur
höllos sämre än trälar, att de ej fingo njuta de förmåner, som rärte-
ligen tillkommo dem och som deras fränder och förfäder genorn dona-
tioner velat skapa åt dem, utan i stället fingo utstå svält och umbäran-
den.uu i\ven om det passat lektor Poul att måla i svart, torde hans

skildring ha haft underlag i verkligheten.
Om de fördelar en föreståndare kunnat bereda sig genom sin för-

valtning av klostrets egendom, och om hans fOrhållande till konvenrers
dagliga liv och verksamhet, kunna spridda upplysningar lämnas på
grundval av det material, sorn är bevarat rörande Anders Billes admini-
stration av dalbyklostret. Ã.r r53r granskades nämligen hans förvalt-
ning av en särskild kommission, och en del av de handlingar, som då
framlades, främst en intäktsbok för åren rt3o-r 53r, àro bevarade.uu

Ett klosters inkomster grupperades under två huvudtitlar. Till "spiri-
tualia, räknades penninggåvor vid utställningen av reliker och heliga
för,emåI, till vilka löften om avlat voro knurna, avgifter för gravplat-
ser inom klostrets ,område, gåvor "ad pios usus', tionde, som lagts till
klostret, indkter från patronatskyrkor och annekterade kyrkor €rc.
Till "temporalia" hörde frärnst räntor och avgifter från klostrets går-
dar och jordar, böter från underlydande bönder, vinst på handel och
köpenskap med klostrets pr,odukter o. dyl.u' När det gällde klostrets
förvaltning hade abboten i regel varit fullständigt enväldig. Ofta dis-
ponerade han dessutom fritt över en egen )>mensarr, d. v. s. för hans räk-
ning ur den övriga godsmassan utskilda gärdar och jordar. Att förvalta
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särskilda uppdrag förordnades emellertid efter hand särskilda tjänste-

män, vilka var för sig fingo disponera en viss del av klostrets egendom

för sin uppgift och redovisade härför. Sådana tjänstemän voro t. ex.

bursarius, cellarius, refectorius, forestarius, infirmarius och custos ope-

rum. Efter hand bekläddes dessa med än fler specialuppgifter, vari-
genom förvaltningsor,ganisationen komplicerades och en samlad över-
blick försvårades.ut Augus,tinregeln föreskrev, att i varje konvent skull,e

finnas en förrådsförvaltare (cellarius), en föreståndare för klädkamma-
ren (vestiarius) och en, som hade uppsikt över biblioteket. Genom

protokoll från ordenskapitlen i Danmark äro även en skolmästare (in-
structor novitiorum) ,och en official kända.un Augustinklostren styrdes

av prepositi, prostâr, och de viktigaste kategorierna bland klosterfolket
i övrigt voro kaniker samt präster av olika grader och lekbröder.

Enligt det förpliktelsebrev Anders Bille den 13 mars r¡3o gav kon-
ventsbröderna i Dalby, blev han ,'hövitsman och försvarare av klost-
ret, dess t1änar'e, gods och all ränta, som av arilds tid legat därunderu.

FIan övertog sålunda förvaltningen av >temporalia", och räkenskaps-

boken visar, huru han förfogat över både klostrets ladugård och dess

underlydande hemman. Vidare förband han sig att försörja bröderna

med mat och öl samt att årligen giva dem roo mark till kläder och

uppehälle, varigenom han bekläddes även med vestiariens och cellariens

uppgifter. FIan övertog prostens uppgift att försvara konventets med-

lemmar och underlydande. Däremot erhöll han endast inskränkt dis-

positionsrätt över uspiritualia". Gåvor ,'ad pios usus" skulle disponeras

enligt donators föreskrifter. Detta förutsättes nämligen av den bestäm-

melsen, att om en präst dog, skulle gudstjänsten bestridas av de övriga
enligt fundationsbrevets föreskrifter, tills ny präst utsetts och insatts med

herr Anders samtycke. Intäktsboken upptager avgifter frän i alh 44o
gãrdar, r6 öde hemman och jordar. Förpliktelsebrevet föreskrev i frâga
om annexkyrkorna, att >fetalie> och annan köttmat från Dalby, Hälle-
stads och Bonderups kyrkor skulle tillfalla klostret direkt, medan övriga

intäkter därifrån skulle av Anders Bille "brukas bröderna till tröst".
Dessa tre socknar förblevo under klostrets patronat, medan materialet

rörande de tre övriga, Grönby, Fuglie och Hassle-Bösarp, ger vid
handen, att Anders Bille haft patronatsrätt där och uppsikt över dem.uo

Slutligen slöts en särskild överenskommelse med prosten, som behöll
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ansvarer för att ett "ärligt och kristligt regemente> rådde i klostret och
att gudstjänsterna ,ombesörjdes på tillbörligt sätt. I vederlag skulle han

fF,, uppbära räntan ay tre gârdar i Malmö enligt "sina brevs lydelsen

- det torde m. a, o, yara frigan om gods, som tillhört prostens egen

mensa - 32 mark årligen, specificerade längder tyg samt mat och
öl för en dräng. Medan Anders Billes fogde sålunda åt sin herre uppbar
och dispo'nerade över klostrets intäkter, làg fortlarande den andliga
ledningen i prostens händer.

Konventets egen förvaltningsorganisation synes sålunda ha upplösts.
I stället för decentraliseringen trädde €n mera enhetlig förvaltning,
för vilken Anders Billes fogde Truls Tuvesen var ansvarig. Rester av

de gamla specialanslagen funnos dock kvar. En kvarleva alr prostens

egen mensa har redan nämnts. I ett kollationsbrev rörande Grönby
kyrka upptogs ett specialanslag, två pund havre, vilka årligen skulle
betalas av socknen till den, sorn skötte klostrets tornur.61 Fluruvida
denna förenkling av administrationen genomförts, när Anders Bille till-
trädde föreståndarskapet, eller varit av äIdre datu,m, är ovisst. Klostret
hade nämligen föreståndare redan år r¡or, men posten bekläddes då av
en andlig, av Johan Jepsen Ravens,berg, elektus till Roskilde.u'Men det
är möjligt, att Anders Billes föreståndarskap tillkommit, emedan klost-
ret dragits med ekono,miska svårigheter. Bland Anders Billes papper

finns en förteckning över gods, som varit bortpantat, när han öyertog
klostret. Där upptogs bl. a. ett silverskrin. För att inlösa det, hade gods

i Kävlinge satts i pant och bönderna där pålagts extra skatt. itnnu på

herr Anders tid hade man ej kunnat återlösa detta gods. Silverkärl hade

pantsatts, när "mäster Didrik" uppbar en allmän skatt från Skåne, och

de voro fortfarande ej inlösta. En guldkalk och en silverask hade Axel
Brahe tagit i pant för ett lån på 4ooo mark. Dessutorn påtalades, att
klostrets byggnader voro dåligt underhå11na.63 Detta vittnar onekligen

om en viss finansnöd. Dock bör det framhållas, att det ingalunda
var ovanligt under medeltiden, att klostren hade rikliga intäkter men

samtidigt ådrogo sig skulder av olika slag. Detta sammanhängde med

förvaltningens decentralisering och svårigheten att erhålla en samlad

överblick över 1äget.6a

Föreståndarskapet bjöd Anders Bille flera fördelar. Själv ägde han

gods i Skåne, och fogden i Dalby uppbar intäkterna även från dessa,
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enligt vad intäktsboken utvisar. Klostergodset och Anders Billes eget

gods utgjorde sålunda i viss mån en förvaltningsenhet. Anders Bille
innehade alltsedan kun'g FIans tid Stege slott och län på Möen, och

under årens lopp hade han uppbyggt en lönande handels- och rederi-

rörelse. Denna kunde han nu utvidga till att omfatta även klostrets
produkter. Han sålde en del av klostrets spannmåI, enligt vad intäkts-
boken utvisar, och de hudar och skinn, som erhållits vid höstslakten.

Han höll egna svin i klostrets ladugård och drog nytta av de fodernöt,

som uppföddes där. Till klostret levererade han fisk av olika slag,

salt, humle, malt och kläde.

I de behandlade fallen hade konungen på ett eller annat sätt del i
klostrens bortförläning. En effektivisering av konventens ekonomiska

förvaltning var dock ej blott dem själva till gagn utan kom även kronan

indirekt till godo. Adelns intresse för detta slags förläningar röjes bl. a.

av det forhållandet, att adelsmän medverkade vid Anders Billes över-

tagande av dalbyklostret. I dennes förpliktelsebrev av den r 3 mars

r53o närnndes fem herrar som bo,rgensmän för honom, frä'mst bland

de.rn Tyge Krabbe. Prostens överlåtelsebrev sigillerades av fyra hercar,

bl. a. av Ho,lger Ulfstand.
I helt annat syfte förlänade abboten i Ãs kloster år r 5 r ¡ de under

klostret lydande bönderna i Tönnersjö härad till Henrik Krummedige.

Motiveringen var nämligen, att bönderna ej hörsammade klostrets sty-

resman. De hade bl. a. förgripit sig på konventet tillhörig egendom.

Krummedige skulle till klostret inleverera det landgille, som rätteligen

borde erläggas från de berörda gã"rdarna.uu Denna förläning innebar

sålunda, att Henrik Krummedige och abboten grundade samverkan till
håda parters nytta. Men dessutom innehade herr Henrik sedan kung

Hans tid nunneklostret i Roskilde s,om län. Denna forläning bekräf-
tades i samband med tronskiftet år rt23.uu

Många herrekloster pressades av ekonomiska svårigheter. Kronan
pålade allt oftare extra skatter och gärder. Därtill kom, att det rådde

dyrtid, t. ex. under åren omkring rJ3o, vilket för konventen betydde

högre priser pâ alla förnödenheter, som de måste köpa, medan deras

egna intäkter av jordegendornarna stannade vid det en gång fixerade

landgillet.u' Försäljning av jordagods och pantsättning av egendom

anlitades för att finna en väg ut ur svårigheterna. Ofta höllo sig då
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adelsmän framme och förvärvade jord på fOrdelaktiga villkor. Ã,r r5z9
köpte sålunda Axel Brahe av Bäckaskogs kloster ätta gärdar för 4oo
mark.u' Till Axel Urup lämnade samma kloster tvà girdar som pant för
lån och sålde år r536 fem gärdar till honom.un Gods hade även pantsacs
till Niels Brahe, och år i¡28 medgav Frederik I, att Tyge Krabbe
inköpte denna egend,om.'o Allhelgonaklostrer sålde r¡34 Vittekulla gård
till Axel Urup och lånade tvä är senare pengar av honorn mor panr
i jordegendom." Till Axel Brahe lämnades två gàrdar och en fästa
(d. v. s. jord eller gård, som bortlejts på legotagarens livstid) som panr
för ett länär rt3j." Oveds kloster sålde r t3t te gärdar till Torbern
Bille." Tage Ottesen Thott köpte två gâ.rdar av Flerrevads kloster.'n

Någon gång användes våldsammare meroder. Ã.r t5z9 instämde kon-
ventet i Bosjö Jens Torbernsen Rosensparre inför konung och råd för
att han med orätt fräntagit klostrer egendom, som han haft i lega, och
slagit ihjäl en av dess tjänare.1' Bortlejning av egendo,m på längre tid
medförde den risken, att Tegotagaren med tiden betraktade denna egen-

dom som sin tillhörighet och ej ville återställa densamma. Samma risk
löpte emellertid klostren även vid bortpantning, och försäljning av gods

innebar endast en tillfällig hjälp. Den ledde i längden till en farlig
försvagning av underlaget för klostrets ekonomiska ställning. -?\rke-
biskop Peder Lykke förbjöd också år r42t genercllt, att klosters eller
hospitals egendom utlejdes eller bortförlänres utan ärkebiskopens sam-
tycke.'u Samr¡ra fOrbucl inskärptes är t5o7 av ärkebiskop Birger för
St. Peters kloster i Lund.'? Två år tidigare hade abboten i Allhelgona-
klostret hemställt hos kung Flans, am umunkehuser, i Sövde ej för
,någon herreböns begäran" skulle komma frän klostrer genom pant-
sättning eller på annat sätt.'8 Den här anrydda risken förelåg givetvis
alltid, då enskilda adelsmän skaffat sig förfoganderätt av något slag

över kyrkans egendom.

Det fanns lika många variationer över remar aristokratiens fOrhål-
Iande till kyrkan, som det fanns adelsmän. Här kunna behandlas endast
nägra mera typiska fall, om vilka materialet tillårer säkra slutsatser.

Många herrar strävade efter att i samförstånd med fränder och vän-
ner inom högklerus skapa sig fördelar av olika slag. Först och främst
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Bosjö Þloster. Kyrkan - atom tornet - och stora partier ao de þvadratisþt an-
lagd.a høslängornd stdmnd lrån medeltiden

gynnades arkielektus egna s.läkdngar. I juni r5z3 erhöll Henrik Aage-
sen Sparre tre gårdar i Haglösa som förläning under domkyrkan. Länet
övertogs av Johanne Sparre vid faderns död r¡33.'n Ar r5z5 erhöllo
Aage Sparres systers¿jrier Axel och Mogens Rosenkrantz Fulltofta län
som pant under ärkesätet.8o I aug, rr32 gav Torbern Bille sex gårdar
hörande under Hyby kyrka till Knud Flenriksen Sparre som län, och

samma år förlänade han Jep Thordsen Sparre försvaret av tvä gâ"rdar i
Everöd på livstid." Arvid Jensen Ulfstand, sväger till Torbern Billes
broder Clau,s, erhöll 1534 försvaret över fem gärdar i Färs härad."'

En lista över ärkesätets län, stammande från tiden omkring är t536,
ger ytterligare upplysningar om dessas fördelning under Aage Sparres

och Torbern Billes arkiepiskopat." Sålunda innehade Torbern Billes
syster, Birgitte, änka efter Jens Torbernsen Rosensparre, Katslösa län
och Sandby län, Knud Lauridsen Giedde Elleholms stad, Jens Tillufsen
Bielke Sörby län, Josef Falster (Bielke) Snöstorps (Sperlingsholms) län.

Väpnaren Mikkel Hals hade ett län i Halland och Arild Gris ett.
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Henrik Kru,mmedige skrev är r5z9 till sin dotter Sofie, att hon
alltid: bor'de råda sin make Eske Bille till det bästa, främst till att

"hålla vänskap med alla och särskilt med biskoparna>>. Då skulle allt
gå honom och hans närmaste väl i handom.tn Sådan vänskap utnytt-
jades på mångahanda sätt. Ãr r¡y t. ex. lade sig Torbern Bille ut för
Anders Billes son Bent, som önskade erhälla ett kanonikat i Bergen.sõ

Vid andra tillfällen vàdjade man till adelns inbördes solidaritet. Ãr
r53r anmodade Truid Ulfstand fru Anne Rudsdatter att begagna sin
patronatsrätt till en av henne och hennes föregående år avlidne make
instiftad vikar'ia, sà att denna tillfölI en av Mogens Gyldenstiernes
tjänare.8u

I andra fall ha enskilda adelsmän tillgodosett sina intressen i klar
strid mot kyrkans rätt. Det kunde ske, när oklarhet rådde om besitt-
ningsförhållandena. Sådan uppstod av olika anledningar. Vid donatio-
ner kunde såväl landgillet som dominiet avhändas, men det var vanligt,
att givaren behöll dominiet. iÁiven det ornyända förhållandet kunde
förekomma, så att kyrkan erhöll rätt till dominier, medan donaror
behOll landgillet eller delar därav för egen räkning." Det uppstod
efter en tid lätt oklarhet om rrem som rätteligen ägde sådan egendom.
Liknande situationer kunde uppstå, när egendom varit bortlejd under
längre tid. Redan àr 1474 hade t. ex. Holger Henriksen Ulfstand till
Glimminge en gård i lega av Tommarps kloster. Sonen Jens Flolgersen
innehade den ännu r5oz. Glimmingeherrskaper rorde ha betraktat gär-
den som sin, ty âr r49o togs tingsvittne alr klerkerna, att gården rätte-
ligen tillkom klostret.s8 Med sådana risker för ögonen påpekade ett
par lundakaniker år rSrz lör borgarna i Ystad, att kyrkan ej genom

bortlejning på lång tid fick berövas egendom, gods eller dominium.'n
Adelns övergrepp kunde leda till segslitna processer. T febr. r5z4

svarade t. ex. Flenrik Aagesen Sparre inför konung och råd för'att han
med orätt borttagit gods i Ortofta från domkyrkan. I augusri instäm-
des även Tyge Brahes änka, fru Sofie Rudsdatter, i saken. Utslaget
gick dem båda emot, ty i febr. r5z5 befallde Frederik I bönderna i
Ortofta och "Mågerup> att inom femron dagar erlägga sitt landgille
till Vårfrualtaret i do'mkyrkan. Bönderna vägrade emellertid, och dom-
kyrkovärjarna anhängiggjorde ny process, denna gång mot Henrik
Aagesen, Sofie Rudsdatter och Claus Podebusk - denne ägde sätes-
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gärdarna Krapperup och Markie i Skåne - för att de undanhållit
domkyrkan gods i Ortofta och "Mågerupu. Dom skulle falla vid näst-
kommande herredag på konungens rättarting, d. y. s. vid herredagen i
Odense r526. Något utslag är emellertid ej känt.no

Denna sak är så mycket märkligare, som Flenrik Aagesen dock del-
tagit i proklamationer och utfästelser om försvar av kyrkans rättigheter
och privilegier. Samma dubbelhet karakteriserar Ho'lger Gregersen

Ulfstands hållning, ehuru hans rättstvister med kyrkan Lättare kunna
få en förklaring. FIan var nämligen gift med Helle Hak, dotter till
Niels Hak till Häckeberga, och denne hade jämte herr Holgers fader
Gregers Jepsen varit en av ärkebiskop Birgers mesr framrrädande mot-
ståndare. Denna konflikt hade skapat många rättstvister, som väntade
på sin slutliga lösning. Efter Birger Gunnersens död sökte Holger Ulf-
stand ge dessa rättssaker ett för honom själv fördelaktigt slut.

Niels Hak hade varit gift med en brordotter till ärkebiskop Jens
Brostrup och hade av honom erhållit ärkesätets län Strö. FIan var
föreståndare för Börringe kloster och förvärvade pä olika sätt egen-

clomar från kyrkan, vilka lades dels under Häckeberga dels under
Börringe kloster. Gregers Ulfstand hade samtidigt biskopstionden från
Bjäre härad i förlän,ing." Omedelbart efter Jens Brostrups död råkade
Niels Hak i delo med Birger Gunnersen om inventarier, vilka den

senare med orätt skulle ha övertagit. Ãr r¡or inledde så ärkebiskop
Birger sin stora process mot Poul Laxmand, i vilken även Niels Hak
och Gregers Ulfstand indrogos, den förre för bl. a. en gård i Malmö,
som han Íä:t av ärkebiskop Jens, den senare för att han ej gjort kyrkan
något slags tjänst för biskopstionden. Birger Gunnersen vann processen.

.Ã.r r ¡ r r återtog han de gärdar Niels Hak lagt under Häckeberga, och
även gården i Malmö.e'

I îràga om den sistnämnda gården sökte Holger Ulfstand vid flera
tillfällen hävda sin rätt, dock utan resultat. Först år 1539 tilldömdes
den honom av Christiern III." I fräga om det övriga godset rönte
hans strävanden framgång. FIan återvann fem gâ.rdar och en fästa,
vilka lydde under Flörups kyrka och som Niels Hak haft dominier över
men förlorat till Birger Gunnersen. Genom en uppgörelse med Aage
Sparre erhöll han därutöver halvparten av landgillet från egendomen.e4

Ar r53z drogs även en rättssak inför konungen rörande gods i Halland,



roo ARISTOKRATIEN OCH KYRKAN

vilket tillhörde kronan och som ärkebiskop Birger tillägnat sig. Som

motpart till herr Holger nämndes arkielektus." IJtan tvivel gällde det

gods, som tillhört Niels Hak men som i samband med processen mot

Poul Laxmand indragits till kronan och senare på något sätt förvärvats

av ärkebiskop Birger. FIur denna sak slutat, är ej känt.

Holger Ulfstand var mycket betrodd av Frederik I och rönte många

bevis på konungens bevågenhet. Hit bör räknas främst ett Frederik I:s

brev av den 6 mars 1528, vari föreskrevs, att över det gods, som hört

under Häckeberga och som herr Holgers svärföräldrar skänkt till kyr-
kan, skulle Holger Ulfstand, som nu innehade samma gods, njuta

dominiet, medan landgillet och andra avgifter till kyrkan skulle utgå

enligt plägsed och stiftelsebrevens lydelse.no Här drogs fram ett pro-

blem, som aktualiserades, när städernas borgerskap bildat fria evan-

geliska menigheter, avlyst "vinkelmässorn och nedlagt gudstjänststif-

telser samt gjort anspråk på att få disponera räntorna av den därtill
anslagna egendomen för andra ändamål. När donators arvingar

behållit dorniniet, ledde detta ofta till att arvingarna krävde medbe-

stämmanderätt vid egendomens omdisponering eller hävdade, att den

borde återgå i adelshand. Frågeställningen blev vanlig efter r¡36, men

det är av intresse att kunna konstatera, att Holger Ulfstand tidigare

sysselsatt sig med frâ.gan. Ãr t53z instämde han nämligen kyrkvär-
jarna i Ystad angående en gård, som Niels Hak och Tale Brostrup

¡känkt till gråbrödraklostret i staden "med några villkor om gudstjänst,

som nu icke hållas". Samtidigt instämdes sockenprästen i Trelleborg

atr srara för en gâld dâr, vilken också doneiats av herrskapet på

Häckeberga.n'

Därmed beröres en ny sida av adelns förhållande till kyrkans egen-

clom. Enligt den kanoniska rätten kunde kyrkogodset aldrig förlora sin

bestämrnelse art läna kyrkliga ändamål. Om en gudstjänststiftelses ur-
sprungliga ändamâl ej längre fylldes, skulle godset därför läggas under

andra gudstjänststiftelser eller tillfalla kyrkan som helhet." När bor-

garna sökte tillgodogöra sig stiftelsegodsets avkastning vid uppbyggan-

det av de evangeliska friförsamlingarnas organisation, anslogo de i regel

dettas avkastning till underhåil av fattiga och sjuka. Adelsmännen

lçunde ej gilla, aft det av deras förfäder donerade godset på detta sätt

kom i borgarnas händer. Ãr r53z reste väpnaren Kield Bing talan på
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Holger Gregersen Ufistand.. Oljemålnìng, priøat ägo

en gård i Landskrona, som hans föräldrar donerat till St. Gertruds
kapell därstädes men som borgarna tagit.n' Varken Kield Bings eller
Holger Ulfstands àtgärder ha stått i strid med principen om att kyrkans
gods ej fick komma i lekmannahänder. I många donationsbrev plägade

nämligen inskjutas en klausul om att donators arvingar skulle ha rätt
i de fall, då kyrkan ej fullgjorde sina åtaganden, att lägga godset till
andra kyrkliga institutioner, som voro villiga att uppfylla de gjorda ut-
fästelserna.'.. Detta har varit en tillräcklig rättsgrund, för att rättsgil-
tigheten i borgarnas sekulariseringar skulle kunna bestridas inför rätta.
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Emellertid framväxte på denna grund ytterligare krav. Adelsmännen
hävdade rätt till återbördning av donationsgods, när gudstjänsterna,

som förbundits därmed, ej längre fullgjordes. I Norge uttalades denna

tanke år rt3o.'o' Tvä är senare beviljades Tyge Krabbe och Oluf Niel-
sen Rosenkrantz av Gustav Vasa rätt att återbörda en gärd, som skänkts
till Stockholms svartbrödrakloster, vilket ej längre var vid makt.'o' Det
f örtjänar understrykas, att adelsmännens motpart i alla dessa fall ej var
den gamla kyrkan utan evangeliska församlingar. Ãterbördningsproces-
serna vittna sålunda liksom Kield Bings och Holger Ulfstands förut
berörda rättssaker indirekt om herrarnas solidaritet med den gamla
kyrkan, till vilken deras fäder förut skänkt egendom. Der var därför
också fullt följdriktigt, att återbördningsprocesserna växre i antal efter
den gamla kyrkans ÍaIL â,r 1136.

Slutligen bör i största korthet beröras en rättstvist, som ger inrres-
santa inblickar i de kyrkopolitiska fOrhållandena under Frederik I,
nämligen processen mellan Aage Sparre och riddaren Flans Skovgaard
om ärkesätets län Vram, Väsby och Stubbarp.'os Dessa län hade herr
Hans erhållit år r tr7 ay ärkebiskop Birger, Vrams län som pant för

3¡oo mark. Under Birger Gunnersen, Jörgen Skodborg och Johan
\Øeze tjänstgjorde Hans Skovgaard som official, men vid redovisningen
âr t5zz beslogs han med underslev, vilket enligt en uppgift skulle ha
belöpt sig till sammanlagt z3oo mark och rzrr lod silver. Johan \Øeze

lät sätta honom i fängelse, och han frigavs först mot ett löfte atr till
ärkebiskopen betala 16 ooo mark. I gengäld skulle Hans Skovgaard
inneha Vrams län fritt under tre år. Avtalet slörs i febr. r 54 med
domkapitlets samtycke, men herr Hans drog saken inför konungen. Den

4 april r5z3 föll Christiern II:s utslag. Hans Skovgaard löstes från
den avtvungna skuldförbindelsen. Som vederlag för de 3¡oo mark
han givit ärkesätet, skul,le han inneha Vrams län fritt under rre år.

Nio dagar senare lämnade Christiern II Danmark, och Johan \Øeze

följde honom. Christiern Pedersen, Johan \Øezes kansler, förde med

f ara f.ör sitt eget liv sin herres talan gentemot Hans Skovgaard, som ej

skydde några våldsmedel för att hämnas fängelsevistelsen. När Aage
Sparre övertog ärkestiftets förvaltning, inträdde han i Johan \Øezes

ställe som herr FIans m,otpart. Det ålåg honom som elekrus att tillse,
att värdet av ärkesätets gods ej förringades på något sätt under sedis-
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vakansen. Han kunde ej finna sig i att Hans Skovgaard lämnat ärke-

sätet så ringa vederlag för de belopp han undanhållit vid redovisningen.

En segsliten process utspann sig nu. Den fördes såväl vid landstinget

som på konungens rättarting. Argumenteringen präglades av många
juridiska spetsfundigheter och uppehall sig mycket vid de olika forma-
liteterna, när man önskade förvärva förfoganderätt över fast egendom

genom uförföljning till lås med rikets brev", som termen lydde.'on

Aage Sparres rättsliga utgångspunkt var för övrigt den, att Johan
Yeze var en inträngling i ärkestiftet, vilket han därtill förlupit. Vad
en sådan ärkebiskop beslutat, borde ej förbli vid makt, och hans efter-
rrädare kunde ej göras ansvarig för vad intränglingen vållat. I kraft
därav borde det förläningsbrev, som Johan \Øeze givit herr FIans,

innebärande att denne skulle inneha Vrams län fritt och utan avgift,
vara alldeles dött och maktlöst. Vitsord borde ges åt ärkebiskop Birgers

förläningsbrev och Hans Skovgaards genbrev på detta. Dessa innehöllo
villkor, som herr Hans aldrig hållit, varför han förbrutit sitt län.'ou

Aage Sparre argumenterade här som synes ej blott för sin biskops-

kyrkas privilegier och rättigheter, vilka skulle skyddas mot våldsmän

och intränglingar, utan även för sin egen prioritetsrätt till ärkesätet

framför medtävlarn a. l{an strävade alltså efter att hålla Hans Skov-

gaard bo,rta från de tre länen, och han lät sin official med fyrtio väp-

nade svenner upptaga avgifter inom dessas område och gästa bönderna

där. På konungens rättarting underkändes emellertid hans rättsgrunder.

Den zr aug. rtz7 fälldes dom på herredagen i Odense, lydande pâ att
herr Flans hade rätt till de omtvistade länen och att arkielektus skulle

till hono'm utge böter för våldsverk.tou Parterna kunde dock ej enas,

helst som Hans Skovgaardbegärde 6oooo mark i skadestånd. Skånska

rådsmedlemmar höllo förgäves tvenne medlingsmöten, ett i Lund och

ett i Landskrona. Det blev resning i målet. Vid herredagen i Nyborg
âr x5z8 fälldes nytt utslag, som även det gick emot Aage Sparre.'o'

Denna rättssak röjde ånyo Aage Sparres okuvliga kampvilja, när det

gällde att hävda en tidigare fattad ståndpunkt. Med seg energi och en

god portion juridisk formalism höll han fast vid sina rättsgrunder. Men

tvenne episoder i processens slutfas belysa dels konungens, dels adelns

förhållande till kyrkan. Då lades nämligen pä nyrt solidariteten mellan

rådsaristokratien och kyrkan i dagen. När man skulle fixera storleken
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av den bötessumma Aage Sparre dömts av utbetala korn Truid Ulfs-
tand till hans hjälp. Han infann sig personligen på sockenstämmor i
Väsby, Brunnby och Vram, och i hans och några väpnares närvaro
vittnade allmogen, att Aage Sparres official aldrig våldgästat i länen.lo'
Avsikten med denna press på menigheterna var tydligen att nedbringa
böternas storlek så mycket som möjligt.

Ã andra sidan blottades Frederik I:s inställning till kyrkan i en
uppgörelse, som vid samma tid - den 16 okt. r t28 - gjordes mellan
honom och Hans Skovgaard. Denne överlät på konungen rätten till
de böter, som han tillerkänts. I gengäld lovade konungen att ej

f<;rlika sig med Aage Sparre, förrän denne till herr Flans urgerr de

3¡oo mark, för vilka Vrams län stod i pant, så vida domkapitlet ej

gav herr FIans brev pä att okränkt få inneha go,dset, tills summan
betalts. Dessutom erhöll herr Hans löfte om an erhålla Bäckaskogs

kloster i förläning, om detta skull.e bortförlänas.ton Konungen urnyt-
;ade sålunda arkielektus trångmål till fördel för rikets skattkammare.
Den z3 juni tyzg utfärdade Aage Sparre en skuldförbindelse till
lronungen p?t +r¡o gulden och 96:,5 mark att erläggas i tre olika ter-
miner före septemb,er r¡3r. Fullgjordes ej betalningarna pâ, föreskriven
tid, skulle dubbla summan betalas.1l.

I processen mellan Aage Sparre och Flans Skovgaard återspeglas så-

iunda några av de bärande tendenserna i det politiska spelet kring den
gamla kyrkan. Rättstvisten var ej blott ett led i Aage Sparres kamp
för St. Laurentii rättigheter. Den exemplifierar också Frederik tr:s ofta
av fiskala hänsyn betingade aggressivitet genremor kyrkan. Hans Skov-
gaard representerar vissa adelskretsars strävan att vinna fördelar på
kyrkans bekostnad, Truid Ulfstand andras solidaritet med den gamla
trons företrädare,
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De andligas köpenskap och
städernas handel

I on n¡vaRADE KALLoRNA framrrader den evangeliska rörelsen i
Danmark under det första decenniet av sin historia som i huvudsak
knuten till köpstäderna. Evangelisk lära förkunnades i Haderslev redan
under r5zo-talets förra hälft, och FIans Tausen framträdde i Viborg
troligen redanãr t5z5.I landen ös'ter om Oresund tog Malmö ledningen
av det religiösa nydaningsarbetet. Ett ganska rikhaltigt urkundsmaterial
belyser utvecklingen i dessa tre reformatoriska centra. Dessutom före-
ligga spridda uppgifter rörande tillståndet i andra städer, utförligast i
en berättelse om hur gråbröderna tvingades utrymma sina konventshus
i en rad danska köpstäder.

i\ven om det bevarade materialet sålunda lider av en viss ensidighet,
råder intet tvivel om att pionjärerna funnits bland köpstadsmännen,
när de första evangeliska friförsamlingarna skulle bildas. Förhållandena
voro enahanda på kontinenten. Beröringen med farande folk från olika
länder och av olika åsikter bragte borgarna först av alla i hemlandet
i kontakt med de andliga strörnningar, som rörde sig i utlandet. Bonde-
klassens livsföring var mera stationär och därmed också kulrurellt
isolerad. Bönderna blevo traditionsbundna i sina seder och konserva-
tiva i sin tro.

Begrepp,et ustad' har ur ekonomisk synpunkt definierats som ett

- särskilt i fräga om livsmedel - ej självförsörjande samhälle, för
vilket byte och handel med kringliggande landsbygd och med andra
samhällen är en livsuppgift. Fattad i denna bemärkelse kan benäm-
ningen stad ej med fog användas om många av de samhällen i de
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skånska landskapen, vilka under rSoo-talet innehade stadsprivilegier.
Dessa landskap graviterade ekonomiskt mot väster och söder, mot den

gamla skånemarknadens område och det livligt trafikerade Oresund.
Den största köpstaden var Malmö, för vars handel exporten av slätt-
bygdens produkter, främst av spannmål, hästar och nötkreatur, spelade

en viktig roll. Landskrona, Trelleborg och Ystad drogo likaså fördel av
upplandets rika agrara produktion, medan däremot Hälsingborg var en
viktig utskeppningshamn för nötboskap, som drivits ned till kusten från
skogsbygderna, ofta ända från södra Småland. Varj,e höst höllos fort-
farunde i samband med sillfisket de stora marknaderna vid Falsterbo,
som därigenom behöll något av sin forna betydelse, även om skåne-

marknadens glanstid var förbi. I Blekinge var Ronneby den domine-
rande handelsstaden ej blott inom det egna landskapet utan även för de

angränsande bygderna av Småland. På liknande sätt knöto borgarna
i Halmstad handelsförbindelser längs Nissastigen med befolkningen i
västra och nordvästra Småland.

Provinsernas andliga centrum var av ålder ärkebiskopens stad, Lund.
Som centralpunkt ej blott för den kyrkliga administrationen utan även
i sin egenskap av vägknut m,ed två årliga stormarknader var staden

landsändans politiska medelpunkt. Vid Lund samlades landstinget, och

där hyllades nyvald konung. De övriga skånska städerna synas däre-
mot ha fört en tynande tillvaro. Stadsprivilegier innehades i början av
r¡oo-talet av Simrishamn, Tommarp, Vä och Ãhus. r¡14 nämnes Bå-
stad som stad, och 15:16 efterträddes det gamla Luntertun alr en ny stad

med namnet Ängelholm. I Blekinge lågo Avaskär, Lyckå, Sölvesborg

och Elleholm - det senare lydande under ärkebiskopen -, i Halland
Laholm, Gamla och Nya Falkenberg, Gamla och Nya Varberg, Gåsekil
samt Kungsbacka. I de flesta av dessa städer funnos kr'onan tillhöriga
slott. Deras merkantila betydelse torde ha varit ringa. Många projekt
äro bevarade från nya tidens början, vilka gingo ut på att nâ"gra av
dessa smärre städer skulle läggas öde och deras inbyggare överflyttas
till större köpstäder.'

Den evangeliska rörelsen visar sig för sin utbredning i Danmark vara
knuten till de viktigaste handelslederna och de ekonomiskt mest liv-
aktiga städerna. Minoritkonventen ödelades i Haderslev år 1527, i
Flensborg samma år och i Kolding r¡29. Dessa tre städer ligga vid den



ös,ra av de två ä";-;';;ï;;'ä; varje ã.ro.J:
söderut för att försäljas i Tyskland, varifrån köpmännen sedan åter-
vände med andra yaror i utbyte. Vid den västra vägen låg Ribe, och

dfu jagades gråbröderna bort år t532. Yíd den östra vägens ändpunkt
i norr 1åg Aalborg, om vårarna medelpunkt för det lönande sillfisket
i Limfjorden. I Aalborg utrymdes gråbrödrakonventet år r¡3o. Kon-
takt med bàda vägarna hade Viborg, där Hans Tausen efter en tids
r.erksamhet vågade öppet framträda med luthersk predikan och där en

seg kamp mot tiggarmunkarna inleddes âr 1527, Dessa fördreyos rt30,
och samma år ödelades franciskankonventet i Randers, även det en av
de livligare handelsstäderna. r5z9 flyttades Flans Tausen till Köpen-
hamn. Denna stad hade livliga förbindelser ej minst med Tyskland,
och det var dàrför ej underligt, at¡ rian redan då hade fyra evangeliska

predikanter. I april r53o drevos tiggarmunkarna bort.' Som senare

utförligt skall uppvisas för Malmös vidkommande, bereddes genom

tiggarkonventens utrymning möjligheter till att ge städernas fattiga och

sjuka bättre vård, och genom samtidigt gjorda godssekulariseringar

lades de ekonomiska grundvalarna för de evangeliska friförsamlingarnas
verksamhet.

Oster om Oresund blev Malmö centrum för den evangeliska rörelsen.

Givetvis har händelseutvecklingen i det övriga Danmark - främst i
Köpenhamn - varit av betydelse för reformationen i Malmö, men den

lybske krönikören Reimar Kock, som lrar väl förtrogen med förhållan-
dena där, nämner särskilt, att årligen med köpmän från Stralsund och

Stettin kommit predikanter till Skåne, vilka predikat Guds ord, så att
man genom dem "fick en försmak däravu.u Ã,r r5z7 började två danska

evangeliska predikare verka i Malmö, och under de följande åren togos

med stadsstyrelsen i spetsen - ofta tidigare än annorstädes i Danmark

- viktiga initiativ för att bygg upp en evangelisk församlingsorga-

nisation. Ett boktryckeri igångsattes år :,528, en evangelisk högskola

inrättades följande år. Som b,oktryckare anställdes Olof Ulriksson,
tidigare i tjänst hos biskop Hans Brask i Linköping, och från denna

officin utgingo ett stort antal skrifter med religiöst innehåll, bl. a. Dan-
marks första evangeliska mässhandbok och den första psalmboken på

danska. Annu ett tryckeri grundades i Malmö âr r53z av Christiern
Pedersen, som då återvände till sitt fädernesland.n Till högskolan knö-
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tos framstående teologer, främst Peder I.aurensen och Frands Vormord-
sen, och dess betydelse ökades g€nom att verksamheten vid Köpen-
hamns universitet nedlades omkring är r53o.

Efter genombrottet i Malmö följde reformering av kyrkosamfunden
även i andra skånska städer. Tiggarmunkarna drevos bort i Landskrona
redan år r¡3o, i Trelleborg och Ystad r¡32. Under r¡3o-talets första
år verkade en evangelisk predikant i Hälsingborg.u Predikanter äro
kända vid denna tid även i Falsterbo. Ronneby fick r¡32 r'àtt att hälla
två predikanter.. Borgarna i Halmstad tillkallade enligt en traditions-
uppgift själva en predikant från Falsterbo år r¡3r, vilket förutsätter,
att marken då redan varit beredd. Ãr r 532 omtalas ytterligare två
predikanter i staden.t

Att just de merkantilt mest livaktiga städerna blivit härdar för evan-
geliets predikan belyses av den omständigheten, att bland de tjugoen
predikanter, som mötte upp på herredagen i Köpenhamn år r j3o, ej

mindre än tretton kommo från sdder belägna inom skånemarknadens

område. Från Malmö deltogo fem, från Ystad fyra, frâ"n Trelleborg
två, från Falsterbo och Landskrona vardera en. Bärarna av den nya
övertygelsen synas sålunda i första hand ha rekryterats bland köpmän-
nen. Det var de som i största utsträckning trädde i kontakt med ut-
länningarna. Makten i köpstäderna låg i regel samlad i händerna på en

köpmannaoligarki, ur vars led valdes såväl borgmästare som rådmän.
Köpmännen strävade efter att allt kraftigare avgränsa sig som samhälls-
grupp gentemot hantyerkare och övriga stadsbor och att skarpt skilja
mellan köpmannanäring och andra stadsnäringar. Handel och köpen-
skap skulle likso,m stadens styrelse vara köpmännen förbehållen.'

Poul Helgesen anklagade malmöborgmästarna Jörgen Kock och Jep
Nielsen för att ha förvandlat sin stad till "ett tillhåll för tjuvar och en

fristad för allehanda avsigkomna pers'oner och kättarer,, när de gåvo
den evangeliska rörelsen sitt stöd.n Ett liknande vittnesbörd lämnas av
berättelsen om minoritkonventens ödeläggelse. Från annat håll veta vi,
att Jörgen Kock låtit Olof Ulriksson bo i en av sina gårdar.'o En av
borgmästarna i Ystad nämnes som ledare för "den lutherska sekten"
i samband med gråbrödraklostrets ödeläggelse, och även i Halmstad
framträdde borgmästarna vid motsvarande tillfälle.'l Det bevarade

urkundsmaterialet :z,lar enahanda språk.
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På tysk botten rnöter samma företeelse. Män so.m Flerman Iserhel
och Kort Koning voro förgrundsfigurer vid det evangeliska genom-

brottet i Lybeck.t' Kontakten mellan tyska och danska köpmanskretsar
har varit livlig ej blott i merkantilt avseende utan även i religiöst.
Särskilda skånefarargillen äro belagda från r3oo-talet in i nya tiden
ej blott i östersjöstäderna Lybeck, Rostock, \Øismar, Greifswald, An-
klam och Stettin utan även i tyska och nederländska städer på nord-
sjökusten, såsom Flamburg, Deventer, Flaarlem och Maastricht. Dessa

gillen hade o,fta i de skånska städerna ej blott kompanihus utan även

rätt till gudstjänst vid egna altaren i städernas eller tiggarklostrens
kyrkor."

Mot denna bakgrund torde det vara skäl att behandla etr par sido,r

av köpstadsmännens förhållande till kyrkan. Därvid måste särskild
uppmärksamhet ägnas åt de ekonomiska förhållandena. På denna väg
skall det kanske visa sig möjligt att ur nya synvinklar belysa de

bevekelsegrunder, vilka drivit borgarna att taga parti för den nya
tron mot den gamla.

I de flesta europeiska stater sökte man under medeltiden genorn olika
former av ekonomisk lagstiftning gynna köpstäderna och skydda deras

näringsliv. Stadsgynnandet blev en enkel ekonomisk reori, som man
på olika sätt sökte omsätta i praktiska àtgärder. Man sökte säkerställa
städernas försörjning genom att skydda deras torghandel och livsmedels-
tillförsel. Deras borgare skulle vinna ökad trygghet för sin egen urkomsr
genom att man förbjöd all handel och allt drivande av hantverk i
städernas omedelbara grannskap - inom "bannmilen,' eller nläbältetu.

Dessutom sökte man utrota all köpenskap, som bedrevs utanför stä-

dernas område. Handel skulle vara en borgerlig näring, driven blott
av köpstadsmän.tn

Under r4oo-talet vunno dessa principer insteg även i Danmark, ej

minst därför att en handelspo,litik driven efter dessa linjer kunde in-
passas som ett led i rikets antilybska politik. En lagstiftning utveck-
lades till de danska städernas och inhemska köpmännens båtnad och

skydd. Föreskrifternas antal och detaljrikedom växte under kung
FIans regering för att kulminera i Christiern II:s köpstadslagstiftning.
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I malmöborgmästaren Hans Mikkelsen fingo de danska köpmanna-
intressena en talesman, som kunde vinna gehör även hos konungen, och

vittutseende planer för den danska handeln sågo dagen. Men de krävde
mera av rikets köpmän än vad dessas erfarenhet och kapitaltillgångar
förmådde bära. Dock skapades på detta sätt hos köpstädernas styres-
män ekon,omiska aspirationer, vilka de trots allt ville se uppfyllda.

De utländska köpmännens rörelsefrihet inskränktes genom ett stän-
digt växande antal förbud mot handel "gäst med gästn. All handel

från fönster eller vid stånd var främlingarna förbjuden, och deras

handel skulle drivas end'ast en gros. Som "gästeru skulle de stanna i
staden helst en längre tid och därunder ha kost och logi hos en borgare.

De tillätos driva köpenskap endast med stadens egna borgare.'u All-
mogen â" andra sidan skulle komma till städerna från kringliggande
landsbygd för att saluföra sina produkter pä stadens torg och där köpa

förnödenheter för eget behov.16 Borgarna skulle sålunda utgöra det

enda tillåtna mellanledet mellan den inhemska marknaden och den

utländska.

Friare förhållanden rådde dock vid den varje höst åærkommande

skånemarknaden och vid de olika städernas årliga stormarknader. Då
gällde i regel ej de restriktioner, som kringskur'o utlänningarnas rättig-
heter. Stormarknaderna pågingo ofta en hel vecka i sträck och höllos

ursprungligen i syfte att stimulera städernas handel. Rätt till årlig stor-

marknad 'var ett av konungen beviljat privilegium. Vid nya tidens

början märks emellertid i Danmark en önskan bland köpmännen, att
de årliga marknaderna skulle avlysas, så att deras egen monopo'lställning
kunde ytterligare befästas. Kungamakten tillmötesgick detta krav, enär

det med fördel kunde förenas med rikets mot hanseaterna riktade
handelspolitik. Enligt ett uftalande från r54o-talet, då avlysningen var
i stort sett genornförd, hade ingen haft någon fordel därav uto,m ,,nägra

få köpmän, som äro något rika och förmögnar.l'
Avlysningen skedde också främst inom de större köpstädernas om-

råden. Ãr 1484 avlystes den årliga marknaden i Hälsingborg." En
köpstadsdag i Malmö r¡o4 beslöt, att i Skåne framdeles skulle hållas
endast sju stormarknader förutom höstmarknaden vid Falsterbo, näm-
ligen de två vid Lund, en årligen vid vardera av städerna Luntertun,
Tommarp, Vä och Ãhus samt en marknad vid Grevie. De tidigare
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belagda veckolånga marknaderna vid Malmö och Landskrona hade

försvunnit.tn Ã.r 1516 tillätos endast fyra marknader, förutom Lunds
två blott en i Ãhus och en i den nya staden itngelholm.'o Slutligen
togs steget fullt ut âr r54o, dä alla marknader avlystes utom den ena

av de två vid Lund samt i\ngelho,lms marknad." Förutorn dessa två
levde en årlig marknad kvar i Halmstad och två i Ronneby.'2

Sedan r4oo-talets mitt hävdade borgarna dessurom, att hantverk och
handel i alla forrner skulle vara förbjudna inom varje stads "läbälte",
d. v. s. inom två eller tre mils omkrets från staden. Lagstiftningen i
detta avseende vände sig ej blott mot utlänningarna utan även mot
borgarnas konkurrenter inom riket. Man förbjöd all handel genom s. k.
pebersvende - bakom benämningen dolde sig vanliga gårdfarihand-
lande men också kommissionärer för utländska köpmän. Dessutom ville
man ej tilläta att icke-borgare, t. ex. adelsmän eller andliga, knöto
handelsförbindelser med utländska köpmän med förbigående av danska

borgare som mellanhänder eller läto sina fogdar direkt av bönderna
uppköpa jordbruksprodukter. Over huvud ansågs all handel och köpen-
skap på landsbygden mer eller mindre olaglig. Om den användes de

från Tyskland lånade termerna "förprångu och "förköp".'u
Det fanns emellertid ännu en lucka i systemet. Städerna innehade

av gammalt stapelrätt, men denna respekterades ej. I de skånska land-
skapen finns ej någon ort, varifrån man ej på relativt kort tid kan nå
närmaste kuststräcka. Dä vägarna lroro av dålig beskaffenhet, blev
därför kustfart med smärre îa*yg ett viktigt kommunikationsriredel.
En rad småhamnar uppstod längs kusterna, dit i första hand bönder
men även utlänningar sökte sig. Köpmännen ville hejda denna trafik
och draga den över städernas hamnar. Småhamnarna stämplades sorn

,rolaga hamnarr. Ãr r5r4 föreskrevs för Blekinge, att tyska köpmän
skulle tillåtas handla blott i köpstäderna, men att rikets egna under-
såtar fingo besöka hamnarna i Bodekull, Matvik, Järnavik och Silleåns

mynning, dock blott under tiden fram till mickelsmässan. För Skånes

vidkommande kom en liknande stadga r5zr, vilken i vidgad form
inflOt i Christiern II:s stadslag. Som olaga hamnar nämndes här bl. a.

Limhamn, Lomma, Löddeåns mynning, Barsebäck, Glumslöv, Ven, Råå
och Kullen. Från dessa hamnar fingo dock danskarna själva skeppa

ved och timmer.2a
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Kompanibøset i. Malmö, t'tppÍört på t5zo-talet och beläget ino¡n den åbergska

fastigbeten, Konpdnigatdn 4

Det var givetvis omöjligt tillse, att alla dessa restriktioner efterlevdes.

Talrika påminnelser och hotelser om skärpta straff ge fastmera vid
handen, att påbuden ej respekterats. Förordningarna vittna sålunda ej

om det rådande tillståndet utan om den roll i rikets ekonomiska liv,
som de danska köpmännen önskade spela. Det har förut antytts, att
deras resurser ej svarade mot de vidlyftiga planerna. När Christiern II
störtades, försvann även det stöd den ekonomiska lagstiftningen kunnat

8
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ge. Frederik I:s kungadöme grundades under lybsk medverkan. Det
var därför omöjligt att hâlla fast vid de föregående årens antilybska
handelspolitik. Efter malmömötet r5z4 meddelades tyska köpmän ut-
tryckligen ràtt att hålla bodar i städerna förutom att som vinterliggare
driva handel med "biskopar, prelater, ridderskap, borgare och andra
invånare i Danmarkn.'u

Klagomål uteblevo ej heller från borgarnas sida. r5z4 besvärade sig

Halmstads invånare över att utlänningar seglade pä olaga hamnar och
löpte runt landsbygden drivande landsköp.'u I Köpenhamn harmades

man över att främlingar höllo öppna fönster och sålde sina varor i
minut till allmogen." Ronnebyborna påtalade 1529, att köpmän från
Rostock seglade till olaga hamnar i Blekinge." De danska köpstads-

rnännen synas sålunda ha hållit fast vid de handelspo'litiska principer,
som tidigare tillämpats. Detta bestyrkes från annat håll. På köpen-
hamnsherredagen rt30 klagade ombud från de vendiska städerna över
att Ystads borgare sökt förhindra, att medlemmar av stadens ryska
kompani befraktade i Ystad hemmahörande fartyg och saltade färsk sill
före St. Bartolomei Ctag(24 aug.). I Malmö hade tyska köpmän tvungits
slå igen sina bodar och ge sig av vid mickelsmässan (29 sept.) trots
att man tidigare plägat ligga kvar och köpslå till allhelgonadagen
(r nov.). Vidare hade tyskarna förmenats att enligt gammal sed köpslå

r.ed allmogen mellan mickelsmässan och St. Dionysii dag (9 okt.).'n
Iíagomålen upprepades tvä â.r senare, och då tillades, att malmöborna
velat hindra tyska köpmän från att handla med borgare fràn Lund,
.frelleborg och andra köpstäder, som kommit till Malmö för att idka
köpenskap.to

Borgarnas synpunkter försatte dem i motsatsställning ej blott till de

utländska köpmännen utan även till de stora producenterna och jord-
ägarna inom deras egna städers uppland. Prelater och rådsaristokrati
hävdade vid ett rådsmöte i Aarhus rtzt, att handeln mellan de ven-
diska städerna och "biskopar, prelaær, riddare och gode män" borde
riket till gagî yara fri. Två år senare klagade herrarna på herredagen

i Odense över att köpstadsmän önskade förbjuda dem att sälja sitt eget

landgille direkt till utlänningar och ville föreskriva, att produkterna
skulle säljas blott till köpstäderna. Ej heller fingo herrarna köpa salt,
humle, kläde och övriga nödvändighetsvaror ay andra än borgarna.u'
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jtven om det är omöjligt att alltid tränga ned till den verklighet,
som do'lt sig bakom dessa klagomåI, visa dessa dock, att en inrr€sse-

motsättning funnits i ekonorniska frâgor mellan å ena sidan borgarna
och å andra sidan de stora jordägarna, prelater och adel. Underrätrel-
ser häro,m nådde den landsflyktige Christiern II, som försökte draga
fördel därav i en proklamation till Danmarks allmoge rj3r."" Lik-
nande anspelningar gjordes i en stridsskrift, som stadsstyrelsen i Malmö
utgav för att rättfärdiga stadens deltagande i grevefejden. Riksråden
hade, sades det här, efter Christiern II:s flykt själva blivit köprnän,
byggt skepp och låtit sina fogdar av bönderna uppköpa hudar, skinn,
spannmål och alla yaror, varpâ" något kunde förtjänas vid återförsälj-
ning; de hade gjort intrång i sillfisket och genom att själva driva handel
med gödoxar drivit upp kreaturspriserna.uu Skriften ger inga upplys-
ningar av värde rörande det ekonomiska livet, men det faktum, att
borgarna funnit det lämpligt att hänvisa till de berörda förhållandena
i sin stridsskrift, röjer att motsättningarna varit så djupgående, att man
trott sig kunna vtnyttja. dem för sina egna politiska syften.

I det följande skall göras ett försök att fastställa, om kyrkan haft
någon del i den ekonomiska aktivitet, varöver köpstadsmännen besvä-
rade sig.

Medan köpmännen för sin bärgning voro hänvisade till att driva
handel med vad andra producerat och själva blott i ringa grad fram-
ställde nyttigheter, baserade kyrkan och adeln sin ekonomi i första
hand på avkastning och räntor från jordegendom. Det viktigaste pro-
blemet i detta sammanhang blir sålun da frägan, hur de andliga dispo-
nerade sina naturaintäkter och penningräntor.

För ärkesätets del kunna vissa inblickar erhållas i dess godsförvalt-
ning genom en jordebok, som upplades ât r5zz. Den upptager de,

intäkter ärkebiskopen hade ràtt att uppbära av sina landbor, och den
lades som ett slags uppbördslängd till grund för uppbörden av land-
gille hösten r5zz. Fogden avprickade i längden alla persedlar han
vid detta tillfälle mottog.'n Först i jordeboken upprages det gods i de

kringliggande häraderna, som administrerades centralt från Lund genom

fogden eller, där så befanns lämpligt, sammanförts till län under fog-
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dens uppsikt. I allt redovisades i denna avdelning intäkter från ¡r3
landgillebetalande bönder, frãn gfudar i Malrnö, Trelleborg och Ka-
iundborg samt f'rån ett ej angivet antal bönder i Finja län. En andra

avdelning i jordeboken redovisar intäkterna från ,'exactiones maio,res"

eller de större och mindre län, vilka på avgift, tjänst eller räkenskap,

stundom som fritt län eller pantelän bortgivits till enskilda.'u Over
större delen av godset i Halland rådde en särskild fogde, som redo-

visade direkt inför ärkebiskopen. Något ärkebiskopsgods i Blekinge

upptages ej, men det är tänkbarc att det som funnits, administrerats

under Elleholm.

Enligt jordeboken skulle ärkebiskopen från de under fogden lydande
godsen erhålla sammanlagt 5¡3o skäppor korn, 55 galtar, ¡4 ko,r, zo¡
lamm, 37 fär, 6 svin, 9 fläsksidor, 375 höns, r99 gäss, 5z tjog ägg,

75'1, skäppa smör,2to tunnor kol,7r5 lass ved, zr3 lass hö, 14 vagns-

hjul, ljusvekegarn sarnt en obetydlig kvantitet sill och å1. I pengar

inflöto dessutom från dessa gods samt från de bortförlänade länen till-
sammans omkring zo5o mark. Vid höstuppbörden insamlades från det

under fogden lydande g,odset i första hand djur för den förestående

slakten och nedsaltningen, foder åt dessa djur och för vinterfodring av

ärkebiskopens egna kreatursbesättningar samt kol, ved och annat, som

i<unde behövas i vinterhushållningen. Allt som allt uppbars hösten

rszz 263 höns, r59 gäss., 186 lamm, zr fär, zo kor, r galt, 56 skäppor

smör, rSor skäppor korn, r8o lass hö, 6oo lass ved, 59 tunnor kol,
ljusvekegarn och vagnshjul. Dessutom inflöto o'mkring r44o mark i
pengar.tu

D,enna uppbördsordning synes ge vid handen, att de insamlade per-
sedlarna i första hand skulle användas i ärkebiskopens eget hushåll.

Men enbart i penningutgifter för sitt närmaste husfolk - duksven,

kammarsven, smeder, portvakt, skogvaktare etc. - och i avlöning åt
sitt väpnade följe, lön åt vissa biträden vid kortjänsten i domkyrkan,
penninggåvor till adelsmän, som voro i hans tjänst, m. fl. utbetalte
Torbern Bille genom fogden på Lundagård under räkenskapsåret hösten

r¡34-hösteî rt3t omkring 4995 mark.u' Aven om utgifterna under

detta ir, då de politiska kriserna skakade ärkestiftet, varit drygare än

vanligt, står det dock fast, att landgillets penningsummoìr ej räckt till
för att täcka dem. Ty ärkebiskopen hade även andra stora utgifter att
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bestrida, främst de storâ kostnaderna för underhandlingarna vid kurian
i Rom samt det kraftigt tillagna bötesbelopp, som skulle erläggas till
konungen efter avsluandet av proc€ssen mot Flans Skovgaard. Det har
varit nödvändigt att omsätta landgillets naturapersedlar i pengar. Till
förfogande har även stått de säkerligen ganska betydande kvantiteter
spannmål och annat, som inflöto i form av biskopstionden. Frän 14

bönder i Vallby län t. ex. Ievererades ej mindre än zo skäppor korn
årligen i avlösning för biskopstionde." Men därtill kom vidare, att de

proportioner i vilka de olika naturapersedlarna ingingo i landgillet, på
intet sätt svarade mot behovet i ärkebiskopens hushåll. Bl. a. saknades

fisk nästan fullständigt. Likaså måste man inköpa salt, dryckesvaror,
tyger, kryddor, olja, vapen etc. Man var med andra ord hänvisad till
att pä olika sätt driva handel med landgillet.

Detta måst'e också de av ärkebiskopens länsmän göra, vilka uppburo
sitt landgille in natura men erlade en årlig penningavgift för länet.
j\ven ärkebiskopens egen official omsatte de naturapersedlar, som han
uppbar, i pengar eller andra nyttigheter. Under tiden r5 jan.-28 okt.
r5zr, för vilken särskild redovisning gjordes, uppbar Hans Skovgaard

som official omkring 39o mark,43 nötkreatur, 65o skäppor havre och

en del smärre persedlar. I uqifter redovisade han emellertid 5o7 mark,
vilket hade täckts genom att han försålt naturapersedlarna, varigeno,m

han t. o. m. kunde inleverera ett överskott pä 35 mark.ut För en del

av ärkebiskopens stora hushåll kan denna handel med landgillet följas
i detalj. Under ärkesätet lydde nämligen även Ãhus slott och län, och

räkenskaper förda av fogden där för tiden påsken r¡32-påsken r¡33
äro ännu bevarade.no

De omfatta såväl intäkter som utgifter, och de senare ha grupperats

efter varuslag. Allt landgillet har enligt avprickning i jordeboken

uppburits. Dessutom förfogades även över andrt intäkter, som t. ex.

biskopstionden från vissa socknar, gästningsavgifter och annat. Några
av de större varuslagen intressera särskilt i detta sammanhang.

r74 skàppor korn inflöto i landgille, och slottets egen ladugård
levererade dessutom 9ro skäppor. Från Villands härad erhöllos 368
skäppor i biskopstionde. En stor del av allt detta konsumerades på
slottet, men för z4 skäppor tillbytte man sig ett lass ved, för rzo
skäppor köptes ¡ tunnor sill. På ärkebiskopens o,rder utdelades 484
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skäppor som umäde åt bönderna under slottet. En del mältades. Sär-
skilt under skördetiden konsumerades stora kvantiteter ö1 av skörde-
folket. Vid de dllfällen, då en större arbetsstyrka fordrades, fingo
nämligen de underlydande bönderna län efter län göra dagsverken vid
slottet och erhöllo då kost och täring där. Tillgången på malt var
likväl god. 3o9 skäppor levererades från kvarnen i Ahus. Vid ett till-
fälle avyttrades för ärkebiskopens räkning z4o skäppo'r, en annan gång

köptes två tunnor sill för z4 skäppor malt.
Humle till ölbrygden erhölls från olika håll, ty blott 4 skäppor

ingingo i landgillet. rzo skäppor inköptes från bönderna i trakten.

3 dromt rostockshumle levererades av en åhusborgare, men z dromt
lybsk humle köptes av uden tysk, som följde Jörgen från Lybeck hit
till Ãhus". Vid räkenskapsårets slut funnos 19 skäppor dansk humle
kvar oanvända.

Landgillet innehöll 3r7 skäppor havre. Från ladugården kommo 9o3
skäppor, och präster och klockare i Villands, Gärds och Albo härader
lämnade ro95 skäppor, som ärkebiskopen hade rätt till som ,altar-
hav,re" och "fodermarskhavre'r. Dessutom lämnades 385 skäppor av de

underlydande b,önderna i gästningsavgifter. Större delen av denna stora
kvantitet havre användes som foder åt hästar 'och nötkr.eatur - bl. a.

nämnes en hingst bland djurbesättningen. Man fick dock ett överskott,
.vara"v 24 skäppor såldes till en åhusborgare m,en 7¡o skäppor till
Danzig, Det sistnämnda partiet utskeppades med "Jep Jensens skepp",
och denne skeppare, även kallad uJep Jude", skymtar flerstädes i
räkenskaperna. FIan seglade mellan Ãhus och Danzig.

I fràga om råg är det svårare att få en överblick av läget, eftersom
fogden redovisat råg och mjöl om vartannat. Intäkterna belöpte sig till
zoo skäppor råg och ¡¡5 skäppor mjöl i landgille, ¡4r skäppor räg fuän
ladugården och ¡86 skäppor mjöl från fyra underlydande kvarnar.
Mycket gick åt vid brödbakning, och vid ett par tillfällen urbehkes
arbetslöner i råg. En gång köptes r tunna torsk för 8 skäppor råg, en

annan gång 8oo st. spettfisk för tz skäppor.
I landgillet ingingo inalles rr¡7 skäppor smör, och från ladugården

kommo 3o skäppor. Härav konsumerades 76o skäppor på slotter, sär-
skilt vid de tillfällen, då ärkebiskopen gästade där. En del sändes till
Lund, men mycket kunde nedsaltas. För 6 skeppor smör köptes 8
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tunnor baysalt lrän Danzig. Salt inköptes för övrigt ofta frän borgare
i Ãhus, men som leverantörer nämnas även ,Morthen Hillebrand från
Stralsundr, "Henrik Danckor" och uJörgen, som 1åg i härbärge hos

Killebeck".
Djurbeståndet yar ganska stort. 77 lamm, zo fâ.r, z6o höns, t7t

gäs,s, z7 ko'r och 9 gakar lämnades i landgille, 43 lamm och lika många
gäss ko'mmo från ladugården. Slottets behov täcktes mer än väl härav.
Under räkenskapsår.et konsumerades z3 kokroppar, 83 gås- och lamm-
kroppar. zo6 gäss slakødes - räkenskaperna utvisa, att ärkebiskopen
för egen räkning hållit en del gäss i Ãhus större delen av dessa

voro avsedda för ärkebiskopen och sändes till Lund eller ko,nsumerades,

när han gästade slottet. rr7 fläsksidor upptagas i utgiftsräkenskape,rna,
men blott 7 gävos i landgille, vilker ger vid handen, att slottets svin-
stam varit ansenlig.

Slottets förvaltning inordnades som synes i ärkeb'iskopens stora hus-

håll, så att han kunde vtnyttja dess tillgång ar îör att, täcka sina egna

behov. Särskilt gällde detta leveranser av fisk. I Blekinge uppköptes
fisk av fogden eller en under slottet lydande länsman i Augerum. Vid
Kivik lät fogden uppköpa och nedsalta sill, vid Mörrum fånga och
nedsalta lax. Kostnaderna för salt 'och tunnor bestredos med slottets
medel, men stora delar av laxpartiet fördes till Lund. Likaså fördes

72oo st.. sp€tdisk till Lund av de 13 9 jo sr. som inköptes i Augerum
och Lyckå. I lega för lax-, ål- och hummerfisken erhöll man z9'f,
tunnor ä1, var,av det mesta vidarebefordrades till Lund. Slutligen för-
tjànar nämnas, att fogden bekostade en transport av 36oo "klapholt"
med fartyg till Trelleborg för ärkebiskopens räkning. Klapholt an-
vändes vid fabrikation av silltunnor. En utgiftspost i räkenskaperna
för Ltrndagård r534-t535 röjer, att ärkebiskopen låtit salta sill bl. a.

vid Abbekås.

Ã.husräkenskaperna visa sålunda, hur man gick till vàga f& aft kom-
p,ensera ett underskott i landgillet av vissa produkter och för att nyttig-
göra ett eyentuellt överskott av andra. Samma problem har varit
aktuellt för så g,ott som alla kyrkliga institutioner. Tommarps kloster
erholl rikligr med korn i landgille men blotr 6 skäppor bovere, ¡
skäppor havre och zr skäppor smör. Till Oveds kloster inleyererades
mycket kolja men föga havre. I Börringe klosters landgille ingingo av
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animaliska produkter endast r ko, r galt och r fläsksida. St. Peters

kloster vid Lund hade underskott på smör.n' Dessa variationer i land-
gillets sammansättning hängde givetvis samman med produktionsför-
hållandena i de trakter, där klostren hade egendom. Konventen hän-

visades sålunda till att omsätta vissa landgillespersedlar i pengar eller
i andra varor.

Därtill kom en annan omständighet. Det klagades ofta över den

svåra dyrtiden. En av de betydelsefullaste orsakerna till den ogynn-
samma prisutvecklingen var rikets penningpolitik. Det slogs nämligen

dåligt mynt, ej blott klippingmynt utan även försämrade typer av det
vanligaste räknemyntet, markmyntet. Man hade av gammalt önskat att
hålla den danska markens värde uppe i förhållande till den lybska

markens, men särskilt under Christiern II:s tid deprecierades mark-
myntet kraftigt. Den danska markens värde låg vid denna tid lägre i
förhållande till den lybska markens än vad fallet var med t. ex. den

svenskas.*' För allmogens del var den fortskridande myntförsämringen
en källa till oro, vilket klart skönjes t. ex. i fråga om oroligheterna i
Skåne under rSzo-talets förra hälft. För jordägarna inställde sig andra
problem. När landgillet erlades i penningar, inflöt det nämligen i regel

i markmynt. Det fallande markvärdet torde för deras del därför ha

medfört, att den del av landgillet, som inflöt in natura, fick större

betydelse. Det gällde att sâ" fördelaktigt som möjligt disponera över

n aturapersedlarna.

Den danska adeln åtnjöt sedan r4oo-talet rätt till tullfri impo,rt av

förnödenheter för eget bruk. i\rkebiskopen hade sedan t44o-talet rät'
tighet att tullfritt införa och utföra varor. Köpstadsmännen önskade

givetvis begränsa denna handel. I Christiern II:s landslag uttrycktes
detta så, att >inga biskopar, prelaær, kaniker, abbo'tar, prio,rer,'mun-
kar eller klerker" skulle hava eller låta bruka sig i något slags köpen-

skap på landet, vare sig med sina egna bönder eller med andras. Vad
de hade i landgille, skulle de föra till köpstäderna att säljas där, och

vad de hade behov av för egen del fingo de i gengäld köpa där.n' All
mellanhandel - förpråttg - skulle sålunda vara förbjuden för de

andligas del.

Dessa önskemål respekterades ej. Redan den omständigheten att
Dalby kloster bortförläntes till Anders Bille, visar detta. Denne drev
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nämligen en vidsträckt handel både på Tyskland och Sverige.nn Att
dalbyklostr'ets tillgångar ställdes till hans disposition betydde ett värde-
fullt tillskott i hans verksamhet, samddi$ som konventets produkter
fördes ut i marknaden geno,m helt andra kanaler än dem köpstads-

männen önskade. D,etta belyses av några uppgifter i de bevarade räken-
skaperna för klostrets förvaltning under tiden r 53o-r53r.nu

Först och främst levererade Anders Bille själv en stor del av den

fisk klostret behövde. Det gällde särskilt st'ora parti€r sill och torsk.
En del fisk köptes i närliggande städer, ål fångades av klostrets egna

bönder, men ett parti àl levererades av herr Anders kusin Knud Bille
från Gladsax. På liknandb sätt erhölls som lån z4o skäppor korn av
Holger Gregersen Ulfstand. Det var säkerligen här fräga om tillfällig
hjälp, ty klostret erhöll i landgille ej mindre än l7¡9 skäppor korn.
En stor del av detta korn mältades, och i klostret bryggdes så mycket
ö1, att man vid ett tillfälle sålde en halv läst. Dock lånte man rzo
skäppor malt av ärkedjäknen Torbern Bille, herr Anders kusin. Humle
köptes av borgare i Malmö vilka en kallades "tysken,' - eller

också levererades denna vaÍa av Anders Bille. Salt tog man mestadels

från Malmö, när det gällde lüneburgskt salt, men det vid höstslakten

nödvändiga baysaltet kom från Anders Bille. Klostret hade egen kalk-
ugn, och inalles såldes r r läster kalk, av vilka en stor del levererades

till Axel Brahe och Claus Bille. Man kunde även sälja större partier
av de ro3o skäppor råg och rr3o skäppor mjöI, som inflöto i landgille
och "ovissa> räntor. Det sägs tyvärr ej, till vem dessa poster försålts.
Från bönderna levererades nära 4zoo skäppor havre, och från klostrets

ladugård kommo dartill 33o skäppor. Trots denna rikliga tillgång lät
Anders Bille i grannsocknarna uppköpa rzTo skäppor. FIur allt deta
disponerats, omtalas ej, men man har rätt misstänka, att herr Anders

i detta fall funnit avsättning för havren med hjälp av sina egna affärs-
förbindelser. Dessutom har säkerligen en del använts som foder, ty i
klostrets ladugård hölls en stor kreatursbesättning. För egen räkning
höll Anders Bille också svin där. Vid ett dllfälle slaktades 4o svin av
umin herres egna>.

Samrna benägenhet att pä egen hand med förbigående av danska

köpmän knyta affärsftirbindelser med både inländska avnämare och

utländska köpmän framträder i det sätt, varpä landgillet omsattes av
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fogden på -Ã.hus slott. I den förut givna r,edogörelsen härför skymrar
en direkt förbindelse med Danzig liksom transaktioner, vilka kunna
karakteriseras som "förprångu. Detsamma gäller ärkebiskopens egen

förvaltning av de intäkte,r, vilka hopfördes på Lundagård. Han hade
kontakt m,ed städernas borgare. Vid ett tillfälle sålde Torbern Bille
en läst smör till en rådman i Malmö och köpte i ställer av honom
m,ot avräkning på konto under den följande tiden vin, ryger, ammuni-
tionseffekter m. m.nu ,4.r 1534 köpte han från en annan malmöborgare
viner samt ett större parti salt, yaray en del skulle forslas till Ãhus.
Men han gick även utanför de gränser borgarna ville uppdraga för de
andligas handel. I Köpenhamn köpte han några mårdskinn, av sin
syster ett par axar, av bönder i Göinge härad ett parti humle. roo
mark utlåntes till bönder i Burlövs socken för inköp av salt. Detta
anskaffades genom Torbern Billes försorg. I detta fall drev han så-

lunda det slags köpenskap bland sina egna bönder, som Christiern II
velat förbjuda.n'

Särskilda problem skapades genom den handel, som bedrevs med de

hästar och nötkr,eatur, vilka uppföddes på kyrkans och adelns egen-
domar. I fräga om hästexporten hade Christiern II försökt genomföra
den ordningen, att alla djur skulle från Skåne utskeppas över Malmö
och Hälsingborg.n' Arkebiskopen höll sruterier bl. a. på Flyinge, Borge-
by och Värpinge. A.ven prelater och kaniker drevo hästavel på sina
gärdar.nn Fluru de förfarit vid försäljningen av sina djur, är föga känt.
Ã.husräkenskaperna omtala dock vid ett tillfälle överskeppning av fem
ärkebiskopens hästar direkt till Danzig.

Oxar exporterades i större omfattning än hästar från Danmark.
Ãrligen kunde mellan zooo och r2 ooo djur drivas söderut till Tyskland
genom Ribe eller Kolding. And,liga och världsliga srormän deltogo i
denna export m,ed s,tora drifter och voro i kraft av kungliga privilegier
befriade från skyldigheten att erlägga tull för varje djur. Bland dessa

privilegierade exportörer märktes bl. a. biskoparna.ay Ribe och Börg-
lum, riksråden Henrik Krummedige samt FIans och Anders Bille.uo

Oxarna från provinserna ösrer om sunder överfördes till Västdanmark
med îarty'g från Landskrona och Hälsingborg, de viktigaste utskepp-
ningshamnarna. Skånes och Hallands skogsbygder erbjödo nämligen
riklig tillgång på kreatursbeten. Om somrarna höllos därför ett sro,rr
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antal ungnöt, >gresöxne", i dessa trakter. De stallfodrades under den

följande vintern, varvid adelns landbor ofta tvungos mottaga sådana

"staldöxne" eller ufodernöt" att fodra och göda för sina herrars räk-
riing. Under somrarna rådde livlig efterfrågan dels på ungnöt, lämpliga
för gödning, dels på ffudiga stalloxar för export. Framemot höstarna

drevos stora oxdrifter från skogsbygderna ned mot utskeppningsham-
narna vid kus,ten. Danska och utländska uppköpare stegrade dL of.ta

priserna genom att köpa oxar direkt av adelsmän, kloster, präster eller

bönder. Därigenom höjdes priserna på kött i köpstäderna, där en del
oxar slaktades för konsumtion, och dessutom fingo köpstadsmännen

ovälkomna konkurrenter. Christiern II beivrade allt förprång med

kreatur och sökte helt förbjuda adel och präster att utföra oxar.u'

I dalbyräkenskaperna finnas talrika antydningar orn att klostrets

land,bor hållit stalloxar för konventets räkning. Skyldigheten har väx-
lat mellan att mottaga en oxe -vartannat år och att fodra upp till sex

djur årligen. I landgillet ingingo 79 oxar och kor. Ãr r¡3o funnos

dessutom i ladugården 2r oxùr och 14 kalvar "förutom dem, som voro
till fodring,.u' Vissa av ärkebiskopens bönder höllo också gödoxar åt
sin herr'e. I Västerstads län stallades sex oxar årligen.u' På Lundagård,
Näsbyholm, Värpinge och Borgeby höllos 1536 över 4oo nötkreatur,
varatn över en fjärdedel utgjo,rts av gödboskap.un När pengar är x53z

skulle anskaffas för underhandlingarna i Rom om ko'nfirmation av
Torbern Billes ärkebiskopsval, anlitade man den inkomstkälla oxupp-
födningen innebar. Ãhusräkenskaperîa vpptag tillsammans 37'rhelpe-
öxenrr, vilka givits av slottets bönder umin herres nåde till hjälp för
hans konfirmation>>.55 Ett antal fodernöt höllos också i slottets. ladu-
gård. Ett fall ã"r känt, som visar, att ärkebiskopen för egen del sökt
vtnyttja de ekonomiska fördelar oxhandeln erbjöd. Ar r13z försålde
Aage Sparre till en baltisk köpman 8o välfodrade stalloxar att levereras

den ro mars i Hälsingborg. Som likvid skulle han erhålla utländska
tyger motsvarande ett värde av 92o dranska mark, till vilket pris oxarna
värderats.uu

Arkebiskopen hade möjligheter att pà egna skepp utföra sina varor.
Ã.r r5zr omtalades ett arkielektus tillhörigt fartyg, som rrar så stort att
det lämpade sig för hästtransporter." Fyra år senare föro'lyckades ett
av Aage Sparre ägt fartyg vid bohuslänska kusrcn.u' Ãr :'534 anskaf-
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fade man ett nytt segel till en skuta, som disponerades av fogden på

Borgeby.u' Under ärkesätet lydde delvis Barsebäcks fiskeläge, av köp-
stadsmännen stämplat som en uolaga hamnr', samt Ãhus och Elleholm,
där goda hamnar funnos. Dessa hamnar ha givetvis använts för ärke-
biskopens egen handel. rr3t erhöll han från Ãhus ett parti preus-

sisk humle, som också importerats över denna hamn.uo Ã.r r5z9 för-
klarades även Elleholm på ronnebybo,rgarnas begäran för olaglig hamn.

Köpmännen i Rostock förständigades då av Frederik I att icke be-

söka Elleholm och andra blekingska småhamnar för att sàlja ö1, mjöI,
humle, tyger och malt eller köpa smör, saltat kött, hudar ,och talg,
till vilken handel rikets egna borgare skulle ha ensamrätt.u'

Det här framlagda materialet är fragmentariskt, men med hänsyn till
att det härstammar från endast ett stift, måste det dock anses vara
ganska rikhaltigt. Att kyrkans män drivit handel, är i och för sig föga

märkligt. Ett rikhaltigare material ger djupare inblickar i dessa för-
hållanden i [ú,ga om kyrkliga institutioner på kontinenten. Likaså kan
man i bevarade källor se, hur ärkedjäknen Påvel Scheel i Ãbo haft
affärsförbindelser bl. a. med lybska köpmän och ho,s dem gjort inköp
på löpande räkning.u' För ärkestifrcts del ställer det bevarade mate-
rialet det sålunda uto,m allt tvivel, att prelater och andra andiiga drivit
handel, men några möjligheter att nöjaktigt fastställa omfattningen av
denna handel ftireligga ej.

Det viktigaste i detta sammanhang àr att utreda, huru köpstadsrnän-
nen betraktat de andligas merkantila verksamhet. I detta stycke läm-
nar Frederik I:s köpstadslagstiftning indirekt värdefulla upplysningar.
Hans handelspolitik rrar gynnsam för lybeckarna, som kraftigt bidragit
till att han kom i besittning av den danska kronan. Vid flera tillfällen
var han nödsakad att pà nytt vädja till lybeckarna om hjälp, särskilt
när Christiern II väntailes komma för att âterkräva sitt kungadöme.
Då måste även ino,m riket alla krafter samverka till landets försvar.
Av borgarna krävdes i sådana fall extra penningskatt€r samt utrustning
och bemanning av fartyg. De måste på något sätt säkrare bindras vid
hans kungadöme. I det spända Läget âr t5z6 utfärdades därför ett
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privilegiebrev för rikets städer, i vilket fOrbud uttalades mot att ,,lant-
präster, prostar och rika bönder" gjorde förprång, vilket köpmännen

sades ofta ha beklagat sig över.u' Samma är utfärdades förbud mot att
danska och tyska köpmán uppköpte "gresöxn,e" i Skåne, och mo,t att

"prelater och gode män, fogdar och präster" drevo handel med oxar,
över vilket de skånska städernas köpmän anfört klagomål.un

Hänsyn till rikets egna borgare hade i dessa fall besegrat hänsynen
till de lybska bundsförvanternas intressen. Köpmännen synas sålunda
med kraft ha hävdat sina synpunkter. När hotet från Christiern II
ånyo tilltog ,omkring är r53o, krävdes på nytt stora offer av köpstä-
derna. De skånska städerna skulle tillsammans lämna 34 ooo mark sorn

bidrag till en "liggande skattn i riket.uu I gengäld beviljades borgarna
vissa ,ekonomiska fördelar genom den i juli rt3o utfärdade köpstads-
ordinantian.uu Av de årliga stormarknaderna tillätos i Skåne endasr en

vid .Ã.hus, en vid i\ngelholm och en vid Lund. Utländska köpmän
fOrbjOdos att ä'ven vid dessa tillfällen driva köpenskap. Handel på
landsbygden med ,'pebersvende" förbjöds fullständigt liksorn all seglats

pä olaga hamnar. Temporärt skulle förbud räda mot exporr av >)gres-

öxne, och vissa matvaro,r. uAbbotar, pro,star, präster och rika bönder"
tillätos ej idka köpenskap med oxar, säd eller andra yaror. Dock
tilläts dem att sälja till rikets egna inbyggare ay sin egen ränta och
uhemfödda avel'r. Varken uandliga eller världsliga, biskopar, prelater,
abbotar, priorer, prostar, riddare eller riddersmäns män" fingo köpa
säd fö'r att sälja den till förprång. Ej heller tilläts någon av dem hålla
eller köpa flera stalloxar, àn de kunde fordra på sina egna gods och
gärd.ar, och deras underlydande präster och tjänare skulle vara skyldiga
att hälla blott så många gödoxar, som de av ålder plägat.

Stadgan avsåg alltså att àter gynna köpmännens monopolsträvanden
och samtidigt förhindra, att oxuppfödningen ytterligare utvidgades. Av
särskilt intresse är emellertid den sista punkten i förordningen. I den

tilläts nämlig€n var och en, som hade fått nåd därtill, att predika Guds
ord och evangelium för allmogen i alla köpstäder och äyen annorstädes.

Tydligare än någo,n gång tidigare anknöts här den evangeliska rörelsen
till köpstäderna, och ràtten till evangeliets förkunnelse på det allmänna
prästadömets grund ställdes i jämnbredd med de tidigare beviljade
ekonomiska privilegierna, vilka riktade sig även mot kyrkans personer-
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Köpstadsor'dinantian synes sålunda indicera, att ett o,rsakssamman-
hang existerat mellan köpstadsmännens missnöje med de andligas köpen-
skap och deras sympatier för de nya religiösa tankarna. Oron fö,r
prelaternas och herrarnas ekonomiska övermakt beredde jordmånen för
en förkunnelse, som i Malmö frambars med hetsig are angrepp pä
hierarkien än annorstädes i Danmark och syftade till att helt frigöra
stadens religiösa liv från beroender av den gamla kyrkan. Föreningen
av evangelisk förkunnelse och konflikter på det ,ekono,miska planet
mellan borgare och klerker möter även på tysk botten. När tyska
städer är r5z5 togo parti för de upproriska bönilerna, krävde de ofta
för ,egen del ej blott rätt till 

^tt 
lrrtt fä höra evangeliet predikas utan

även respekt för bannmilen kring städerna och avlösning av de eviga
räntor, som de andliga under tidernas lopp köpt sig i sräderna, samr
uppgörelser angående det gods kyrkan ägde ino,m srädernas o,rnråde.u'

För ärkestiftets del har tillräckligt mycket marerial bevarats, för att
man skall kunna konstatera, att en intressemotsättning funnits mellan
köpstadsmännen och kyrkan rörande läbältet och landsköper. Vad be-
tràf{ar frägan om de eviga räntorna och problem i samband med de
andligas innehav av jordar och gårdar i städerna, tillåter källmaterialet
en utförligare skildring.
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Kyrkans räntor och egendom
i köpstäderna

DeN KAToLSKA KvRKAN blev tack vare sin växande förmögenhet

en mäktig faktor i medeltidens ekonomiska liv. Det skydd den i form
av utförliga privilegier åtnjöt för sina rikedomar, satte den i stånd att
för framtiden âtaga sig och fullgöra ekonomiska åligganden av växlande

slag. Kyrkan mottog gåvor och donationer mot förpliktelsen att t. ex.

utbetala till givaren en årlig pension, bereda honom en gravplats eller

hålla en evig mässa för hans själ. Genom gåvor kunde man även trygga

klostergivna söners och döttrars ståndsmässiga försörjning.' Kyrkan
gav också penninglån och spelade sålunda i vis,s mån rollen av ett

kreditinstitut. Detta gällde ej blott biskopar och prelater utan minst

lika mycket sockenkyrkorna.' Den kanoniska rätten förbjöd visseriigen

principiellt, att borgenären betingade sig ränta på de utlånta medlen,

men en praxis hade utbildats, som medgav ränta upp till S %. Dessa

bestämrnelser kunde emellertid kringgås på olika sätt, bl. a. genom att
lån gåvos mot pant i fast egend

penningvärde utgj'orde en fördel för borgenä eller genom att lånet

maskerades som köpehandling, varvid priset sattes lägre än egendomens

reella värde.' Till borgare gåvos lån även i form av s. k. ränteköp. Om

en person behövde pengar, erhöll han den önskade summan av kyrkan,
som i gengäld betingade sig rätt att årligen uppbära en p'enningavgift

från någon läntagaren tillhörig gård eller tomt i staden. Denna ränta

skulle utgå i "evig tid" och bands vid egendomen, så att avgiften oav-

kortad skulle utgå, även om jorden eller gården bytte ägare. Sådana

räntor kunde bortges och överlåtas liksom annan egendom. De voro
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De centrala delarna av Ystad med, den med,ebida stad,splanen i bø'oødsaþ bibebållen.
Flygfoto

vanligt förekommande t. ex. i Tyskland, och exempel äro kända även

från Sverige.n

När penningvärdet sjönk, torde sådana räntor ha tett sig mindre
fordelaktiga för långivaren. I varje fall äro relativt få kända från
ärkestirftet under den katolska kyrkans sista decennier i Danmark.u Man
synes ha föredragit att köpa fast egendom, främst jord. itrkebiskopen
förvärvade en stor mängd gärdar på Skånes landsbygd. Domkapitlet
och enskilda prelater placerade kapital ej blott i städerna utan även i
egendomar på landet, vilket stundom rrar fallet också med härads-

dekaner, sockenpräster och sockenkyrkor.u Givetvis eftersträvade man

att placera sina kapitaltillgångar pä ett sådant sätt, att dessas värde var
tryggat och om möjligt ökades under årens lopp. Ur denna synpunkt
tedde si,g förvärv av jord i de större köpstäderna särskilt fordelaktiga.
Tomtutrymmet i köpstäderna var nämligen i regel exploaterat till det
yttersta. Trångboddheten ino,m murarna var stor och tomtvärdena
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höga. Man tvangs därför oÍta att uppföra hus i flera våningar och
byggde gärna i sten i stället f& i ';:ä.' Der blev följaktligen en naturlig
strävan hos kyrkans män att söka placera sina tillgångar i, städernas
hus och jordar, och särskilt i de städer, där handeln var livlig och
tomtvärdena följaktligen stadda i stigande.

Borgarna sågo emellertid denna utveckling med oro. De andliga
hävdade nämligen i regel rätt till skattefrihet för sina jordar, medan
borgarna å sin sida gjorde gällande, arr ingen hade rätt att driva bor-
gerlig näring eller ha del i stadens jord utan att ätag sig morsvarande
skyldigheter gentemot staden.8 Christiern II:s lagstiftning gynnade i
detta avseende borgarna. Det föreskrevs, art ingen prelat, präst eller
andlig fick köpa jordagods var,e sig i stad eller på landsbygd, och att
kyrkan genom testamenren skulle kunna erhàlla förmögenherer blott i
silver eller penningar, ej i jordagods.n Etr år r¡r8 för Malmö utfärdat
privilegiebrev påbjOd, att den som ville gå i kloster, skulle inträda där
med pengar, ej med jordagods. Ej heller skulle köpstadsjord avhändas
utan att först ha hembjudits till sradens egna borgare.'o

Borgarna önskade sålunda förhindra, dels att kyrkans egendom ino,m
städernas ,område ytterligare ökade i omfång, dels att sradens jord kom
i icke-bo,rgares b,esittning. De andliga hade ej sammâ inrresse ay att
dessa grundsatser r.espekrcrades. Ã,r 1475 t.ex. beredde domkap,itlet
köpmän från Stettin insteg i Malmö genom arr rill dem utleja en gård
vid Adelgatan dàr. Tyskarna innehade denna gård ännu är 1548."
På samma sätt erhöll tyska kompaniet i Ystad under r49o-talet en gård
därstädes i \ega av Tommarps kloster.t' Genom byre med stora präst-
gillet i Lund förvärvade Flenrik Krummedige t5z3 en gård i Malmö,
och St. Peters kl,oster i Lund utlejde tvä gärdar i Lund till Johan Oxe."

Ett, annat problem, som lätt kunde vålla misshälligheter, var att
fastställa storleken av den lega borgarna skulle erlägga, och omfatt-
ningen av de byggnads- och underhållsarbeten, som det kunde anses

skäligt att de under legotiden fullgjorde på de gärdar de lejde av kyr-
kan. Christiern II förordnade i en stadga för de skånska provinsernas
städer - och det upprepades i lands- och stadslagarna - att de jorda-
gods och gàrdar, som kyrkor, kloster och adelsmän besutto i städerna
och ej själva nyttjade, skulle sättas på skäligt landgille. De borgare,
som lejde gärdarna, skulle njuta dem jämte den byggning och förbätt-
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ring de gjort pä dem, arvi,nge efter arvinge. Borgarna skulle vid behov
dllåt¿s överlåta legan på annân borgare men ej till person ay anîat
stånd. Landgillet skulle utbetalas till jordägaren punktligt på bestämd

dd.14

Landgillet eller ujordskyldenu skulle utgå efter skäliga grunder. Ãr
r¡3o anhöll Mog,ens Gyldenstierne för en borgares räkning hos dom-
kapitlet i Lund om lindring av jo,rdskylden från en gård i Malmö.'u
Eljest äro inga klagomål bevarade rörande denna avgift. Resterande

landgill,e förekommer endast en gång i Malmö St. Petri kyrkas räken-
skaper för år t532. Däremot häftade dema år ej mindre än sex malmö-
borgare i skuld för byggning de varit skyldiga att göra på kyrkans
gärdar. Vid en tvist år t539 mellan Aage Sparre och en borgare i
Malmö rörande en gård, som borgaren hade i lega, hänvisade denne till
att de byggnads- och underhållsarbeten han gjort, vållat honom och
hans arvingar stor fattigdom.tu Ett brev från 1548 omtalar, att en

borgare under 3z års tid nedlagt 4oo mark i byggnadskostnader på en

kyrkans gård förutom utgifter för nödvändiga reparations- och under-
hållsarbeæn."

De andliga voro givetvis angelägna om att deras gårdar och hus

höllos i gott stånd. Ett legobrev från r¡o3 föreskíey, att om byggnads-
plikten på den utlejda gården ej fullgjordes efter tre påminnelser, hade

kyrkan rätt att ätertaga gården." Efterso,m borgarna nedlagt kapital i
den lejda ,egendomen, krävde de sorn vederlag härför, att deras arvingar
skulle få rätt att övertaga legan. Det låg i kyrkans inrresse att bovara
sin dispositionsrätt och ej binda sig för längre tidrymder. Det är möj-
ligt, att markmyntets depreciering ti,llspetsat motsättningarna i dessa

frågor. Jordskylden utbetaltes nämligen i regel i danska mark. Om en
legotagares arvingar erhöllo r'á'tt att, övertaga legan, skulle därigenom
landgillets storlek fixerats för årtionden framåt. För legotagarna inne-
bar detta en vinst ej minst med hänsyn till de summor, som nedlades på
byggning och reparatio,ner. För kyrkan däremot minskades genom den
fortskridande myntförsämringen efter hand penninglegans värde. Det
låg sålunda i borgarnas intresse att genomdriva legornas ärftlighet"
i kyrkans att motarbeta densamma.
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Det bevarade källmaterialet tillåter ett mera ingående studium av

förhållandena kring den kyrkliga egendomen i Malmö. Genom att
borgarna rnenade, att de andliga borde bära sin del av de pålagor
staden vid olika tillfällen måste åtaga sig, och på grund av att bor-
garna hyste motvilja särskilt mot att nedlägga större kostnader pâ.

befästningsarbeten,ls kommo några uppgörelser till stånd mellan stads-

ledningen och representanter för kyrkan, och dessa avtal erbjuda möj-
ligheter att fastställa omfattningen av det andliga godset i staden. Ã.r

ra35 päbjöd nämligen Erik av Pommern, att vallar och murar kring
Malmö skulle sättas i stånd. Vid detta tillfälle uppfördes t6 lamnar
mur av ärkebiskopen, domkapittret och do'mkyrkan. I gengäld utlovade
borgarna, att ¿le nämnda kyrkliga myndigheterna för all framtid skulle
befrias från murnings- och plankningsskyldighet, som kunde åvila den

egendom de vid denna tidpunkt innehade inom stadens område. Ur-
kunden uppräknar de berörda gâ,rdarna och hus,en och anger deras läge.

Arkebiskopen ägde 3 gârdar, domkapitlet 9 gârdar, z bodar och r
källare samt domkyrkan 6 gärd,ar och 4 bodar.'o

I arbetena d,eltogo även andra kyrkliga institutioner, som ägde jord
i staden, och tillsammans uppförde de omkring 70 famnar mur. För-
utom kyrkor och kapell inom själva Malmö gällde detta Roskilde dom-
kapitel, Allhelgonaklostret, St. Peters, Dalby och Sorö kloster.2l Ingen
av dessa institutioner erhöll emellertid befrielse från skyldigheten att
även framdeles deltaga i befästningsarbeten. Först år r¡ro befriades
kapitlet i Roskilde från denna plikt i vad det rörde de egendomar,

kapitlet då innehade i staden, men överlämnade samtidigt i vederlag
några strandbodar till borgarna." Under de sista åren av Christiern
II:s regering gjordes ånyo förstärkningsarbeten på befästningarna. Sär-
skilt under âren t5r7-r¡r9 bedrevos dessa i stor omfattning.23 Under
den tid som förflutit sedan t41'5 hade kyrkans egendom ökat i omfång
inom staden. Ett nytt avtal angâende murnings- och plankningsskyl-
digheten upprättades är r5zz. I detta inbegreps ej ärkebiskopen, men

r5zz â.rs jordebok över ärkesätets gods utvisar, att dess ,egendom i
Malmö vuxit med en gård. Däremot svarade domkapitlet, domkyrkan
och dess altarstiftelser för ytterligare 35 gärdar, parter i 3 gàrdar, 7
bodar, r källare, r gathus och en jord. I uppgörelsen innefattades nu
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även St. Peters kloster, som svarade för 3 gärdar och parter i 3, Dalby
kloster med 3 gärdar och r stenhus, Bosjö kloster med z hus och Bäcka-
skogs kloster med r bod. Dessutom upptogos även 3 gärdar, r hus och

r bod, som tillhörde sockenkyrko,rna i Lund, z gärdar lydande under
Burlövs kyrka, z gã,rdar och r hus, vilka Bunkeflo kyrka ägde, tredje-
parten i ett hus tillhörande Fosie kyrka, r gård hörande till Hyllie
kyrka samt r gård, so,m ägdes av Gödelövs kyrka. 16 gärdar, en part
i en gård, 3 hus, z5 bodar tillhörde malmökyrkans vikarior men
inn'ehades av kaniker i Lund och uppräknades därför också i urkun-
den.'n Slutligen nämndes rz gårdar, parter i z gärdar,6 bodar, z hus

och r kålhage som kalendegods. Sarnmanlagt utgj,orde sålunda all den

kyrkliga egendom, som genom de båda avhlen befriats från befäst-
ningsskyldigheten, 97 gâ,rdar, parær i 9 gärdar, 46 bodar, rr hus och

del i ett hus, r jord, z källare och r kålhage. I avlösning för befäst-
ningsskyldigheten erlades år r 5zz i ett för allt rroo lybska mark.'u

Enligt bevarade räkenskaper för St. Petri kyrka erhöll denna är r53z
intäkter Írän z9 gârdar, rr bodar, 3 hus och 5 jordar, tillsammans
omkring 4oo mark. Kyrkans altargods utgjordes av zz gâ,rdar, ¡ hus,

7 bodar och r kålhage, årligen räntande omkring 3oo mark. Till St.

Gertruds kapell i samma kyrka gåvo årligen 8 gårdar och r källare
rro mark, och S:torum Simonis et Iudae kapell erhöll roo mark från
6 gãrdar och ett ej angivet antal bodar samt en hage. Helgeandsklostret
i staden tog räntor frän tz gärdar, r hus, r kvarn, z jordar och en

hage, tillsammans omkring z6o mark. St. Jörgens kapell hade rätt till
intäkter från 8 girdar, r hage samr ett prästresidens, vilket allt gav
omkring 8o mark. Kalendegillet i staden uppbar avgifter frän 14 gâ.r-

dar, 7 hus, 18 bodar, r hage och z jordar."u

Andra källor betyga, att Sorö kloster ägt z gärdar i Malmö, Maribo
kloster r gârd, Roskilde domkapitel ett flertal gã"rd,ar och bodar, helge-

andshuset i Köpenhamn r gård och svartbrödraklostret i Lund r gärd."'
De sammanlagda âúiga intäkterna från St. Petri kyrkas gods, dess

altarstiftelsers egendom och kapellens egendom uppgingo är t53z till
omkring r3¡o mark. Eftersom de övriga kyrkliga institutioner, som

haft egendom i Malmö, disponerade över.ett större antal jordar och
gärdar än stadens egna kyrkor och kapell, torde malmöborgarna i årligt
landgille ha utbetalt minst 3ooo mark till kyrkan. Till jämförelse må
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anföras, att Jörgen Kock enligt en samtida uppgift inom Malmö stads

område ägde jordar och gårdar, vilka tillsammans avkastade 3oo mark,
en summa som rneddelaren synes ha ansett aktningsvärd."

Eftersom det här begagnade materialet delvis är räkenskaper, som

utvisa, huru mycket kyrkvärjarna uppburit av gärdar och jordar för
kyrkans räkning, kan man givetvis ej ðraga den slutsatsen, att kyrkan
ägt alla cle fastigheter, som upptagas i längderna. Den har säkerligen
i många fall blott haft rätt till avgifter ftän gärdarna och jordarna.

Denna reservâtion gäller främst de resultat, som redovisats på grundval
av St. Petri kyrkas räkenskaper. Dessutom måste man hålla den möj-
ligheten öppen, att ett, i urkunderna omtalat hus eller en bod legat

inom en gårds område. Att ett akare haft intäkter fràn en gård, en

bod och ett hus, betyder sålunda ej, att dessa nödvändigtvis legat på

tre olika tomter. De kunna mycket väl ha legat alla på samma tomt.
När det i det följande göres ett försök att fastställa, hur stor del av

stadens samlade gårdetal som befunnit sig i de andligas händer eller
ålagts skyldighet att utbetala en årlig avgilt, till kyrkan, räknas därför
endast meil vad som i källorna klart anges som hela gårdar. Byskatte-
längderna i stadens kämnärsräkenskaper för åren rjrT-rjzo lämna

det andra jämförelsetalet. Antalet borgare, som under dessa år erlagt

byskatt, har enligt vad längderna utvisa, varierat något år frän fu i
stadens fyra fjärdingar. Det sammanlagda antalet skattebetalare 'var
lägst år rtrT - ¡4o stycken - och högst år r5r8 - 592. Följande

år erlades skatt av ¡9o stycken. Byskatten vilade på jorden och erlades

för varje gärd av den, som bodde på densamma. Borgmästare, rådmän
samt någon gång stadens prästerskap befriades fö,r den gård, de bodde i.
Adelsmän kunde också befrias från att erlàgga byskatt, dock högst för
en gård.'e Om antalet jordar och gårdar i Malmö antages ha uppgått
till omkring 6oo, är denna siffra säkerligen för hög, ty skattelängderna
utvisa ej, huruvida beloppen erlagts för hela gàrdar, parter i gärdar,
bodar, hus eller jordlotter. Men om man i alla fall räknar med detta
höga tal, erhålles till slutresultat, att kyrkan ägt eller haft rätt till
intäkter från omkring 3r % av stadens samlade antal gâ"rdar och tom-
ær, vilket av förut anförda skäl ,måste anses vara ett minirnivärde.

I fuâ,ga om ärkestiftets övriga köpstäder tillåær ej materialet en lika
detaljend framställning som beträffande kyrkogodset i Malmö. I Lund
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lörgen KocÞs bus i Malmö. Gaveln lnot Västergatdn

r35
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synas domkyrkan, do,mkapitlet, sockenkyrkorna och altarstiftelserna ha
tagit intäkter från ett betydande antal gårdar. Her¡eklo,ster som Bosjö
kloster, Oveds kloster och Allhelgonaklostrer ägde likaså egendom där,
och Birger Gunnersen sökte hävda, att ärkesäret hade rätt till en av
stadens fjärdingar, ett krav som hans eftertädare lär falla.'o Även i
Ystad ägde domkapitlet och domkyrkan några gârdar. Tommarps
kloster och Bosjö kloster innehade vardera en, rnedan sradens egen

sockenkyrka och dess altarstiftelser uppburo ert åttiotal smärre avgifter
frän gärdar, hus och jordar i staden.u' I Trelleborg ägde ärkebiskopen
en gård, domkyrkan fyra, dornkapitlet en och ett altare i Lund en gård.
Bland övriga jordägare märktes Roskilde domkapitel, helgeandsklostret
i Malmö, Antvorskovs kloster och sockenkyrkan i Fru Alstad.u' Dorn-
kapitlet, domkyrkan och dess vikarier ha besuwit över tjugo,talet går-
dar, bodar och jo'rdar i Landskro,na, och Bosjö kloster hade tre gärdar
där. Stadens sockenkyrkor, vikarior och gillen uppburo över hundra
avgifter av fast egendom i staden.ut I Falsterbo voro de bodar, som

ko,mmo till användning vid sillfisket, särskilt värdefulla. Domkyrkan
ägde sex bodar, sockenkyrkor och gillen över tio. Dessurom gjorde
dekanen i Lund - senast på r48o-taler - anspråk på rätten art upp-
bära en penningavgift av varje bod i Falsterbo, vilket synes ha begag-
nats som argumenr är r5o9 för att hela staden skulle lyda under ärke-
sätet.'*

Belägg för att stiftets centrala andliga myndigheter ägt jord eller
uppburit avgifter i de övriga skånska sräderna, saknas så gott som helt.
LA.hus ägde ärkesätet en j'ord.3' Sockenkyrkor och gillen hade där såväl
so'm i de övriga städerna rätt till ett växlande antal avgifter, och något
enstaka herrekloster hade sændom en gård eller ett hus. Enahanda
tedde sig förhållandena i de smärre blekingska och halländska stä-
derna.'u Ronnebys sockenkyrka och gillen hade större intäkter än de

smärre städernas. Dersamma gäller Halmstad, och där ägde dessutom
stadens gråbrödra- och svartbrödrakloster yartdera ett par gärdar."'

De förhållanden, som här helr summariskt skisserats, ge en ganska

entydig bild av utvecklingen. Prelater, kaniker och dornkyrkovärjar ha
förvärvat iord främst i de merkantilt livligaste städerna. I de smärre
städerna funnos ganska få andliga jordägare utöver sockenkyrkan och
dess prästbord. Om misshälligheter mellan kyrkan och borgarna hotade
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att uppstå på grund av egendomsförhållandena, läg d,etta därför nàr-
mast till hands i de större städerna. Utvecklingen var också på detta

område mest avancerad i Malmö och avtecknar sig klart och samman-

hängande i det bevarade källmaterialet.

Det har i det föregående antytts, att omfattningen av de andligas

gods och ekonomiska rättigheter i Malmö ökats avsevärt mot medel-

ddens slut. Statsledningen ställdes i detta avseende inför sam,ma pro-
blem som borgarna i de tyska städerna.s8 Den lybske krönikör,en Reimar
Kock, som var förtrogen med tänkesätten inom de ledande kretsarna

i Malmö,'n framlade borgarnas synpunkter på det uppkomna läget i
fc;ljande skildring: Borgarna oroades, skrev han, öv,er att adelsmän hos

Frederik I utverkade den ene rätt till en prepositur, den andre till ett
nunnekloster, en tredje till en kyrka i någon stad, "så att man dar

kunde uppföra åt sig ett hus eller en gårdu. Man befarade, att då nu

konungen, som insett att munkväsendet ej var av Gud, gav klostren

'rflux vechr', adeln pä detta sätt kunde fä rätt till kyrkor och kloster
i Malmö, bryta ned dem och &àr bygga gärdar åt sig.no Borgarna

kunde alltså enligt krönikören gäckas i sin strävan att utestänga

utombys personer från del i stadsjorden av den omständigheten, âtt
hyrkan och dess personer i staden ägde jord, som disponerades av kyr-
kan själv eller av andra enligt principer, som borgarna ansågo mindre
fördelaktiga för staden, och frågeställningen hade blivit aktuell, när
konungen insett, att munkväsendet qvar av Gud, d. v. s. efter àr r526.

Just vid denna tid strävade malmöborgarna ,efter att få till stånd en

reglering av legotagaren-borgarens forhållande till legogivaren-kyrkan
i fräga om den kyrkliga egendomen i staden. Ãr r5z4 hade konung och

råd sanktion etat ett normalformulär för legobrev, vilket utarbetats efter
förhandlingar mellan representanter för Köpenhamns bo'rgare och med-

lemmar av Roskilde do'mkapitel, att, använCtas vid utlejning av kapitlets
gärdar i huvudstaden.n' Borgarna i Malmö sökte en lösning ,efter samma

linjer. På herredagen i Odense âr r5z7 anhöllo de om konungens och

rådets stöd vid förhandlingar med arkielektus om jordar och gårdar i
staden.'" Konungen ansåg emell,ertid ej några förhandlingar av det slag,

som förts 1524, erforderliga, utan förordnade den 20 aug. rr27, samma



r38 KYRKANS RÄNTOR OCH EGENDOM I KöPSTÄDERNA

dag som herredagsrecessen utfärdades, atr vid utlejning av kyrkans
jordar i Malmö de villkor skulle tillämpas, vilka förut utarbeÞrs för
huvudstaden."

De sanktionerade villkoren rroro i korthet följande: Legan skulle ges

med ärftlig rätt för legotagarens arvingar. Som minimikrav för bygg-
nadsarbetena uppställdes, att hus ut mor gatan skulle uppföras i sten

till två våningars höjd, och âtt hus belägna inne på tomten skulle
>muras mellan stolpar> till samma höjd och förses med stentak och

annat, som hörde till uköpstadsbyggningu. En nämnd bestående av fyra
kapiælledamöter, Íyra vikarier, fyra av stadens rådmän och fyra bor-
gare skulle taxera gärdarna till jordskyld och utställa legobreven, så arr
den som ej var nöjd med sina legovillko'r, skulle kunna få nytt brev
och å andra sidan legan skulle kunna höjas i de fall, dä gärdarna ej

underhållits i föreskriven or'dtring, eller om avgiften satts för lågt.
Ingen skulle dock kunna tvingas att taga nytt legobrev, om han var
nöjd med sina villlçor. Bleve någon andlig rvungen atr, sà|ja sin gård,
skulle den säljas till rätta borgare. Ingen fick hindras at ge sin gård
till kyrkan, men den skulle i så fall värderas av de nämnda sexron
männen till fulla värdet och sedan säljas till en borgare, varefrer köpe-
summan skulle tillfalla kyrkan. Slutligen hävdades, aæ de andliga ej

voro skyldiga att utleja de gàrdar, som de själva ville bebo.

Borgarna hade sålunda vunnit gehör för sina synpunkter beträffande
legornas ärftlighet och skapandet ay garantier mot att kyrkans jord-
innehav ytterligare växte. Inrättandet av en värderingsnämnd öppnade
möjligheter för borgarn a att vinna medinflytande på uttaxeringen av
jordskyld. Föreskrifterna om byggnadsarbetenas omfattning avlägsnade

säkerligen många orsaker till osämja mellan jord;ägaren och legotagaren.

Reimar Kock kommenterade också förordningen på fOljande sätt: ,rDet

fanns knappast ett hus i Malmö, där prästerskapet ej uppbar någon
ränta. Härotn gjorde konung Frederik en förordning, som skulle varit
dräglig för borgarna och ej odräglig för prästerna, om man fâtt ätnjuta
d'en. Dessa privilegier och förhandlingar sågos av prästerna, biskoparna
och riksrådet med mäkta stor förtrytelse, ehuru de just då ej kunde
göra något därät.rraa

Ett år senare, i början av okt. 1528, besökte Jörgen Kock konungen
på hans residens i Gottorp. Den ro okt. utfärdades etr kungligt brev,
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som gav bo,rgarna i Malmö rätt att disponera stadens helgeands- och
gråbrödrakloster.'u Borgarna behövde nämligen större lokaler för sjuk-
r'årdsändamål och dessutom gudstjänstlokaler, där den evangeliska me-

nigheten kunde samlas. Konungens àtgärd innebar ett verksamt stöd
åt de krafter, som arbetade i den nya förkunnelsens tjänst. Motåtgärder
från gammaltroende håll förspordes också ino'm kort. Den zr nov.
r5z8 ingrep Aage Sparre och fördrev stadens två predikare, Claus
Mortensen och Hans Olufsen. Därefter synes stadsstyrelsen ha intagit
en mindr,e utmanande hållning under någon tid. I april r¡29 sökte man
samförstånd med kapitelherrarna i jordfrågorna. Den z4 april mötte
prosten Claus Urne, dekanen Torbern Bille och kaniken Holger Skaldre
upp på Malmö rådhus för förhandlingar. De förklarade sig villiga att
respektera rSzT ärs kungliga privilegium, och borg,mästare och rådmän
å sin sida utfäste sig att tillse, att de andliga skulle få ut den rätt, som

tillkom dem.*u

Snart blevo borgarna àter djärvare, ej minst på grund av det stöd
konungen gav dem. Den ¡ juni r1z9 utfärdades ett nytt, betydelsefullt
kungligt brev. Konungen tillmötesgick häri borgarnas begäran, att ðe

skulle få övertaga jordar, som hörde till altaren, vikarior och gillen.
Detta rnotiverades dels med att man anammat ,evangelium och lät pre-
dika Guds ,ord i staden - varför man ej längre kunde finna mässläs-

ning berättigad - dels med att gudstjänststiftelsernas egendom mången-
städes stod öde och obebyggd, varför man frukta de, att, utomstående
eller arvingar till donator'erna skulle tillägna sig densamma. Bo'rgarna

hade uttalat en avsikt aû för godsets räntor uppràtta ett hospital,
avlöna en predikant och underhålla en högskola för p,räster. Det före-
skrevs nu, att några män skulle uts,es att uppbära de årliga intäk-
terîa ay egendomen och varje år redovisa därför, "såsom de ville
ansvara infOr Gud och konungenr.nt Den sistnämnda formuleringen
utvisar, att Frederik I ej blott beviljade den evangeliska församlingen
dessa viktiga förmåner utan även ställcle den under kungligt beskydd.

Brevet gjorde det möjligt att lägga en bärkraftig ekonomisk grund
för en evangelisk församlingsorganisation. De bevarade kyrkoräkenska-
perna och anteckningar i Malmö stadsbok visa, hur det kungliga med-
givandet omsatts i handling. Av gammalt förvaltades St. Petri kyrkas
egendom av tvä kyrkvàrjar och vart och ett av de mindre kapellens
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av t-vä föreståndare, samtliga skyldiga aæ redovisa för sin förvaltning
inför borgmästare och råd. Denna anordning hade motsvarigheter på
tysk botten, där städernas styresmän på detta sätt under r4oo-talet
tillvällat sig kontroll över sockenkyrkornas förvaltning.n' Härigenorn
underlättades borgarnas övertagande av det fulla ansvarer för den

kyrkliga egendomens förvaltning.
I sadsboken infördes en anteckning varje gång redovisning gjorts,

och stundom uppgåvos älren eventuella underskott.ae lJnder rSzo-talet
förefaller räkenskapskontrollen ha skett ganska sporadiskt. Ã.r rSzT
t. ex. redovisade föreståndarna för S:torum Simonis et Iudae kapell för
ej mindre än &tta år på en gång, och följande år avlade St. Petri kyrk-
värjar räkenskap för två år.uo Det kungliga brevet av den 5 juni r5z9
fick omedelbar verkan. Den zz juni redovisade St. Petri kyrkvärjar
för r¡28 års förvaltning. Kyrkan hade då något över 725 mark att
fordra, däri inberäknat restantierna från föregående redovisning, något
över 36o mark. Underskottet uppdelades i mindre poster, och olika
personer.antecknades som ansvariga för att dessa betaltes. I senare till-
läggsnotiser i stadsboken kan man avläsa, hur dessa betalningar efter
hand fullgjorts.u'

Det so'm här skett, var en regelrätt räfst, och den utsträcktes ett par
månader senare även till kapellens förvaltning. Redovisningen avkräv-
des i samtli ga fall för tiden fram till det nya räkenskapsårets början
vid mickelsmässan (29 sept.). Då övertogo nämligen enligt vad mate-
rialet ger vid handen, St. Petri kyrkvärjar ansvarer för egendomens

förvaltning. På dem lades sålunda den administrations- och redovis-
ningsskyldighet, varom det kungliga brevet lämnat föreskrift. Den z¡
okt. granskades förvaltningen av St. Jörgens kapells gods under tiden
rjzj-r529. Aver dess tillgodohavanden, omkring ¡8o mark, infördes
en specifikation i stadsboken.u' Revisionen av St. Gertruds kapells
räkenskaper omfattade åren r¡28-r529, och underskoftet översteg 48o
mark, varav över 3oo mark utgjorde restantier från föregående år.
Anteckningar gjordes i stadsboken om ett par ay de utestående ford-
ringarna.u' Den 7 dec. redovisades slutligen för S:torum Simonis et Iudae
kapells förvaltning under tiden rt27-rt29, och även dess fordringar
specificerades.ua f samdiga dessa fall voro restantierna och övriga till-
godohavanden vid detta tillfälle störr,e än vid tidigare revisioner. Detta
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AntecÞníng i Malmö staàsbole om redooìsnìng lör ti;rcaltníngen av S:torøm Simonìs
et lødae Þapell, verkställd den 7 clec, 1529. Stadsarkivet, Malmö

var säkerligen en följd av att man numera predikade evangelium i
Malmö. Med tron på mässornas religiösa betydelse försvann även re-
spekten för de ekonomiska åligganden, som voro knutna till stiftelserna.

Overgången mellan det gamla och det nya förvaltningssysremer mar-
keras i förteckningen över St. Jörgens kapells resranrier på ett otve-
tydigt sätt. Vid ett pü poster anmärktes nämligen, att Wngarna skulle
inbetalas till >de nya kyrkvärjarna,. I St. Petri kyrkas räkenskaper,
som bevarats först fràn ãr t532, omtalas ännu en av kapellets före-
ståndare, Jakob Guldsmed, som då svarade för en skuld på 3oo mark
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och erlade ränta fôr densamma.uu Från och med âr r53o formulerades

anteckningarna i stadsboken om revision av den kyrkliga egendomsför-

valtningen på ett nytt sätt. Det hette i regel, att St. Peui kyrkvärjar
redovisat å nSt. Petri kyrkas och hospitalens vägnarr,. Ur den utvid-
gade St. Petri kyrkas kassa bestreds sålunda även - so'm brevet av den

5 juni antytt - en del av stadens kostnader för vården av sina sjuka.

Den z9 sept. rt29 eller just vid det nya räkenskapsårets början
resignerade den siste katolske sockenprästen i St. Petri kyrka. I det

öppna brev, vari han tillkännagav sin resignation, gav han borgarna

rà'tt att framdeles själva välja sig en "predikofader".uu Kyrkolagen före-
skrev, att om en sockenpräst ville frånträda sitt ämbete, skulle han

nedlägga det i sin biskops händer. Sorn skäl för sockenprästs resignation

erkände den kanoniska rätten hög ålder, sjukdo,m, önskan att träda i
kloster eller ett begånget brott, vilket gjorde det omöjligt för prästen

att kvarstå i tjänst.u' Ur kanonisk synpunkt var sålunda resignations-

akten ogiltig. Urkunden hänvisade till det kungliga brev, som borgarna

erhållit. Prästen har alltså handlat under intryck av de stora föränd-
ringar borgarna voro i färd med att genomföra och till vilka konungen

skriftligen lämnat sitt samtycke. IJteslutet är ej heller att påtryckningar
i en eller annan form övats på honom från stadsstyrelsens sida.

Genom resignationsakten ställdes St. Petri kyrkas, egendom under
borgarnas myndighet. Till denna egendom lades i kraft av det kungliga
brevet av den 5 juni även räntorna från r¡ gärdar,3 hus, 8 bodar och

r kålhage, vilka förut uppburits av stadens elva gillen eller ulagn.

Denna egendom avkastade årligen nära z7o mark.ut Det var sålunda
tillsammans betydande belopp som på detta sätt ställdes till den nya
kyrkoorganisationens förfogande. Samtidigt måste mässläsningen vid
sidoaltarna upphöra av brist på penningmedel. R,eformen synes ha varit
i det närmaste genomförd vid årsskiftet rj29-rt3o. Vid denna dd-
punkt utarbetade Peder Laurensen sin uMalmöbog", i vilken han för.
svarar de vidtagna ätgärderna och redogör både för vad som gjorts
och för det som återsrcd att göra.5e

Stiftsledningen var ej sinnad att linna sig i vad som skedde i Malmö,
Det gamla brevet fràn àr r5zz röranJle avlösningen av murnings- och
plankningsskyldigheten för vissa kyrkans gârdar i Malmö framtogs ur
dokumentkistan. På pergament uppsattes en vidimerad kopia av hand-
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Malrnö under t5oo-talets senare del. KopparsticÞ aos Hogenberg i G. Braøn,
Theatrørn Urbiøm IV (r559). Elbogen vør det gängse tysÞa ndmnet på Malrnö

lingen, som åtminstone delvis iordningställdes och beseglades den r r
okt. r 529 i Lund. Som sigillanrer nämndes prosren Claus Urnes fader
landsdomaren claus urne till Bälteberga, dekanen Torbern Billes svå-
ger väpnaren Jens Torbernsen Rosensparre till Skarhult och ärkesätets
länsman i Elleholm väpnaren Knud Lauridsen Giedde till Tommarp.uo
Inom kapitlet har man berett sig att försvara sina rättigheter i Malmö.
Dokum,ent ägde beviskraft vid rättegång, om de framlades >osrungna)>

och sigillerade. Ville man ej riskera ett ömtåligt originalbrev, kunde en
sigillerad vidimering uppvisas i stället, men med ert dylikt uvidisseo
kunde man blott värja, ej förvärva rätt till egendom.u' Bevisvärdet hos
t5zz àrs brev låg i den detaljerade beskrivningen av kyrkans gärdar
och övriga egendom i staden. Direkt horar var nu det vikariegods, som
hörde till vikarior i Malmö men innehades av kaniker i Lund. Det
uppräknades i brevet, som sålunda kunde ko,mma till nytta, om kapitel-
herrarnas rättigheter antastades av malmöborgarna.
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I fåga om vikariegodset bundos borgarna alr ett förbehåll i det

kungliga brevet: de präster, som hade altar- och vikariegods i förläning
på livstid, skulle tillåtas njuta detta gods enligt förläningsbreven under

sina återstående dagar, såvida ej borgmästare och råd kunde få till
stånd en uppgörelse i godo med dem, sà att de överlämnade godset.

Många vikarior ställdes också jämte sitt gods till borgarnas förfogande.

St. Petri kyrkas räkenskaper f<;r år rt3z upptaga fyra vikarior i
Malmö, vilkas innehavare sålunda avstätt från dem. Däremot upptogs

ej det vikariegods, som enligt r5zz ärs brev innehades av följande

kapitelherrar: Kantorn Adser Pedersen hade kvar Vår frus kapell,

kaniken Hans Ulf innehade fortfarande egendom hörande till Vår frus
altare, kaniken Holger Skaldre hade kvar försvaret över St. Martini
altare, kanikerna Knud Karlsen och Henrik Vitstedt innehade go'ds

under S:tæ Trinitatis altare och den senare även ett altare, helgat åt

S:ta Katarina av Siena. Kapitelnotarien Staffan Dringenberg slutligen

hade umyntarkapellets" eller Heliga tre konungars kapells gods.

Samtliga de kapitelledamöter, vilka här uppräknats, tillhörde den

konservativa gruppen inom kapitlet. Det är därför av intresse att lölia
deras vikariors öden under de närmast följande åren. Ãr 1536 dog

kantorn, och följande år redovisades för första gången Vårfrukapellets
gods i St. Petri kyrkas räkenskaper.62 Ãr rt36 antogs den viktiga herre-

dagsrecess, som lade grunden till det evangeliska kyrkoskicket i Dan-
mark och beseglade den gamla kyrkans öde. Dema år lämnade även

Knud Karlsen och Staffan Dringenberg från sig sina räntor, vilka så-

ledes från ir 1537 upptogos i St. Petri kyrkas räkenskaper. Ar 1537

hade Henrik Vitstedt avstått från rätten till två gärdar, som lydde
under S:tæ Trinitatis altare. När Hans Ulf och Holger Skaldre över-
lämnat sitt vikariegods, kan ej med bestämdhet sägas. Det skedde ej

före är t537. Sedan följer en lucka i räkenskapsserien fram till år

r¡43, ,och då hade bokföringen omlagts, så att altargodset redovisades

för sig. Räkenskapsboken för altargodset år rt43 utvisar, att Henrik
Vitstedt då överlämnat även godset under S:tæ Katarinae altare. Flans

Ulfs vikaria upptages likaså detta år i räkenskaperna, men kaniken
hade avlidit âr r54t, så att tidpunkten, då godset bytt innehavare, är

höljd i dunkel.u' Om Holger Skaldres vikaria, St. Martini ahare, tiga
räkenskaperna fullständigt, men eftersom dess egendom utgjorts blott
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ay en gärd, är det möjligt, att den redovisades tillsammans med annat
gods. Inæt hindrar emellertid, att kaniken innehaft den till sin död
âr r563.

Samma problem som i Malmö anmälde sig överallt i de städer, där
ej blott sockenkyrkan och stadens egna kapell ägde jord eller rätt till
intäkter av jo'rd utan även ärkebiskopen och domkapitlet. Utveck-
lingen i Malmö blev därför ofta normerande även för förhållandena i
andra städer. Ãr r 529, tvä år senare än i Malmö, infö'rdes i kraft av
kungliga påbud den ordning beträffande lega av kyrkans egendom, som

utformats för Köpenhamn och Malmö, att efterlevas även i Lund och

Tr'elleborg.u' I Falsterbo och Vä övertogo borgarna kyrko- och altar-
gods, som låg inom städernas område, enligt kungliga förordningar
från år rt3z.uu

Mellan Aage Sparre och borgarna i Halmstad utspann sig en lång-
varig rättegång rörande besittningen alr St. Jörgens kapell och gård
strax norr om staden.uu Enligt ett intyg, utfärdat i januari ry18, hörde
St. Jörgens kapells gård och grund under ärkesätet.u' Icke desto mindre
bortgavs egendomen av Christiern II två månader senare till en borgare
i Halmstad.u' Donationen bör enligt r 523 ãrs handfästnings bestäm-

melser ha âtergätt till ärkesätet, men genom det skedda skapades an-
språk på egendomen från två håll. I slutet av r5zo-talet tillägnade sig

borgarna godset och byggnaderna och revo ned kapellet. På Aage

Sparres begäran befallde Frederik I den r aug. rtjo en adelskommis-
sion att utreda besittningsförhållandena.un Tre veckor s€nare erhöllo
emellertid halmstadborgarna meddelande om att konungen skänkt dem

kapellet.'o Den 8 sept. förelåg undersökningskommissionens utslag,

enligt vilket ärkesätet hade rätt till egendomen. Rannsakningen hade

gjorts av Henrik Aagesen Sparre och Claus Bille." Följande år drogs

saken inför konungens rättarting.'" Något utslag därifrån är ej känt,
men det är säkert, att borgarna under dessa år innehaft det o,mstridda

, godset. Det visas främst därav, att den kyrkliga parten efter Frederik
I:s död tog upp saken på nytt och fråntog borgarna egendomen.

I denna rättssak kunna samma inrikespolitiska krafter skönjas som

vid alla de tillfällen under Frederik I:s regering, då kungamakt, adel
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och borgare dragits in i striden kring den gamla kyrkan och dess rättig-
heter. Kleresi och arismkrati stodo på samma linje, beslutna aft för-
svara kyrkans privilegier. Borgarna befunno sig i oppositionsställning,
och konungens positiva partitagande avgjorde kraftmätningen rill
deras förmån. När det gällde problemen kring kyrkans räntor och
jordar i städerna, innebar därför Frederik I:s regering en rad av viktiga
framgångar för de evangeliska borgarnas sak. Konungens död berövade
borgarna allt stöd och gav reaktionen fritt spelrum.



7

Tiggarkonventens upplösning

Tr"ao*o*DNARNAS KLosTER lågo i städerna. Lunds ärkestift hade
gråbrödrakonvent i Lund, Malmö, Trelleborg, Ystad och Halmstad
samt ett kloster på Torkö, öster om Ronneby i Listerby s,ocken. Domini-
kankloster funnos i Lund, Flalmstad, Hälsingborg och Ãhus. Dessutom
ägde svartbröderna kapell och hus i Malmö.' Karmeliterna hade tre
kloster inom stiftet, ett i Landskrona, ett i Sölvesborg ,och ett i Varberg.
Under medeltidens sista århundrade verkade dessutom helgeandsorden

i Danmark, men under denna korta tid grundade helgeandsbröderna
blott få kloster. Ett av dessa 1åg i Malmö. Vanligt förekommande voro
däremot helgeandshusen, vilka emellertid ej voro tiggarkonvenr uran
liksom St. Jörgenshospitalen av borgarna understödda religiösa brödra-
skap med uppgift att taga hand om laæiga och sjuka.

Inga av den danska kyrkans institutioner utsattes under reformatio-
nens genornb,rottsår för så grundlig skövling som tiggarklostren. Kon-
yenten berövades ofta all egend,om i löst och fast, byggnaderna rogos
i anspråk för profana syften, och bröderna drevos borr atr söka sig
en tillflykt var de bäst kunde. Ett ganska rikt aktmaterial, främst
bestående av kungabrev, belyser slutfasen av tiggarordnarnas historia i
Danmark. Dessutom finns bevarad en starkt partisk berättande källa,
som själv kallar sig "Krönika om gråbrödernas utdrivande ur deras
kloster i den danska ordensprovinsen'. Den författades på latin kort
tid efter de skildrade händelserna och utmärkes av en utpräglat anti-
evangelisk tendens. Framställningen är i flera panier utförd i humanis-
mens livianska maner, dramatisk och ordrik. Den dröj,er vid allt över-
våld franciskanerna urs,arts för och synes ha urarberats i syfte att tjäna
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som inlaga vid något tillfälle, då ordensprovinsens ledning efter Frederik

I:s död avsett att skaffa sig ersättning för liden skada. I vissa fall
har skriftens r,edaktör otvivelaktigt haft tillgång till skriftliga doku-

ment, i andra har muntlig tradition utgjort huvudkällan.' Bakom den

tendentiösa färgläggningen och den reto'riska utsmyckningen skönjes

emellertid en stomme av fakta, vilka delvis kunna verifieras i akt-
materialet.t

De bevarade källorna ge en enhetlig bild av händelseförloppet i de

olika städerna, n'á,.r tiggarordnarnas konvent ödelades. Evangeliska pre-

dikanter hade uppagiterat menigheterna. Tiggarmunkarna försvarade

sina rättigheter och sin tro mot de angrepp, som allt oftare riktades

emot dem. Snart kom det till uppträden av olika slag. I det avgörande

ögonblicket framträdde någon eller några av stadens styresmän för att
övertaga ledningen, och munkarna tvungos med olika medel att ge sig

av. "Krönikan> uppger, att Jörgen Kock och dennes kollega Jens Fynbo

ställt sig i spetsen i Malmö och borgmästaren Hans Hjort i Ystad,

medan i sistnämnda stad tvä borgmästare tagit avstånd frâ,n

företaget.

Man [rigar sig onekligen, varför dessa hårda öden drabbat just

tiggarmunkarna. Den lättast skönjbara orsaken torde vara, att tiggar-

bröderna verkade i köpstäderna, spridningshärdarna för den evange-

liska förkunnelsen, varigenom deras stälining blev mera utsatt än övriga

andligas. Men därtill komma även andra moment. Genom sin folkliga
predikostil hade tiggarmunkarna i högre grad vunnit lyssnare bland

allmogen än nàgra andra, och de voro därför larliga motståndare till
de evangeliska predikanterna. De drevo sin förkunnelse enligt den

medeltida exempelpredikans metod. Det evangeliska kravet på evan-

geliets rena predikan - d. v. s. utan inblandning av legender och exem-

pel - vände därför sin udd i första hand mot dem. Reformatorerna

riktade hä*kare angrepp mot tiggarbröderna än mot nâgra andra'n

.Ã, andra sidan rekryterades många av den gamla trons försvarare bland
just franciskaner, dominikaner eller karmeliter. Munkarna voro ofta
väl rustade för denna uppgift. Många danska tiggarmunkar hade stu-

derat vid utländska universitet.u Bland karmeliterna märktes den lärde

Poul Helgesen, bland franciskanerna den fromme Lütke Naamensen

eller en forskare och samlare som P€trus Olavi Saneropius.
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Suennc Øftørtc
þífeuDc'fæltc Ðm Coqc oc €'cbh¡Þ
Dci¡ cnOen om iV)unctc-€cppcu. gf¡

TiggarnunÞ, Titelblddet till en øtgåaa a,u tøå mot tiggarbröderna riþtade visor

Att tiggarmunkarna angrepos i tal och skrift, var emèllertid ej något

nytt. Jämsides med medeltidsmäniskans djupa vördnad för religionens

mysterium och prästens kall, löpte en respektlös skämtsamhet, som

riktade sig såväl mot många sidor av kyrkans lära som mot sådana

typer bland dess tjänare som den frossande prästen eller den lösaktige

munken. Det må vara tiTl fyllest att i detta sammanhang hänvisa till
medeltidens farser ,och narrmässor. Stundom skänkte emellertid social

spänning eller antiklerikala strömningar det skrivna en bitter klang.
Då sparades ej heller tiggarmunkarna. Under r3oo-talet uttalade sig

författaren till uVision of Piers Plowman" hatfullt om ,de friska
tiggarna' och röjde stor medkänsla med de fattiga, arbetande folk-
skikten. Teologen Pierre d'Ailly gjorde på samma sätt skillnad mellan

å ena sidan allmosesamlande tiggarmunkar och å andra sidan ude verk-
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ligt behövandeu.u Dennalitterära tradition hade ännu vid medeltidens

slut representanter i Tyskland, och dess motivkrets betydde etr rill-
skott för den evangeliska propagandan. Enstaka exemplar av sådan

agitationslitteratur, i vilken såväl medeltida som reformatoriska element

ingingo, nådde även Danmark. En prosaskrift, som år r5z4 utgavs pä

tyska, "Ein Gespräch zwischen vier Personen von der Vallfahrt in
Grimmelthalu, utgavs sålunda i rimmad form på danska omkring år
r¡3o under dteln nPeder Smed och Adser Bonden.' Den innehöll många

utfall mot tiggarmunkarna, vilkas lögnaktighet och pockande girighet
bjärt utmålades. Samma motiv behandlades i två viso,r, som vid denna

tid trycktes i Malmö, uEn visa om Antikrist och hans anhängare" och
,'En visa om munkarna och deras falska handel".t

Agitationen var givetvis verksam i den mån dess kritik trällade
existerande missförhållanden. De nämnda visorna erinrade gärna om

de allmoseinsamlande tiggarmunkar, som vandrade runt och avlockade

den fattige bonden hans bästa ägodelar för att själva kunna bygga sig

kloster stora som slott för de insamlade medlen. Allmoseinsamlingen

elleptermineringenu var så inbringande, att även andra ordnar än de

egentliga tiggarordnarna utsände insamlare. Christiern II förbjöd andra
än franciskaner, dominikaner, karmeliter och helgeandsbröder att samla

allmosor.' Klostren synas ofta på ett olämpligt sätt ha skött insam-

lingen av dessa intäkter, vilka betraktades som självfallna. Poul Helge-
sen kritiserade rådande praxis, att konventen i regel utsände sina okun-
nigaste medlemmar att terminera, ärren om de kunde predika "föga
eller intetu, medan varje Lärd och begåvad broder helst stannade hemma

i klostret.to Att ter,mineringen stundo.m skötts på ett ovärdigt särt,

visas av en episod från Blekinge under r5zo-talet, då två brödrasam-

fund råkade i delo med varandra om vilketdera som hade rätt att
insamla allmosor i landsändan, och under sin träta bekämpade varandra
med lögn, förtal och våld." Uppträdde terminanterna pockande eller
oförskämt, blevo de illa sedda. I Blekinge överföllos allmoseinsamlande
munkar. På heruedagen i Odense klagades över att liknande överfall
förövats i andra delar av riket.'2

Poul Helgesen kritiserade även tiggarmunkarnas benägenhet att
usamla i sin egen påse". Ordnarna hade obestridligen uppnått ett visst
materiellt välstånd, utät àdagalagt främst genom de solida konvents-
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husen och vackra klosterkyrkorna, som ofta ry,mde dyrbara inventarier.
Från dominikanklostret i Halmstad uttog Tyge Krabbe âr t53z å kro-
nans vägnar ej mindre än z3t lod silver och från franciskanklostret i
samma stad 86 lod." Före observansens införande hade tiggarmunkarna
ej heller dragit sig för att dñva köpenskap. Franciskanernas ordens-
provincial idkade är t5rr hästhandel för egen räkning, och detsamma

var fallet med konventet i Roskilde.'n Helgeandsbröderna i Malmö
planerade under r49o-talet handel med lybeckarna.tu

Observansens införande hade till följd, att gråbröderna i regel av-
hände sig den egendom de förvärvat. i\nnu rtr3 motrog dock konven-
tet i Lund en gård som gåva.16 Men detta konvent var det sista fran-
ciskankonventet i Danmark, som anslöt sig till observansen. Det skedde

âr r5t9." Vid denna tidpunkt hade franciskanerna likväl ej avvecklat
all sin egendom. Konventet i Halmstad hade ännu när det upplöstes

kvar ett flertal gärdar och bodar.tt Karmeliterna behöllo, även sedan

observansens idéer vunnit insteg hos dem, ofta sin egendom. Pà r49o-
talet innehade karmeliterna t Sölvesborg nàgra gärdar, och de tre gàr-
dar, som systerkonventet i Landskrona ägde under r4oo-talets senare
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häL[t, avyttrades endast delvis på r¡zo-talet.'n Dominikanorden anslöt
sig ej generellt till observansen. Svartbrödraklostret i Halmstad ägde

parter i ett par gärdar, och ännu så sent som år rtzg mottogo domini-
kanerna i Ãhus en gård som gåva.'o Ordens konvenr i Lund ägde en

kvarn, ett par gärdar och flera fisken." Helgeandsklostret i Malmö
uppbar intäkter - som nämnts i ett tidigare sammanhang - från ett
stort antal gärdar och jordar.

Borgarnas antagonism gentemot tiggarmunkarna har sålunda betingats
ej blott av predikanternas predikan och av litterär agitation utan även
av andra orsaker. Munkarnas ansatser till merkantil verksamhet stred
mot de handelspolitiska grundsatser köpstadsmännen gjort till sina.

Oppositionen från borgarhåll mo't att, andra än borgare innehade jord
i städerna drabbade givetvis även tiggarordnarna, i den mån dessa

innehade fast egendom. Särskilt äträvärda voro konventshusen och

klosterkyrkorna. Mot rSzo-talets slut härjade pesren, och flera sjukhus
behövdes. För detta ändamål iordningställdes många av de utrymda
klostren. Men konventens ödeläggelse sammanf<;ll till tiden ofta med

organisationen av de evangeliska friförsamlingarnas kyrkoliv i fastare
yttre former. Särskilt trängande var behovet av gudstjänstlokaler. De
evangeliska predikanterna togo flerstädes klosterkyrkorna i besittning,
sedan munkarna drivits bort.

Borgarna hade säkerligen aldrig förmått fullfölja sina planer, om de

varit hänvisade blott till de krafter de själva förfogade över. Konungens
ställningstagande blev av största vikt för företagens framgång. På

herredagen i Odense är r5z7 framträdde Frederik I som de evangeliska
predikanternas och deras anhängares högste beskyddare. Principiellt
hävdade han tros. och samvetsfrihetens princip. Därför måste han
också liksom sina företrädare officiellt taga tiggarmunkarna i sitt be-

skydd i enlighet med prelatpartiets önskan." Händelseutvecklingen i
flera städer, t. ex. Malmö och Ystad, belyser emellertid, på vilken sida

konungen i verkligheten stått.

I Ystad igångsattes aktionen mot gråbröderna med kunglig tillåtelse.
Ett brev av den 16 mars rt32 gav borgarna tillstånd att använda
franciskanklostret rned dess rättigheter och räntor till sjukhus, sedan
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Skulpterade träfigører från altarøppsatsen i gråbrödernas Þlosterkyrka i Ystad

munkarna övergivit det eller kunnat >genom överenskommelse i godo

bringas att avstå från klostret>. 'Beslutet motiveradçs med en hänvis-
ning till bo,rgarnas påstående, att munkarna predikade uorättfärdig
lärdom" och förförde allmogen samt saknade det för sitt uppehälle

nödvändigaste." Konurlgen hade sålunda godtagit borgarnas synpunkter
på munkarna och deras verksamhet. Någon uppgörelse i godo träffades
ej heller med konventsbröderna. "Krönikan om gråbrödernas utdri-
vande" skildrar, hur munkarna med brutala medel jagades bort redan

den z4 mars.'n Ãt borgmästaren Flans Hjort, som lett angreppen på
gråbröderna, gav Frederik I tre dagar senare tillåtelse att taga i besitt-
ning en kvarn, som tillhört klostret, och på sommaren r¡32 fick samme

man även rätt till en jord, som munkarna àgt utanför staden.2ã

Konungens sympatier för borgarnas sak lades ännu klarare i dagen

i samband med händelseutvecklingen i Malmö. Flösten r;28 for Jör-
gen Kock till Västdanmark och vistades i början av oktober en tid i
konungens omedelbara närhet,'u Under denna tid utfärdades det brev,
sc'm daterades i Gottorp den ro okt. r¡28 och gav malmöborgarna ràtt
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att disponera över gråbrödra- och helgeandsklostren, eftersom båda

konventen - som det hette i brevet - voro utarmade och bröderna
börjat ge sig av. Borgarna skulle använda det ena klostret till sjukhus,
det andra till rådhus." Det kungliga brevet äterger borgarnas syn på
sakläget. Ett förbehåll gjordes dock. Bröderna i klostren fingo ej

'nödgas eller tvingas på något sätt därifrån'.
Av andra källor framgir det, att helgeandsklostret år r5z8 led brist

på livsmedel. Dess prior bad i ett brev till helgeandsbrödernas vän och

gynnare Henrik Krummedige om hjälp i detta avseende och tillade, att
det nu gick munkarna >saare skarskelige"." I slutet av november föl-
jande är var klostret utrymt.2e Det befanns emellertid lämpligt, att
borgarna inför konungen förklarade sitt handlingssätt. Den r 3 dec.

rt29 uppsattes en i referat bevarad förklaring, vars författare säker-

ligen varit teologen Peder Laurensen. Det hänvisades häri dll att man
undervisats om att de mässor, som sades för pengar och "bukens föda",
ej hade någon grund i den heliga skrift, och därför förbjudit, art sådana

mässor h0llos i stadens kloster. Helgeandsbröderna hade därtill vållat
oro bland allmogen och sålt eller skingrat den egendom, som de fattiga
skulle njuta till godo. Förlitande sig på Gud och konungen hade

borgarna därför >>avsatt)) de munkar, som ej förhållit sig skickligen och

väI.'o Aktstycket var en i efterhand formulerad motivering till det
skedda, en apologi, som ej förmådde dölja det faktum, att man tvingat
bort munkar, >avsatt> dem som det hette. Ursäkten godtogs emellertid.
Den 4 juli r¡3o beviljade konungen borgarna ràtt att för de nyinrättade
hospitalens räkning insamla allmosor på de ställen, där helgeandsbröder
och gråbröder tidigare terminerat.tt

Vid denna tidpunkt var även gråbrödraklostret utrymt. "Krönikan
om gråbrödernas utdrivande" skildrar, hur munkarna under loppet av
âr t5z9 ftrrbjc;dos hålla mässa i klosterkyrkan och hur Jörgen Kock
anvisade klostrets klädkammare för ändamålet. Vidare inrättade bor-
gaffia ert sjukhus i klostertjänarnas hus och togo klostrets fruktträdgård
i besittning. Vid påsktiden försökte de tilltvinga sig klostrets refekto-
rium för att dàr bereda utrymmen åt d'en teologiska högskolan. En
månad senare, under första hälften av maj, togo borgarna alla klostrets
byggnader i besittning med våld, satte de kvarvarande bröderna under
sträng bevakning för en tid framåt och drevo dem slutligen bort."
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Frederik I har sålunda givit borgarna allt det stöd de behövt, och
blundat i de fall man gått bröstgänges till väga gentemor tiggarmun-
karna. Det saknades emellertid ej inflytelserika personer, hos vilka
munkarna kunde söka skydd och hjälp. I första rumm,er vilade plikten
att skydda tiggarordnarna pä ärkebiskopen, men det är ett tydligt
vittnesbörd om hur konungens kyrkopolitik kringskurit hans rörelse-

frihet, att ingen enda ätgärd från Aage Sparres sida till brödernas
bistånd är känd. Däremot ingrepo enskilda adelsmän på olika sätt i
tiggarkonventens dllvaro under denna tid. Adelns inställning till tig-
garordnarna karakteriseras av samma dubbelhet som dess förhållande
till kyrkan över huvud. Många adliga släkter hade genom tiderna
framträtt som tiggarmunkarnas vänner och gynnare. Henrik Krumme-
dige t. ex. var delaktig i Mariefreds kartusiankonvents brödraskap och
hade förmodligen utsett en gravplats åt sig i Malmö helgeandskloster.ss
,Ã.r r5r4 instiftade han en själamässa i Halmstads gråbrödrakloster.'n
Släkten Brahe omhuldade på liknande sätt minoriterna i Ystad, i vars
klosterkyrka gravplats köptes av bl. a. Axel Brahe. I deta kloster
instiftade även släkten Krognos gudstjänster, och medlemmar av denna
släkt gynnade dessutom karmeliterna i Sölvesborg och Landskrona."

Icke desto mindre utnyttjade adeln de tillfällen som bjödos att frän
konventen återförvärva egendom, vilken släktens medlemmar tidigare
överlämnat till munkarna för mässläsning. Denna årerbör'dning skedde
ofta med konungens samtycke. At 1536 tog Axel Brahe en del inven-
tarier frâ.n Ystads gråbrödrakloster, vilket konungen tvivelsutan tillät,
för att herr Axel d,ärigenom skulle hållas skadeslös för förluster han
lidit i samband med konventets upplösning.'6 Karmel'itklostrer i Var-
berg kom i borgarnas händer är t53r. Då tillägnade sig Truid Ulfstand
en kvarn, vilken avlägsna släktingar till hans styvmoder donerat till
klostret.tt Mot r¡zo-talets slut synas många tiggarkonvent ha kommit
på obestånd. De tvungos av ekonomiska skäl avyttra eller pantsätta
sin egendo,m. Vid sådana tillfällen lämnade ofta adelsmän hjälp för
stunden, dock givetvis ej utan egen fördel. r¡3r återköpte Axel Brahe
landgillet av två gärdar och en jord, vilket hans förfäder skänkt till
dominikanklostret i Ãhus. Som skäl för försäljningen uppgavs i kon-
ventets skötebrev trbrist, nöd och stort armodrr.tt Bröderna synas ej

havariti stånd atthäLLa den instiftade gudstjänsten vid makt, ty även
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fundadonsbr€vet om denna återställdes dll herr Axel. Av sammâ an-

ledning sålde konventet rt34 en jord till en borgare i Ã.hus." Axel
Urup köpte följande år en gård av svartbröderna. Samme adelsman

förvärvade rt3o, r 53z och rr3, av karmeliterna i Sölvesborg samman-

lagt fyra gärdar.no

Holger Ulfstands förhållande till minoriterna i Halmstad förtjänar
att mera ingående belysas. Han hade vid flera tillfällen utverkat för-
delar av tiggarmunkarna. En gång erhöll han från klostret fyra tolfter
skeppstimmer, en annan gång försvaret över ett konventet tillhörigt
kapell jämte en bod i Skanör. När borgarna gingo till angrepp mot

klostret, samlade han i slutet av mars r¡3r borgmästarna och rådmän-

nen och utverkade av dem, att sex munkar skulle få stanna kvar i
klostret på vissa villkor. Troligen i april beviljade konungen herr

Holger rätt att taga i besittning de 16 läster kalk, vilka enligt hans

egen uppgift funnos i klostret, samt ett parti koppar, bryggredskap och

grytor. Genom uppgörelsen med borgarnâ synes Holger Ulfstand så-

lunda ha dels vunnit tid att för ,egen del försäkra sig om det nämnda

lösöret med konungens samtycke, dels berett gråbröderna ännu några

veckors frist. Först den 16 juli samtyckte nämligen Frederik I till att
halmstadborgarna omdanade det lämpligaste av stadens två kloster,

gråbrödraklostret eller svartbrödraklostret, till sjukhus och disponerade

över dess räntor och intäkter.ot Gråbröderna själva betraktade slotts-

herrskapet på Lagaholm som sina vänner. När de drogo bort från
klostret, lämnade de ett horologium i fru Helle Ulfstands förvar. Det

skulle återställas, om munkarna återvände tiil Halmstad.u'

Endast sparsamma notiser äro bevarade om dominikankonventens

och karmelitkonventens upplösning. Dominikanernas siste provincial
Hans Nielsen erhöll omedelbart efter odenseherredagen ri27 ett kung-

ligt skyddsbrev för sig själv, ordensbröderna och ordens egendom, vilket
vidimerades av arkielektus år r¡28.n' Det utlovade skyddet var föga

verksamt. Dominikanklostret i Halmstad var ödelagt âr t53z.on Ãhus-

klostrets väg mot undergången markerades av de i det föregående

nämnda godsförsäljningarna. Med säkerhet vet man om dominikan-

konyenten i Hälsingborg och Lund endast, att de ägt bestånd fram till
tiden för de stora reformationsbesluten r ¡ 3 6 och r i 37 .nu Varbergs

karmelitkloster utrymdes senast âr r53r.nu Ãret förut lämnade brö-
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derna ordens konvent i Landskrona, sedan ett avtal uppgjorts mellan
priorn och borgarna samt stadfästs av konungen.o' Om sölvesborgs-

konventets sista år tiga däremot källorna.
Gråbröderna och svartbröderna i Lund levde ostörda kvar ända till

rt36. Franciskanernas gardian Peder deltog på kato'lsk sida i de

religiösa meningsskiftena under r 53o-talet, och lundakonventet, till
vilket ett ,studium principale" för ordensbröderna var knutet, rymde
inom sig flera av franciskanordens lärdaste medlemmar." 1537 ärs
kyrkoordinantia beseglade alla tiggarordnars öde i Danmark, och på
kunglig befallning utrymdes Lunds gråbrödrakloster.nn Man har menat,

att domkapitlets närhet skyddat tiggarklostren i Lund mot ödeläggelse.õ0

Denna förklaring är ej till fyllest, ty gråbrödraklostret i Viborg öde-

Iades, trots att det låg i en stiftsmetropol. Minst lika väsenligt torde
det ha varit, att Lund saknat den initiativkraftiga köpmannaklass, som

tog ledningen i de större köpstäderna, bl. a. i Viborg. IJr denna syn-

vinkel ter det sig följdriktigt, att också klostret på Torkö lämnades

orört.
De utdrivna tiggarmunkarna gingo hårda öden till mötes. Enligt en

samtida sagesman lärde sig en del något yrke, gifte sig och inträdde
i det borgerliga samhället.u' Många sökte sig till sina ordnars ännu

bestående konvent. Men dessa blevo överfulla, och svält hotade alla
bröderna. Endast om munkarna avlade klosterdräkten, vågade deras

anhöriga taga sig an dem. Därför förekom det, att tiggarmunkar sökte

inträde i andra klosterordnar. En stor del ställdes emellertid helt utan
tillflyktsort. Hemlösa drevo de omkring, och danska tiggarmunkar
kunde dyka upp t. o. m. i Holland och Skottland.u'
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De första evangeliska menigheternas
tillkomst

D¡NIr¡¡nr<s RÁ.D ocH ADEL hade i sin proklamation i samband med

Frederik I:s kröning r¡24 särskilt vänt sig mot de lutherska skrifter,
vilka såldes i Danmark, och de skrifter, som Christiern II låtit trycka
till den heliga kyrkans och hela kristenhetens fördärv. Det torde vara
ganska säkert, att evangelisk litteratur spritts i Danmark redan under
rSzo-talets tidigare är. I Tyskland lät Christiern II översätta tide-
böcker efter evangeliska förebilder, och i febr. r5z4 päbörjades tryck-
ningen av en dansk översättning av Nya testamentet. I översättnings-
arbetet medverkade bl. a. den landsflyktige malmöborgmästaren Flans
Mikkelsen. Den färdigtryckta upplagan fördes till Antwerpen, varifrån
den vidare skulle spridas till Norden med sjöfarande. I Antwerpen
fanns för övrigt ganska tidigt en evangelisk församling, och stadens

bokhandlare saluförde evangelisk litteratur trots upprepade förbud. Det
är känt, att tyska köpmän insmugglat lutherska skrifter till Neder-
länderna och England.

Mellan Hans Mikkelsen och Danmarks köpstäder bestodo hemliga
förbindelser, även sedan Köpenhamn och Malmö kapitulerar r524. Mel-
lan Jörgen Kock och Hans Mikkelsen inträdde emellertid så småningom
en brytning, och senast i början av är r5z7 betraktade Hans Mikkelsen
ej längre sin efterträdare i Malmö som sin vän. I Danmark misstänktes

nämligen Jörgen Kock för att konspirera med de landsflyktiga an-
hängarna till Christiern II. På herredagen i Odense r¡26 stödde han
därför i syfte att rättfä.rdiga sig ett förslag om att Hans Mikkelsens
hustru - som stannat kvar i Malmö - skulle landsförvisas. Man kan
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Jörgen KocÞs ndÌnntecþn;ng (,Jurgen KocÞ, Møntere>) och signet

ej avvisa möjligheten aæ missrankarna genremor Jörgen Kock varit
berättigade. När han övergett den katolska rron, är ej känt. uteslutet
är emellertid ej, att christiern II:s och Hans Mikkelsens övergång till
den lutherska Läran haft betydelse för Jörgen Kocks ställningstagande.
I varje fall torde det vara ganska säkert, aæ marken bererts för de
danska evangeliska predikanterna dels genom skrifter, sorn insmugglats
med nederländska och tyska f artyg, dels av predikanter, vilka medfc;ljt
tyska köpmän pà deras fartyg. Enligt det ovan s. ro7 citerade ut-
talandet av Reimar Kock erhöllo malmö'borna genom dessa tyska pre-
dikare ,en försmak' av den evangeliska läran. Pâ, allvar inleddes
emellertid evangeliets predikan i Malmö först r j27, samma år som den
viktiga herredagen hölls i Odense.

Ej blott ett rikhaltigt urkundsmaterial uran även två berättande
källor stå till buds för skildringe' av den evangeliska predikans försra
framträdande i de danska landen ösrer om oresund. Den nya förkun-
nelsen hördes försr i Malmö, och händelseutvecklingen där har skildrats
dels av Reimar Kock - hans framställning har dock en form, som
kommer nära den historiska anekdotens - dels i en vidlyftig inledning
till malmöavsnittet av "Krönikan om gråbrödernas utdrivande,. Sist-
nämnda källa är den enda, som lämnar några upplysningar om re-
formatorernas allra första verksamhet i staden.l

Den skildrar, hur Claus Mortensen, en präst från ärkestiftet, som i
Köpenhamn lärt känna de nya troslärorna och vunnits för dem, med
Jörgen Kocks samtycke började predika evangelium i Malmö àr :_527.
Först talade han i ett övergivet kapell på en äng utanför sraden, men
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eftersom åhörarskarorna växte, flyttade han sedan över till Helig

kors' kapell. Då även denna lokal befanns vara för liten, utverkades

konungens tillstånd till att han skulle fä framträda i S:torum Simonis

et Iudae kapell. Under dessa gudstjänster sjöngos danska psalmer av

den församlade menigheten, och mässan lästes på danska enligt en ny

ritual.
Två traditioner från r¡oo-talets mitt uppgiva, att ängeq där Claus

Mortensen först predikade, varit den s. k. rådmansvången.' Den hade

sitt namn ay att den utgjorde en del av stadsstyrelsens löningsjorcl.

Angen var inhägnad, och utan stadsledningens samtycke kunde Claus

Mortensen säkerligen ej uppträda där.t Claus Mortensens styvfader,

Oluf ,Bödker,,, efter vilken han erhållit sitt tillnamn "Töndebinder",
var en av föreståndarna för S:torum Simonis et ludae kapell.' Denna

omständighet torde ha gjort det lättare för predikanten att vinna till-
träde till kapellet. Krönikans antydan, att Claus Mortensen framttätt
där med konungens samtycke, torde åsyfta det forhållandet, att Malmö

likso'm många andra köpstäder låg under konungens fatabur, d. v. s.

judiciellt och fiskalt stod under konungens omedelbara myndighet. På

rådmansvången utanför staden kunde stadsledningen själv ge predi-

kanten tillåtelse att uppträda liksom i det strax utanför den västra

stadsmuren belägna Helig kors' kapell, rnen i ett av kapellen inne i
staden har det skett i samförstånd med Frederik I. Kungamakten har

sålunda redan från begynnelsen fñmjat stadens religiösa emancipation.

Denna första tid har präglats av intensiv verksamhet. Som med-

hjälpare hade Claus Mortensen en helgeandsbroder, Flans Olufsen

,spandemager>), som också avfallit från sin gamla tro. Gudstjänst-

firandet på danska ställde predikanterna inför praktiska svårigheter,

som måste lösas. Så tillkom Danmarks äldsta bevarade evangeliska

mässordning på danska, den s. k. Malmömässan, och i anslutning till
denna utgavs en liten samling danska psalmer. Psalmboken, som också

innehåller mässordningen, rrycktes av Olof Ulriksson är t5z8 i Malmö.

Därmed hade ett av den nybildade evangeliska friförsamlingens mest

trängande behov tillgodosetts

I sin opposition mot de katolska traditionerna och i enlighet med

sin grundsats, att var och en hade rätt att få del av och själv tiilägna

sig evangeliets budskap, sökte den evangeliska rörelsen överallt att er-
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sätta latinet som gudstjänstspråk med modersmålet. Texterna skulle
läsas på modersmålet, sä att de blevo begripliga för var man. De

latinska hymnerna ersattes med menighetens psalmsång, och man var
säkerligen ej blind för den agitatoriska kraft, som rymdes i den uni-
sona sången. Dansh psalmsång under församlingens aktiva medverkan

blev en viktig del av gudstjänsten. Så skapades genom översättning

och nydiktning en dansk psalmskatt, vilken tjänade som andlig rust-
kammare åt den nya evangeliska menigheten under dess hårda kampår.

Omkring är t5z4 hade en tysk psalmdiktning börjat växa fram.
Luther, Agricola, Decius, Spengler, Speratus, Poliander och andra för-
fattade psalmer på tyska. Smärre psalmhäften trycktes i \Øittenberg
och Erfurt r¡24. Psalmerna trycktes troligen först var för sig på lösa

blad, men sammanställdes efter hand i häften eller större samlingar.

De spriddes snabbt över Norden. Flösten r5z7 ljöd dansk psalmsång

i Viborg, samma år omtalas psalmsång på svenska i Stockholm och i
slutet av är t5z8 psalmer på norska i Bergen. I denna psalmsångens

erövring av Norden intar malmöpsalmboken av år r¡28 en central
plats.u

ryzS års psalmbok är numera förlorad, men den kan rekonstrueras
på grundval av en ny utökad upplaga, som utgavs följande år. I allt
väsentligt synes dess innehåll ha anslutit sig till tyska förebilder. Over-
sättningar från tyskan - både av Luthers och andra diktares psalmer

- utgöra huvuddelen av samlingen. I denna ingå även bearbetningar
av bibeltexter och medeltida hymner överflyttade till danska. Man
höll ej alltid så strängt på den poetiska formen. En del av psalmerna

skrevos liksom sina tyska motsvarigheter pä prosa. Som huvudredak-
tör av àr r5z8 års psalmbok och som bearbetare av de flesta bland
de i densamma ingående psalmerna nämnes i regel Claus Mortens€n.

FIan framstär här som en psalmdiktar e av ej föraktligt format, vars

oÍta märgfyllda formuleringar på ett fördelaktigt sätt skilja sig från
andra samtida bearbetares. Det har även antagits, att Flans Olufsen
lämnat ett par bidrag till psalmboken.' Den utökade upplagan av år
r5z9 erhöll nya tillskott från den tyska psalmdiktningen, och i ett
par psalmer har man velat spåra inflytande från Olavus Petri.8

För den liturgiska nydaningen i Tyskland fingo Strassburg och Nürn-
berg förutom \Øittenberg den största betydelsen. Särskilt mässordningen
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i Nürnberg har övat stort inflytande ej blott på utveckllngen i Syd-
tyskland utan även i Nordtyskland och Skandinavien. r¡25 års nürn-
bergmässa tjänade som förebild både för gudstjänstskicket i Magdebtrrg,
Lybeck och Rostock och för Olavus Perris svenska mässa. Ã.r 15z6
utsände Luther sin tyska mässa, och därmed infördes en ny betydelse-
full faktor i den liturgiska utvecklingen.' Malmömässan låter sig in-
ordna på ett följdriktigt sätt i denna nydaningsprocess.

Malmömässan har varit i bruk redan r¡28. Den präglas liksom de

flesta andra reformationstidens gudstjänstordningar av den i tiden lig-
gande motsättningen mellan gammal tradition och nya sedvänjor. Den
står såväl Luthers mässa som nürnbergmässan mycket nära. Den senâre

har vaút normgivande vid utformningen av parrierna före predikan,
medan båda mässtyperna ha givit väsentliga bidrag till gudstjänstens

senare del. Liksom sina förebilder är malmömässan försiktigt konser-
vativ. Den bygger så vitt möjligt på den katolska ritualen och har
t. o. m. kvar den senare så omstridda elevarionen, vilken betecknade den
gamla mässans kulminationspunkt.'o Man följde sålunda Luthers princip
om att gamla seder 'och bruk kunde tålas, för så vitt det kunde ske

utan synd. I Malmö märktes även ett annat utslag av .denna konserva-
tism. Man behöll tidegärden, men rill detta gamla bruk lades eæ nyrt
moment, predikan.tt Dock var man radikal i ett avseende: hela mässan

hölls på danska. Latinet användes ej ens i de sjungna partierna.
Den roll malmömässan sp,elat vid utformandet av kultbruken i de

första evangeliska friförsamlingarna i Danmark har varit betydande.
Under reformationens genombrottsår utformades nämligen en östdansk
liturgisk tradition på grundval av malmöskicker och en västdansk, fram-
vuxen kring kultbruken i Viborg, där Hans Tausen verkade. Skillna-
derna mellan dessa båda riktningar lroro ej särskilt sto,ra. Under själva
brytningstiden synes den östdanska varianren ha vunnit störst spridning,
medan däremot viborgtraditionen blev normerande för det framtida
evangeliska kyrkoskicket i Danmark, vilket brukar förbindas med att
FIans Tausens verksamhet efter etr pú år förlades till huvudstaden.',

Emot denna ornfattande och djupgående nydaningsverksamhet på
det andliga området såg sig arkielektus nödsakad att inskrida. Flans
beslut torde ha påverkats av att Jörgen Kock i oktober r5z8 utverkat
konungens samtycke till att borgarna sate sig i besittning av gråbrödra-
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och helgeandsklostren i staden. Jämte nägra adliga rådsmedlemmar och

ledamöter av domkapitl:et begav han sig i slutet av november detta är
till Malmö. Han kallade Claus Mortensen och Hans Olufs en att person-

ligen inställa sig inför honom och att svara för de villfarelser de för-
kunnade. Predikanterna vägrade emellertid att hörsamma kallelsen, och

efter tre dagars resultatlös väntan utfärdade Aage Sparre den zr nov.
t5z8 ett öppet brev till stadens borgerskap, vari han uppräknade de

olika punkter i predikanternas förkunnelse, vilka voro kätterska, och

manade borgarna att taga sig till vara för dessa läror. FIan varnade

dem för att mottaga sakramenten av de kätterska predikanterna och

hänvisade menigheten till dess rätte sockenpräst, som skulle betjäna alla
i dessa stycken. Slutligen fördömde han det nya gudstjänstskick man

börjat tillämpa.''
Den kanoniska traditionen tilldelade av gammalt biskoparna den

andliga domsrätten i mål rörande kätteri, även om det blivit allt van-
ligare, att påven dragit sådana avgöranden in under kurian och utsåg

särskilda inkvisitorer att döma i dessa saker." Det tillkom den andlige
domaren att faststäIla, huruvida den anklagade gjort sig skyldig till
kätteri eller ej. Kätteri innebar ett medvetet fasthållande vid en åsikt,
vilken stred mot den heliga kyrkans tro, och att detta fasthållande
skedde, trots att den felande väl kände kyrkans lära. Om denna hård-
nackade inställning tog sig utryck i handling, gjorde han sig därmed
skyldig till en förbrytelse mot kyrkan. Aven den som så felat skulle
emellertid upplysas om kyrkans sanna lära och beredas tillfälle att av-
svärja sin villfarelse. Men gjorde han ej bruk av denna nådebevisning
utan framhärdade i sin villfarelse, förvärrade han sin sak. Dessutom

riskerade alla, som beskyddade en kättare eller delade hans uppfatt-
ning, att drabbas av samma kyrkliga straff. Detta kunde varieras efter
förbrytelsens art men innebar alltid exkommunicering. Därefter över-
lämnades den fällde till världslig myndighet, fcir att även "den världs-
liga armenn skulle utdöma sitt straff.tu

Aage Sparre handlade i enlighet med den kanoniska lagens föreskrif-
ter. I det öppna brevet uppräknades de villomeningar, vilka han uhade

för avsikt att, förklara kätterska", om predikanterna infunnit sig. Ge-
nom den nya mässordningen hade kätteriet bevisats i handling, genom

sin vägran att infinna sig hade predikanterna ädagalagt sin hårdnacken-
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het. Arkielektus varnade nu borgarna för att göra sig meddelaktiga i
deras förbrytelse och därigenom draga kyrkans straff även över sig

själva. Grunden hade sålunda lagts för en regelrätt kättarprocess mot
predikanterna. Deras kätteri var nu notoriskt. En exkommunicering

av Claus Mortensen och hans anhängare blev nästa steg, om arkielektus

fortsatte på den inslagna vägen. Eftersom en rättrogen katolik ej fick
ha någon förbindelse med en exkommunicerad och den gamla kyrkans

andliga auktoritet ännu bestod orubbad inom större delen av ärkestiftet,
kunde det ur stadsstyrelsens synpunkt synas oklokt att driva saken till
dess spets. Under trycket av stiftsledhingens hot har man valt att offra
predikanterna. Claus Mortensen och Hans Olufsen fingo lämna Malmö,
och de vistades under nära ett års tid i Haderslev.

Under de närmast följande månaderna intogo de styrande i Malmö

en mindre utmanande hållning i religionsfrågan och sökte samförstånd

med Aage Sparr,e. Efter odensemötet 15z6 stod den danska kyrkan
officiellt på den reformistiska katolicismens ståndpunkt, sådan denna

formulerats av Poul Helgesen. Till ny predikare utsåg man i Malmö

en ar' lektor Pouls egna lärjangar, kar'melitern Frands Vormordsen.

Man gjorde även en annan eftergift. Rådet och prelaterna hade vid
herredagen i Odense àr t5z6 hävdat, att den som ville predika på

danska eller tyska, skulle giva detta till känna för biskopen i det stift,
där han ämnade verka, och först anhålla om biskopens tillåtelse.16

Frands Vormordsen handlade i enlighet härmed. FIan begav sig till
Lund och erhöll Aage Sparres tillstånd att predika. Han t. o. m. mottog
en summa pengar och lovade, att han skulle predika endast Guds rena

ord." I febr. t5z9 kom Frands Vormordsen till Malmö." Flans grund-

syn var otvivelaktigt reformistisk från begynnelsen, men snart trädde

han öppet över i det evangeliska lägret. Hans lärare Poul Helgesen

menade, att han genom att pâ" detta sätt ,under lång tid gömma sin

otros gift" blev den farligaste av alla predikanterna, efters'om han i
borjan av sin verksamhet i Malmö gav sig sken av att. vilja ställa tili
rätta vad hans företrädare ödelagt.'n

Efter blott nàgra mänaders förlopp vågade man nämligen i Malmö
åter sätta en djärvare kurs. Konungen, som var den världsliga myndig-
het, vilken i sista hand hade aft verkställa bestraffningen av en inför
andligt forum fälId kättare, lade sina sympatier för de evangeliska
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köpstadsmännen i dagen, när han i j:ur;'i r5z9 gav Malmö borgare rätt
att förfoga över altar-, gilles- och lagsgodser i staden, varigenom eko-
nomiska tillgångar skapades för organiserandet av den nya evangeliska
församlingen. Man avsåg dels att effektivisera fattig- och sjukvården,
dels att uppràtta en högskola för utbildning av evangeliska präster,
vilket allt omnämnes i brevet. Stadsledningen i Malmö ställdes fram
mot hösten inför nya problem. En pestsjukdom, uengelska svetten',
började grassera, vilket aktualiserade frägan om förbättrade sjukvårds-
möjligheter.'. Den rådande dyrtiden torde också ha skärpt kraven på
ökade hjälpaktioner för de fattiga.

Vägen fram till en ordnad församlingsorganisation synes i Malmö ha

tilkyggalagts snabbare än i de flesta andra städer. Visserligen förkun-
nades evangelium redan âr ryzz i de nordtyska städerna, som t. ex.

Stralsund, Bremen och Hamburg, men det dröjde länge, innan der evan-
geliska församlingslivet kunde givas fastare former. I Rosrock t. ex.

kom genombrottet först år r53o. I \Øismar fann den nya förkunnelsen
till en början kraftigt gensyar bland borgarna, men efter en tid hejdades

utvecklingen på grund av landsfurstens awisande hållning. Av samma
anledning fordröjdes det evangeliska genombrorter i hela Mecklenburg
och kom till stånd först omkring rt3o. I Lybeck ställde sig rådso,ligar-
kien Iänge solidarisk med stadens gammaltroende domkapitel, fastän en

stor del av köpmännen vunnits för de nya ränk€sämen,.21 I Stralsund
hade dock oppositionen mot kyrkan vuxit sig så stark, att man
redan år x5z5 îördrev m,unkar och nunnor samt förstörde prydnader i
kyrkorna. Det var också bl. a. frän denna stad, som enligt Reimar
Kock de första evangeliska predikanterna funnit väg till Malmö och de

skånska hamnstäderna. Ã.r r5z9 brötos emellertid fördämningarna pi
två håll. I Lybeck tilläts i slutet av året officiellt evangeliets predikan.
Samma år synes den evangeliska rörelsen ha tagit verklig fart i Köpen-
hamn. I april r5z9 avled nämligen biskop Lauge Urne i Roskilde, och
hans efterträdare Joachim Rönnow rrar en av de nya elekti, vilka
skriftligen till konungen fått förplikta sig att ej hindra Guds ords rena
predikan. Mot årets slut överflyttades Flans Tausen från Viborg till
huvudstaden, där sedan utvecklingen gick framåt i rask takt."'

Dessa händelser ha otvivelaktigt verkat uppmunrrande på de ledande
männen i Malmö. Under de sista månaderna av âret genomfördes de
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genomgripande förändringar i den kyrkliga förvaltningen, vilka be-

handlats i ett tidigare sammanhang, och härigenom möjliggjordes en

omläggning av såväl fattig- och sjukvård som förvaltningen av socken-

kyrkans och kapellens räntor. Det var ett vittgående socialt program,

som härigenom bragtes till utförande, och problemen hade tidigare dis-

kuterats i litteraturen bl. a. av Luther. Redan under r4oo-talet hade

borgarna i sydtyska städer bildat fattigkassor för att effektivisera fattig-
och sjukvården och möjliggöra en vidgad kristlig kärleksverksamhet.

Man byggde därvid på de traditioner, som skapats av helgeandsbrö-

derna och andra medeltida religiösa gillen och brödraskap. Denna filan-
tropiska tanke fann sig Luther kunna nyttiggöra för reformatoriska

syften. I sin år rSzo utgivna 'An den christlichen Adel deutscher Na-
tion" utgick han från grundsatsen att .varje stad borde sörja för sina

f attiga och sjuka men att medlen härtill skulle skaffas genom att tiggar-
munkarna förbjödos samla allm'osor, vilka i stället skulle tillfalla en

fattigkassa, och genom att de räntor, som donerats till de efter hand

avlysta mässorna, i stället disponerades f<;r kärleksverksamheten. r523

hopskrev Luther själv efter dessa riktlinjer en fattigkasseordning, som

skulle gälla för staden Leisnig." Kassor av denna nordtyska, eyange-

liska typ infördes i ett flertal städer.

Hösten r j29 gfep man sig i Malmö an med att förverkliga ett lik-
nande program. Vid mickelsmässan omlades förvaltningen av altar-,
gilles- och lagsgodset, som sekulariserades, samt av allt gods under St.

Petri kyrka och stadens kapell. Samtidigt tilltogo angreppen pã, grä-

bröderna och helgeandsbröderna i hårdhet. De senare tvungos bort i
slutet av :.529, de förra överlämnade sitt kloster på försommaren rt30.
I de tomma klostren erhöll man lokaler dels för vården av de sjuka

- vilkas antal säkerligen ökats genom pesten - dels för den teologiska

högskola, som vid denna tid torde ha bOrjat sitt arbete.2n En detalj i
detta organisationsarbete förtjänar påpekas, emedan den belyser den

goda kontakt, vilken man i Malmö förmått upprätthålla med utveck-
lingen på kontinenten.

Många tyska stater erhöllo sina första evangeliska kyrkoordningar
genom Johann Bugenhagen. Just i frâga om fattigkassornas organisation

införde han flera nyheter. Han försökte förena det bästa i de gamla

sydtyska kassornas struktur med de evangeliska kassornas vidsträcktare
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målsättning. Det första exemplet på en fattigkassa av denna typ finns
i Bugenhagens kyrkoordning för Braunschweig är :1528, och för försra
gången infördes ordningen i en stad är r5z9 i Hamburg.2u I denna

ordning har Bugenhagen gjort en nyskapelse, som gäller förvaltningen
av de insamlade medlen. Enligt Luthers tanke skulle kollektmedel,
räntor från kyrklig egendom samt allmosor och penninggåvor samlas i
en gemensam kassa, ur vilken sedan utanordnades dels hjälp till fattiga
och sjuka och lån till hjälpbehövande, dels löner åt prästerna och för-
samlingens övriga tjänare samt medel till underhåll av kyrka och andra
byggnader i undervisningens tjänst. Enligt Bugenhagen var detta ej

lämpligt, eftersom prästen, när han manade församlingen till att giva
allmosor och kollekter, Làtt kunde få sken a\r att "predika för sin egen

buk". Därför delades nu denna gemensamma kassa pä flera mindre.
I Hamburg inrättades en kassa för var och en arr stadens församlingar.
Tolv män ur församlingen skulle förvaka de inkommande medlen. En
särskild ställning framför de övriga Íörvakarna intogo i varje försam-
ling de s. k. oberalterleute. Dessutom fanns en kassa, ,,schattkasten>>

eller "Schosskasten", som var gemensam för alla Cie Íyra församlingarna
i staden. Till församlingskassorna inflöto allmosor och kollektmedel,
och ur dem utbetalrcs understöd ät fattiga och sjuka. I ,'schosskasren,'

samlades räntorna Írän altar-, vikarie- och gillesgods, och med dess

medel bestredos utgifter för kyrka och skola.'u Ãr r53r infördes i
Lybeck en liknande ordning.

I sin Malmöbog redogör Peder Laurensen för hur fattigvården ord-
nats i Malmö. För gamla, sjuka och fattiga, vilka ej kunde läggas in i
stadens hospital, fanns en ,'kista, i kyrkan, där kollektmedlen nedlades.

Tre betrodda borgare skulle därur utbetala arvoden till läkare och
bardskärare, vilka vårdade fattiga och sjuka. Detta skulle ske en eller
två gånger om året, och återsrcden skulle utskiftas av de tre förval-
tarna jämte predikanterna bland stadens fattiga, uvilka de känna och

namn för namn ha uppskrivna i varje rote eller îjärding av sraden>.27

Dessa tre mäns uppgifter motsvarade de åligganden, vilka omhänder-
hades av de s. k. oberalterleute i Hamburg. Skild från denna kassa

hölls St. Petri kyrkvärjars kassa, alr vars förvaltning man får en klar
bild i de bevarade räkenskaperna. Till den inflöto de räntor, som

sockenkyrkan, kapellen, altarstiftelserna och gillena hade rätt till. Ur
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den betaltes prästernas och församlingstjänarnas löner, arvoden ?rt

Làrarna vid den nya högskolan och medel för underhåll av kyrkans
byggnader och inventarier. Kassan utgjorde sålunda en direkt mot-
svarighet till den av Bugenhagen inrättade "Schosskasten'. Det må er-
inras om att samma förvaltningsproblem voro aktuella i Stockholm vid
denna dd. Det är emellertid ej känt, hur de praktiska lösningarna
utformades där.'8

Genom att man vid omläggningen av förvaltningen också tvingade
sockenprästen i St. Petri att resignera, kunde denna kyrka ställas till
Claus Mortensens disposition, när han jämte Hans Olufsen återvände
på hösten 1529. De sista dagarna i novernber sönderslogos och bort-
fördes under Claus Mortensens ledning en del prydnader och bilder i
kyrkan." Ett nytt altare upprestes i koret, och själavård och predikan
inom församlingen uppdrogs åt den hemvände predikanten.uo Därmed
var det praktiska organisationsarbeæt i stort fullbordat. Församlingen

hade erhållit en egen kyrka, i vilken en upredikofâderr', som menigheten
i enlighet m,ed det kungliga brevet av den ¡ juni r5z9 sjäIv utsett,
predikade evangelium. Penningmedel och lokaler för vården av sjuka

och fattiga hade anskaffats. Församlingens ekonomi syntes tryggad.
Från ärkestiftets katolska styresmän avhörd'es endast en gensaga mot

de genomgripande reformerna i Malmö. Det var en stridsskrift, som

utsändes av kantor Adser Pedersen. FIan hade särskild anledning att
taga dll orda, ty i samband med avlägsnandet av prydnader ur kyrkan
hade man även gjort åverkan på honom tillhörig egendom i ett av

St. Petri kyrkas sidokapell, Vår frus kapell, vilket han hade i försvar.
Ett genmäle trycktes i Malmö r53o och utsändes i borgmästaren Jep
Nielsens namn.ut I övrigt synas lundaprelaterna i första hand ha in-
riktat sig pä att trygga sina egna räntor och rättigheter i Malmö, vilket
berörts i det föregående. Några andra ätgärder från kapitlets sida äro

ej omvittnade i det bevarade källmaterialet.
Frederik I:s brev av den ¡ juni rt29 förvtsatte också, 

^ttborgarna
skulle upprätta en skola, "i vilken de må hålla tre eller fyra lärda màn,
som läsa och lära andra simpla och enfaldiga klerker den heliga skrift".
Härmed åsyftades den teologiska högskola, som i slutet av r5z9 började
arbeta i Malmö. Planen vittnar bättre än något annat om den centrala

ställning staden Íörvärvat i det danska reformationsverket. Skulle detta
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St. Petri. kyrÞa i Malmö före den genomgripande ombyggnaden på tSoo-talet, Två
ao sidoÞapellen äro tydligt synliga. Oljemålning från t84j

kunna befästas, måste det läggas i händerna på präster, som motsYa-

rade de ökade fordringar man numera ställde på dem, sedan predikan

blivit huvudmomentet i gudstjänsten. Denna viktiga utbildning av nya
prästmän och omskolning av äldre klerker skulle alltså förläggas till
Malmö.

"Krönikan om gråbrödernas utdrivande' omtalar, aÍt borgarna vid
påsktiden r¡3o önskade begagna franciskankonventets matsal som under-
visningslokal och inbjödo även munkarna att bevista föreläsningarna

där. I sin Malmöbog hade Peder Laurensen också omtalat högskolan

såsom en redan organiserad och arbetande bildningsanstalt. Den har
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sålunda, som nyss antytts, börjat sin verksamhet i slutet av àr t529.
Av Malmöbogens framställning framgår, att ej endast prästkandidater
utan även färdigutbildade präster ägde tillträde till undervisningen."

Borgmästare och råd utsågo lärare vid högskolan. Dess föreståndare
var till en början Frands Vormordsen. Ãr r5z9 anlände Peder Lauren-
sen, den av de danska reformatorerna, som ägde den djupaste huma-
nistiska bildningen, till Malmö, och dit kom också Oluf Chrysosto'mus,

även han en utpräglad humanist. Den förre knöts till högskolan som
nlektor i den heliga skrift" och torde även ha undervisat i grekiska.
Malmöbogen antyder, att undervisning meddelats även i deæa språk.
Chrysostomus bar ¡i¡gl¡ "politioris litteraturae professor> och föreläste
såväl i filosofi som teologi. Dessutom var han rektor för den lägre
skola, som förberedde eleverna för de högre studierna och synes ha

byggt på traditioner från Christiern II:s tid.
Lärarnas egen utbildning och den omständigheten, att man under-

visade även i grekiska språket, synas visa, att humanismens kulturella
program satt sin prägel på högskolans arbete. Om dess verksamhet är
mycket litet material bevarat förutom nâgra anæckningar i St. Petri
kyrkas räkenskaper om att löner utbetalts till lärarna. Skolorna i
Malmö synas emellertid ha åtnjutit gott rykte, ty flera danska adels-
män sände sina söner till staden för att uppfostras där. Högskolans
verksamhet nedlades i samband med reformationens genombrott vid
r 5 3o-talets mitt, och dess l,ektorer överflyttades till nya och större
verksamhetsfält.

Det kyrkliga nydaningsarbetet i Malmö blev av genomgripande be-

tydelse för den andliga utvecklingen inom ärkestiftet. Peder Lauren-
sens Malmöbog var ej blott ett försvar för den reformation, som höll
pä att genomföras i provinsens största stad, utan tillika en teologisk
motivering för åtgärder av samma art pã" andra håll och en anvisning,
hur de dithörande praktiska problemen kunde bemästras. EÍter r5z7
njöt därtill varje evangelisk menighet konungens skydd och stöd. Om-
kring år r¡3o funnos också evangeliska församlingar med egna pre-
dikanter i en rad städer. Anders Ljung verkade i Landskrona, Oluf
Biug i Hälsingborg, Jakob Nielsen, Tyge Christiernsen, Anders Madsen
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och Anders Nielsen i Ystad, en herr Hans i Falsterbo och en herr

Rasmus i Trelleborg. Halmstad hade vid samma tid en predikant

kallad Flans Flemmesdyng, och två år senare omtalas två andra pre-

dikanter i denna stad, en herr Laurids och en vid namn Jesper
Christiernsen.ut lJnder r¡3o-talets första år utrymdes de flesta tiggar-

klostren i Skånes städer, vilket indicerar, att församlingslivet då genom-

gick en omdaning liknande den, som klart avtecknar sig i källorna för
Malmös vidkommande.

På landsbygden hade den gamla tron säkerligen lättare att behålla

sitt grepp om sinnena än i städerna. Allmogens andliga konservatism

har givetvis bidragit därtill. Men dessutom förtjänar det påpek^s, att
såväl ärkesätet, prelaterna och herreklostren som den gammaltroende

adeln ägde eller hade myndighet över största delen av provinsens jord

och därmed också över dem, som brukade densamma. Deras inflytande
över landborna har troligen ej stannat vid utövandet av enbart en

världslig överhets rättigheter och omsorger. I detta sammanhang kan

erinras om de skånska adelsmännens löfte är 1532, att de ville tillse

och medverka till att ärkebiskopen och sockenprästerna erhöllo den

tionde de hade rätt till. De initiativ till religiös omorientering, som

äro kända från dessa år, utgingo samtliga från konungen.

I mars r53z b&jade man i det kungliga kansliet att använda en ny
formulering, när konungen skulle föreslå präst vid besättande av så-

dana tjänster, till vilka kronan arr gammalt hade presentationsrätt.

Denna >nova formula' föreskrev, att den föreslagne skulle >utan all
människors tillsats och lära,' klart och rent predika'evangelium för
sockenfolket och betjäna dem med sakramenúen, ,vår herres Jesu Kristi
lekamen och blod enligt Guds rena ord, som en rätt evangelisk och

kristlig predikant är pliktig att göra,'. Han fick ejhïtlla några "okrist-
liga ceremonier", vilka stredo mot Guds ord eller apostlarnas skrifter."
Mot den evangeliska grundsyn, som här gjorde sig märkbar, kunde den

danska kyrkans ledning intet uträtta efter principbesluten pâ" t5z7 â.rs

herredag. Nova formula fick emellertid ej någon större betydelse för
ärkestiftets del; blott ett fall är känt, då den använts.'u

Vid ungefär samma tidpunkt tog Frederik I ett annat betydelsefullt

steg. Redan är r53o började man i Malmö avdöma äktenskapsmål på

rådhuset inför borgmästate, råd, "predikare, läsemästare" och menige



r72 DE FöRSTA EVANGELISKA MENIGHETERNA

allmogen.'u Därigenom frigjorde man sig helt från den jurisdiktio,nsrätt,

vilken av ålder utövats av ärkebiskopen, och konstituerade på egen

hand en rättsinstans för sådana saker. Ãr r53zhade prästen i Silvåkra
bannsatt en bonde för att denne äktat en kvinna, som räknade släkt-
skap med en annan kvinna, med vilken bonden tidigare levat samman.

Arkielektus upptog saken till behandling, men då ingrep Frederik I.
I juli r¡32 tillskrev han Aage Sparre och förordnade, att predikanterna
i Malmö skulle döma och avgöra, huruvida d€t vore en sådan sak, att
bann kunde lysas." Han såluqda ej blott erkände den nya rättsinstans
inom den andliga jurisdiktionen, som man skapat i Malmö, utan var
därtill benägen att ge denna en plats vid sidan av ärkebiskopens tradi-
tionella domsmyndighet.

I skydd ay rt21 års herredagsbeslut och befordrad av konungens

välvilliga hållning växte en evangelisk frikyrka på detta sätt fram
inom ärkestiftet vid sidan av den gamla. Den befann sig emellertid
blott i det första grundläggande utvecklingsstadiet och hade ej vunnit
tillräcklig stadga, när Frederik | är :.533 gick ur tiden. Därför var det
ej svårt för evangeliets motståndare att stäcka dess vidare utbredning.

Det torde vara pä sin plats att till sist ge några korta antydningar
om arten av den evangeliska förkunnelse, som frambars i ärkestiftet.
Här kan ej bli fråga om någon inträngande analys av de idéhistoriska
och dogmatiska sammanhangen. En sådan uppgift torde vålla även

den teologiskt skolade fackmannen svårigheter. Den andliga atmos-
fären var nämligen under reformationstiden fylld av osmälta läror.
De omvälvande händelserna inom det religiösa området lågo allt för
nära i tiden, för att man skulle kunna skilja på olika tankesystem eller
trosformer. Vid sidan av varandra kunna därför i samma skrift möta
mycket disparata ,element. Dessutom är det omöjligt att fastställa,
vilken roll den ofantliga, delvis förlorade flygskriftslitteraturen spelat.

Den följande framställningen vill därför endast rikta uppmärksamheten
pä nägra drag i malmöreformatorernas skrifter - särskilt i Malmö-
bogen - som te sig iögonfallande även för en i dessa frågor obevand-
rad läsare.

Det torde ej ràda någon tvekan om att Peder Laurensens grundupp-
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fattning är densamma som Luthers. Nästan ord för ord återfinner man

i Malmöbogen t. ex. den uppfattning Luther uttalade rt2o om klostren
i uAn den christlichen Adel deutscher Nation", nämligen att de i äldsta
tid ej varit annat än kristna skolor." Over huvud förefaller det, som

om Luthers tidigare skrifter varit kända av Peder Laurensen ganska

ingående. H.an talar pâ, ett par ställen om det "babyloniska fängelse",

i vilket kristenheten hållits fånge,n av kyrkan. På ett ställe i Malmö-
bogen säges ej mindre än sju gànger på tjugofem rader, att ett sakra-

ment - det gäller främst nattvarden - ej är annat än ett tecken.tn

Denna uppfattning har av e,n forskare betecknats som zwingliansk,no

men den återfinnes i nägra av Luthers tidigare skrifter, skrivna innan
han nått fram till den s. k. ubikvitetsläran, t. ex. i "De digna prae-

paratione> (r5r8). Luther utvecklade ytterligare sin nattvardsuppfatt-
ning i uSermon von dem neuen Testament>> þ5zo) och trSermon von
den guten \l¡erken" (r¡zo) sålunda, att Kristus stiftât och uppgjort
ett stort testamente om syndaförlåtelse och evigt liv, till vars bekräf-
telse och insegel han utgivit sin lekamen och sitt blo'd.n' Malmöbogen
talar om nattvarden som ett "Jesu Kristi testament€>, som >testament€,

trygghet och pant' i fräga om syndernas förlåtelse och som ett >löfte,
insegel och en säkerhet att stadfästa vàrt hjärta och vår tror'.a'

Luthers uppfattning om en kristens förhållande till den världsliga
överheten utgick från den medeltida skolastikens distinktion mellan två
regementen, ett andligt och ett världsligt. Skolastiken hade ställt det
andliga regementet över det världsliga, sacerdotium över regnum, lik-
som själen är förmer än kroppen. För Luther tedde sig regementenas

inbördes förhållande helt annorlunda. De voro båda två olika sidor av
Guds styrande verksamhet. Ordets regemente gällde i andliga ting,
svärdets i världsliga angelägenheter. Det andliga regementet regerades

omedelbart av Gud och innefattade främst de heligas samfund, kristen-
heten eller kyrkan. Det sträckte sig ej in i det världsliga och skulle ej

belatta sig med ting, som voro lagda under det mänskliga för,nuftets
avgörande, ej heller i det världsliga regementet se sin "världsliga
armr'.n' Det världsliga regementets utövare var emellertid själv en lem
i den kristna församlingen och borde därför tjäna Gud som kristen
överhet. I denna anda kunde också Hans Tausen uttala tanken, att det
tillkom kungamakten att främja evangeliets sak i Danmark.nn
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Peder Laurens€ns synpunkter skilja sig från Hans Tausens. FIan

vädjade för reformationens genomförande till dem nsom höra Gud tillu.
De veta vad han befallt och ha inför sig hans ord och uppenbarade

regel, vilket är evangelium och den heliga skrift. De skulle därför ej

ubida efter andras dom, skick eller reformation> utan giva Gud äran,

tro och anamma hans ord och vilja, "snarliga bortkastande människors

skinande helighets bud, lärdom och förpliktelse'r.'u Initiativet skulle

sålunda 'ej utgä från överheten utan fràn varje kristen, som kommit till
insikt om sanningen. Andreas Karlstadt uttalade under sin verksamhet

i \Øittenberg rt2r-22liknande meningar. Det tillkom ej, menade han,

kurfursten av Sachsen utan stadens egen styrelse att ordna dess religiösa

angelägenheter. Alla borde vara fria och obundna att sjàLva fälla av-
görandet i andliga frågor blott med Guds eget ord som norm.nu Peder

Laurensen har också framhållit, att det var stadsledningens plikt att
stoppa till munnen pâ. alla, som predikade annat än Guds rena ord för
allmogen.n'

FIos Karlstadt erhöll Luthers tanke om det allmänna prästadömet en

revolutionär anstrykning, och han vädjade direkt till de sociala mot-
sättningarna i r¡zo-talets Tyskland. Påven och prästerskapet hade, me-

nade han, försummat sin plikt att upplysa menigheten om Guds sanna

vilja. I stället hade de förkunnat falska och bedrägliga läror om gär-

ningsrättfärdighet, mässor och annat, varigeno,m de åt sig själva skapat
stor jordisk makt och härlighet. De andliga och ekonomiska bojor,
vari de sålunda fjättrat menigheten, kunde brytas genom Guds ords

predikan och sann upplysning. Därför hade klerkerna ständigt undan-
hållit allmogen Guds rena ord och evangeliet." itven under rnedeltiden

hade man ofta klandrat kyrkans tjänarc för penningkärlek och vin-
ningslystnad.nn Karlstadt fullföljde denna medeltida tradition, men från
honom utgick även en förenklad och förgrovad evangelisk agitation,
som genom sin sociala färgning bidrog till att skapa ett slags kristlig
socialism bland den oroliga allmogen.uo Malmölitteraturen har ej und-
gâtt att taga intryck av dessa strömningar.

De styrande i Malmö fr'àmjade kraftigt evangeliets framgång i sta-

den. Deras motiv har säkerligen ej varit av enbart religiös natur. Där-
för är det i och för sig mindre förvånande, att de för sina egna syften

ansett sig kunna wnyttja den social-revolutionära agitation, som rymdes
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Titelblddet till Ped.er

Laørensens , Malmöbog"

inom de rikt nyanserade evangeliska tankeriktningarna. Det evangeliska
genombrottet i Malmö faller blott nägra fä är före den stora inrikes-
politiska och sociala kraftmätning, som fått namnet grevefejden. Andan
i malmöli¡teraturen är också utpräglat aggressiv, och antalet från
Malmö utgångna stridsskrifter är pâfallande storr. Dessurom anläggas
ofta samma sociala synpunkter som i den tyska, av Karlstadt päver-
kade litteraturen. Kyrkans tjänare skildras som ,penninggirigar, ,orkes-
lösa bukarn och ställas i motsats till det arbetande folket, den >fattiga,
simpla allmogen", vilken hållits i okunnighet av klerkerna för aæ dessa

skulle kunna leva av allmogens >träldom och svettiga, blodiga arberer.
Mässtjänsten skildras som en köpenskap, varigenom prästerskapet frân-
narÍat en godtrogen och okunnig menighet dess ägodelar. Peder Lauren-
sen säger uttryckligen i sin Malmöbog, att han framför allt vill upplysa
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dessa uenkla, oförståndiga" människor. Prästerskapets bedrägeri är en-

ligt hans mening så mycket mera upprörande, som den egendom vi anse

oss äga, egentligen tillhör Gud. Han har satt oss tiIl förvaltare av god-

set, och vi böra använda det efter hans vilja bland fattiga, behövande

människor, som äro i trångmåI.ul Detta tema varieras på olika sätt

både i Peder Laurensens övriga skrifter och i Frands Vormordsens, lik-
som också i de satirer och visor, vilka trycktes i Malmö.u2 Av större

intresse àn att denna ofta med mycket grova medel arbetande agitation

vunnit insteg i malmöskrifterna, är emellertid det förhållandct, att den

där synes ha fätt betydligt större spelrum än i annan dansk reforma-

tionslitteratur.ss

Denna vulgäragitation har troligen också givit sig till känna i malmö-

reformatorernas predikningar. Endast tvä berättande källor meddela

något härom, och båda äro kraftigt ffugade. Poul Helgesen, som hatade

predikanterna, säger, att de kallat helgon och martyrer för >varg r,

förtryckare, förförare, tjavar, själamördare och rövare,' och att de pà-

stått påven vara Antikrist och prelaterna ,drabanter åt det romerska

tyranniet>.'n Reimar Kock, som hatade den katolska hierarkiens repre-

sentanter, berättar, hur en predikant en gång som ämne valt bildfram-

ställningen på en tavla, där man såg den kristna menigheten gestaltad

som en hjord får, vilka betade i inbillad säkerhet, medan präster i
ulvars skepnad lågo och lurade på dem.uu Källställena må gälla för
vad de kunna. Säkert är att predikanter och främst Claus Mor-
tensen - i gärning manifesterat sin radikalism.

I Malmöbogen uttalade Peder Laurensen samma åsikt som Luther om

bilder och prydnader i kyrkorna: de kunde vara kvar, såvida de ej gåvo

anledning till missbruk eller avguderi.uu Karlstadt hade brutit med

denna toleranta uppfattning, och i sin skrift "Von Abthuung der Bilder"
(t5zz) yrkade han på att, alla prydnader skulle avlägsnas.u' I fråga om

bilderna skilde sig också Claus Mortensen från Peder Laurensen. Det

var ,,herr Claus och hans parti', som förstörde prydnaderna i St.

Petri kyrka. Det skedde vid samma tidpunkt som Peder Laurensen

formulerade sin åsikt i Malmöbogen. I Malmö har sålunda bland den

evangeliska församlingens ledande män funnits både folkliga förkun-

nare av Claus Mortensens snitt och teologer, vilka likt Peder Laurensen

besuttit en gedigen humanistisk bildning. Reformationsverket bär därför
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ej heller någon enhetlig prägel. Den evangeliska församlingen i Malmö
var en kämpande menighet, vilket säkerligen bidragit att ge näring åt
de radikalare tänkesätten. Aggressiviteten torde också ha ökats däri-
genom, att inrikespolitisk splittring snart följde och sammanföll med
den religiösa, sâ, att den kyrkliga söndringen och den sociala oron
betingade och befordrade vanndra.

t2
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Rådsvälde och reaktion

Dr* 10 APRIL ts33 avled Frederik I på Gottorp. Med hans bortgång
bröt det regeringssystem samman, som han metodiskt uppbyggt. Döds-
fallet medförde oklarhet i fräga om vem som i fortsättningen skulle

utöva den högsta myndigheten i Danmark, hertigdömena och Norge,
ty någon tronföljare hade ej utsetts under den avlidne konungens livs-
tid. Dessutom stod Danmark inför ett viktigt utrikespolitiskt avgö-

rande. Det gällde att taga ställning till den konflikt, som under de

sistförflutna åren uppseglat mellan Nederländerna och Lybeck och sorn

med största säkerhet även komme att beröra Danmark, om fientligheter
öppnades till sjöss. En herredag hade beramats till Nyborg i början av
juni för att taga ställning till dessa frågor.

Ansvaret för danska rikem politik föll nu i första hand på riksrådet.
Detta var emellertid en mera månghövdad församling än någonsin. Det
räknade femtiotalet medlemmar. Det var splittrat i flera partier och
vid sitt handlande bundet av hänsyn till både det norska riksrådets
mening och förhållandena i hertigdömena. Därtill korn, att rådets själv-
skrivne ledare, ärkebiskopen i Lund, var insatt med Frederik I:s sam-

tycke utan påvlig provision och därigenom berövats mycket av sin

andliga och politiska auktoritet.
När dödsbudet nådde Köpenhamn, befunno sig där femton rådsmed-

lemmar från Skåne och Själland.' Man beslöt, att den planerade herre-

dagen skulle hållas i Köpenhamn, ej i Nyborg. Dessutom har fràgan
om kungaval diskuterats. Till det norska riksrådet avsändes ett brev
med underrättelse om konungens död samt de ändrade dispositionerna
i Írâga om herredagen. Samtidigt föreslogs beträffande det för de båda



t82 RÅDSVÄLDE ocH REAKTIoN

rikena gernensamma kungavalet, att en dansk-norsk herredag skulle
hållas, när norrmännen funno det lägligt afi fara till Danmark.' Brevet

sigillerades av bl. a. Torbern Bille, Tyge Krabbe, Axel Brahe och Hol-
ger Ulfstand. Samtidigt som alltså inom det danska riksrådet ett
handlingsprogram utbildades beträffande kungavalet och de norska
lrã.gorna, inleddes i hertigdömena en utveckling, som skulle verka be-

stämmand,e på deras ställning till danska riket. Dagen efter Frederik I:s
dOd kallades till lantdag i Kiel. Den öppnades den 3 juni, och den 8 juni
förelågo dess beslut. Frederik I:s fyra söner, Christiern, Ffans, Adolf och

Frederik hyllades som hertigar. Ãt den äldste, hertig Christiern, upp-
drogs att ä egna vagnar och som förmyndare för bröderna lörvalta
Slesvig och Holstein. Hertig Christierns ståndpunkt i religionsfrågan
var klart evangelisk, och reformationsverket var långt framskridet, i
harrs land. Lantdagen avskaffade tionden och föreskrey, att full tros-
frihet skulle råda, tills de yngre kungasönerna blivit myndiga, då en

ordinantia rörande de kyrkliga förhållandena skulle utfärdas. Präs-

terna skulle under tiden få predika usåväl det nya som det gamla".
I sin tjänst tog hertigen sin faders medhjälpare, sekreteraren -ùØolfgang

Utenhof, fältherren Johan Rantzau och diplomaten Melchior Rantzau.

Genom den sistnämndes verksamhet valde hertig Christiern tidigt sida

i den lybsk-nederländska tvekampen. Med regentinnan Maria, kejsar

Karls syster, fördes underhandlingar, vilka i maj resulterade i ett för-
Cragsutkast. Avtalet erbjöd hertigen vissa fördelar men avsåg sam-

tidigt att trygga den nederländska handeln i Danmark. Det föreskrev
också, att hertigen skulle verka för att danska riksrådet anslöt sig dll
traktaten.t

Avgörandet hade nu flyttats till herremötet i Köpenhamn. När 37
rådsmedlemmar samlades där den I juni, hade sålunda hertigdömenas

styresmän redan visat sin avsikt att gä egna vägar. Tvâ, dagar tidigare
hade till huvudstaden anlänt Jörgen \Øullenwever, borgmästare i Ly-
beck och ledare för det evangeliska borgarparti, som i början av är
r53r tagit makten i saden. Med större skärpa än någonsin hävdade
nu .lybeckarna sina krav på att deras stad skulle yara stapel för all
handel i östersjöområdet. Denna politik, som framför allt riktade sig

mot de nederländska konkurrenterna, hade inhöstat en väsentlig fram-
gïtng, dã. Frederik I är t53z i samband med Christiern II:s företag mot
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ratificerat ett fördrag, som, om det fullföljts, för tio år skulle lagt
Danmarks utrikeshandel under lybsk kontroll och helt utestängt neder-
ländarna från Ostersjön. Jörgen \Øullenwever krävde nu i Köpenhamn,
att danska riksrådet skulle fullgöra fördragets ratificering. Under tiden
låg en lybsk flotteskader för ankar vid Dragör.

Till dessa pressande utrikespolitiska omständigheter kom även reli-
gionsfrågan, som bidrog att göra tronföljdsproblemet svårlöst. Hertig
Christiern hade både i ord och handling ädagalagt sitt evangeliska sinne-

iag. Hans yngre broder Flans hade däremot uppfostrats i katolsk om-
givning på Vallö, släkten Rosenkrantz' 

'sätesgård. j\ven om hertig
Christiern till en början ej visat sig hågad att framträda som tron-
kandidat, satte likväl tidigt många evangeliskt sinnade sitt hopp till
honom, medan brodern föreföll de gammaltroende lämpligast. Flerre-
dagsförhandlingarna kunde därför ej undgå att präglas av den religiösa
partibildning, som rådde inom rådet, särskik í fåga om kyrkopolitiken.

En framträdande roll vid behandlingen av de kyrkliga frågorna spe-

lade de gamla biskoparna och deras släktingar inom riksrådet. Ledare

för detta konservativa parri torde ha varit biskop Ove Bille i Aarhus

samt riksmarsken Tyge Krabbe. Dit räknades även arkielektus Tor-
bern Bille och flera andra rnedlemmar av Bille-ätten. Kring Joachim
Rönnow, av Frederik I insatt som biskop i Roskilde, fylkade sig ett
moderat, reformistiskt mellanparti, till vilket de övriga elekti slöto sig.

Slutligen samlades några evangeliskt sinnade rådsmedlemmar kring riks-
hovmästaren Mogens Göye.

De gammaltro.ende prelaterna framlade en proposition, vilken skulle
tjäna som underlag för mötets förhandlingar. Religionssaken drogs fram,
och man försökte genomdriva ett beslut i reaktionär riktning. Evan-
geliska predikanter skulle bestraffas, kyrkan ãterfâ" sekulariserad egen-

dom och allt m. a. o. ätergã till det skick, vari det befunnit sig före
de genomgripande herredagsbesluten i Odense t1z6 och rt27.n Flerre-
dagens beslut präglades likväl i dessa stycken av en ânnan anda, vilket
främst tillskrives Joachim Rönnows insats under förhandlingarna.
Recessen av der'- 3 juli, som tag,er ställning till dessa frägor, bygger
på en kompromiss mellan den reformistiska och den konservativa
ståndpunkten. Det var här e) längre fråga om en återgång till det
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gamla skicket, utan man sade sig uttryckligen vilja bygga vidare på
den grund som lagts i Odense t527. Tngen bestraffning av predikanter
nämndes, ej heller var det tal om återgång under påvens obediens

eller något strikt celibats- och klostertvång. Den danska kyrkan
ställdes under sina biskopars ledning och grundades på evangeliet.
Biskoparna ägde att vaka över förkunnelsen inom stiften och ersätta
odugliga predikanter med andra. IJtan deras samtycke skulle ej adels-

män eller borgare taga sig predikanter. Tionde skulle ges enligt odense-

recessen. Kyrkan skulle behålla det gods den rättmätigt innehade och

âterfä vad som mot lag och rätt frånhänts den. I adelns intresse gjor-
des därvid det förbehållet, att de mässor, som instiftats i samband
med godsdonationer, verkligen borde hållas - det gavs alltså teoretiskt
plats för återbördning i de fall, då mässtjänsten nedlagts. Domkyrkor,
herrekloster, nunnekloster, helgeandshus och sockenkyrkor skulle hållas
vid makt liksom de tiggarkloster, vilka ej ödelagts. I fräga om den

egendom tiggarordnarna redan förlorat, skulle beslut fattas vid en

följande herredag, som beramades till midsommartid r534.u De kon-
servativa hade sålunda ej lyckats i sitt uppsåt att återställa den danska
kyrkans katolska enhet genom att omintetgöra de rättsliga garantier de

evangeliska friförsamlingarna erhållit t527. Ej heller beslöts återkny-
tande av förbindelserna med kurian. Danmarks kyrka skulle fort-
farande ledas av sina biskopar utan hänsyn till den helige faderns påbud.

En ny recess dagtecknades den 4 juli, och i denna berördes tron-
följdsfrågan.. ,'Av åtskilliga anledningar, förklarade man sig ej kunna
för tillfället skrida till kungaval, utan regementet skulle tills vidare
ligga hos rådet. I enlighet därmed lämnades en rad föreskrifter be-

träffande rikets styr'else under den kungalösa tiden. Genom att en

personlig utövare av den centrala kungamaktens alla befogenheter ej

Iängre fanns, överflyttades dess myndighet på riksrådet, varigenom
inom varje provins eller stift biskopen och de där bosatta rådsmed-
tremmarna trädde i konungs ställe. Recessen föreskrev, att ett a\r

biskopen lett rättarting två gånger årligen skulle fungera som högsta

rättsinstans inom varje stift. Biskopen utövade sålunda ej blott den

högsta andliga'myndigheten inom sitt stift utan även dllsammans med

den världsliga aristokratien den högsta judiciella befogenheten. An-
satser till en liknande ordning hade gjorts i samband med kung Hans
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vinsförvaltningen i stor ursträckning anförtrotts åt biskopar och läns-
män. Men även om beslutet sålunda i viss mån anknöt till äldre sty-
relseskick, kunde det nu bliva ödesdigert för riksenheren, efrersom
den motvikt, som kungamakten alltid utgjort genremor aristokratiens
maktsträvan, bortfallit.

Besluten hade främst gynnat rådsadeln. För de gammaltroende öpp-
nades utsikter att i sinom tid genomdriva hertig Flans val till konung
och att kanske själva [à inträda som förmyndare under hans minder-
årighet. Fferrarnas maktställning i provinserna hade utbyggts, och
konturerna till ett adelsvälde började avteckna sig. Några av rikets
län kommo i andra händer, men ingen av dessa förändringar berörde
de skånska landskapen. Där hade Mogens Gyldenstierne övertagit
Malmöhus län vid Albert Jepsen Ravensbergs död år r¡32 och Axel
Brahe r53o erhållit Frosta härad som pantelän, sedan Jens Torbernsen
Rosensparre avlidit.' Under herredagen bekräftades Anders Billes be-
Iäning med Dalby kloster, vilket nu bortgavs på innehavarens livstid.s

I detta sammanhang reser sig spörsmålet om vilker parti de skånska
riksråden slutit sig till. Från Skåne mötte på herredagen Torbern Bille,
Tyge Krabbe, Axel Brahe, Holger och Truid Ulfstand, Knud och Claus
Bille, Claus Podebusk samt Axel Urup. Partiförhållandena röja sig
delvis i beseglingen av olika från herredagen utgångna brev, främst i
beseglingen av de bâ"da recesserna. 4-julirecessen beseglades av samrliga
närvarande riksråd utom Mogens Göye och Erik Banner, förgrunds-
gestalterna i det evangeliska partiet. Dessa lämnade nämligen mörer en
natt i största hemlighet jämte llera av sina anhängare. De beseglade
ej heller 3-julirecessen. Endast tjugotre sigill ha tryckts på denna
urkund, bland dessa samtliga skåningars. utom Axel IJrups, Claus Pode-
busks och en av bröderna Ulfstands.'. De skånska herrarna ha sålunda
till större delen slutit upp kring 3-julirecessens kyrkopolitiska program.
Samma dag uppsattes ett brev till länsmännen i Viborgs srifr om åt-
gärder mot bönder, som ej erlade tionde. Länsmännen uppmanades att
med våld öppna de skyldigas lador för att rannsaka, huruvida tionden
erlagts, och i annat fall utmäta straff >som för annan tjuvnad". Brevet
sigillerades av bl. a. Torbern Bille, Tyge Krabbe, Axel Brahe, Flolger
och Truid Ulfstand, Knud och Claus Bille.11 Dessa herrar ha sålunda
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ej ryggat tillbaka för att taga ut kyrkans rätt med våld. Under de

nämnda urkunderna av den 3 juli saknades Claus Podebusks och Axel
Urups sigill. Claus Podebusk tryckte emellertid sitt sigill under andra

bes,lut och förordningar från herredagen, vilka präglades av liknande

uppsåt. Att han liksom de övriga skånska herrarna tillhört eller stått

nära det konservativa paniet kring Billarna och Tyge Krabbe, lider
intet tvivel.

Något annorlunda torde det förhålla sig med Axel Urup. Han be-

seglade endast 4-julirecess,en. Man har hävdat, att han tillhört kret-
sen kring Mogens Göye, men det bör understrykas, att Mogens Göye

ej sigillerat ens denna sistnämnda recess. Axel Urups politiska åsikter

synas sålunda närmare ha stämt överens med de övriga rådsmedlem-

marnas än med rikshovmästarens.t'Axel Urup var medlem i rådet sedan

Henrik Aagesen Sparres död r¡32." Relativt oprövad torde han ha

iakttagit en viss försiktighet vid handläggningen av de rikspolitiska

[ràgorna. Vid beseglingen av 4-julirecessen instämde han i ett så gott

som enhälligt rådsbeslut. Bestämmelserna i recessen av den 3 juli
kunna ha ingett hono,m betänkligheter, ej minst punkten om att tiggar-

konventen skulle hållas vid makt och i framtiden beslut fattas rörande

'det gods, som de förlorat. Själv förvärvade han vid denna tid, som

tidigare påvisats, ganska mycket gods just från tiggarkloster. Ã andra

sidan har han ej heller beseglat urkunder, vilka gåvo medlemmar av

Bille-ätten fördelar eller gynnade andra medlemmar av det konservativa

partiet. Det. är ju tänkbart, att hans pafütagande för Jörgen Skodborg

:'5z6 Íjärmat honom från både Aage Sparre och dennes efterträdare.
'Om hans ställning under herredagen kan sålunda med visshet sägas

endast det, att han ej tillhört det konservativa, gammaltroende partiet

men troligen ej heller kretsen kring Mogens Göye.

Prelatpartiet sökte emellertid pâ annat sätt leda händelseförloppet i
önskad riktning. Herredagspr.opositionen hade betonat vikten av enig-

het och sammanhållning. Den r3 juli dagtecknades ett brev, som sade

sig tjäna detta syfte. Riksrådet hade, skrev man, förpliktat sig att häLla

samman i nöd och lust med liv och gods mot utrikes och inrikes fiender.

Ingen finge därför hemligt eller uppenbart frântràda denna förpliktelse

och utan samtycke från hela rådets sida medverka i val av ny konung.

Samlades rådet i sin helhet kring detta dokument, kunde kungavalet
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utfalla endast pä ett sätt: hertig Hans skulle bli vald, och det gammal-

troende partiet skulle därmed vinna en avgörande framgång. Någon
enighet blev det emellertid ej kring detta program, utan endast fem

världsliga råd hängde jämte prelaterna sina sigill under brevet. Bland

de andligas sigill fäste Torbern Bille sitt. De världsliga herrarna voro
Tyge Krabbe, Knud Bille och Claus Bille samt Flans Bille och Pred-

björn Podebusk.'o Samtliga dessa herrar kunna sålunda sägas ha till-
hört kärnan i det konservativa partiet.lõ

Det torde ej vara någon tillfällighet, att ett par av de nämnda

skånska rådsmedlemmarna också som borgensmän sigillerat den revers,

varigenom Torbern Bille med Frederik I:s samtycke kom i besittning
av Lunds ärkesäte ãr 1532. Vid herredagen rtj3 försökte man näm-

ligen återknyta förbindelserna med kurian. Detta stod i direkt strid
med 3-julir'ecessens anda. Initiativet har tvivelsutan kommit från den

konservativa kr'etsen kring Torbern Bille och hans fränder. Samma

dag, den 13 juli, uppsattes en skrivelse från Danmarks rikes råd till
Klemens VII, i vilken man anhöll om konfirmation av Torbern Billes

val till ärkebiskop.

Rådskretsens gamle mo'tståndare Christiern II satt visserligen fängs-

Lad pä Sönderborgs slott, men rr;'.an belarade nya företag från hans

fränder. I habsburgsk tjänst arbetade numera Johan \Øeze. F{an var
kejsar,ens representant vid konung Ferdinands hov och mycket 4nlitad
vid planläggningen av habsburga,rnas nordiska politik. Genom provi-
sion hade Klemens VII år r53o givit honom den efter Lauge Urnes död

lediga biskopsstolen i Roskilde, utan att Johan \Øezes anspråk på ärke-
sätet därigenom på något sätt rubbades. Oförtrutet sökte han vid de

habsburgska hoven vinna gehör för sina krav att restitueras i sina

ämbeten i Norden.tu

Johan Vezes verksamhet -var ett hot mot rådskretsens främste leda-

mot, ärkebiskopen, och mot rikets kansler, biskop Joachim i Roskilde,

även om den habsburgska politiken visade ringa benägenhet att efter-
komma hans önskningar i detta avseende." Effektivast omintetgjordes

alla intriger, om påvlig konfirmation av dessa båda biskopsval kunde

utverkas. I fräga om ärkesätet höIl riksrådet fast vid de riktlinjer
Aage Sparre uppdragit i samband med sin resignation, utan att dock

åsidosätta det förhandenvarande lägets krav. Inledningsvis erinrade
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nederländska eskadern i Oresund. Några lybska fattyg uppbringades

utanför Landskrona och Malmö. Den nederländske befälhavaren hade

kontakt både med Tyge Krabbe på Hälsingborg och biskop Joachim i

Roskilde.,' Tyge Krabbe kunde samtidigt avsända lugnande försäk-

ringar rill Gustav vasa beträffande nederländarnas avsikter. De hade

icke kommit för att bringa fördärv över vare sig Danmark eller

Sverige.rn Flottstyrkans, uppträdande var en följd av de utrikespoli-

tiska besluten vid herredagen i Köpenhamn, och det framstod tyd-

ligare än förut, att det danska rådets förhåilande till Lybeck tillspetsats'

Den habsburgska politiken i Norden åsyftade ej blott att gynna de

nederländska handelsintressena. Det uppskjutna danska kungavalet öpp-

nade vidare perspektiv. Mellan kejsaren och hoven i \Øien och Brüssel

diskuterades mångfaldiga projekt om ârr återvinna Danmarks och Nor-

ges kungakronor åt christiern II:s släkt. En plan att kejsar Karl själv

,k,.rll. k"ndidera vid ett danskt kungaval fick falla. Många villiga

kandidater anmälde sig emellertid bland de tyska katolska furstarna,

och genom giftermål mellan den slutligen utvaide och en av christiern

II:s döttrar avsåg man att yfierligare rättsligen underbygga tronkraven.

Det föll främst på regentinnan Marias lott att knyta förbindelser med

gammaltroende kretsar i Danmark för att rrämia dessa planer. Mål-

,ättrri.rg.r, var vittsyftande. Man ville skapa ett katolskt Danmark-

Norge, som åter skulle ställa sig under påvens obediens. samtidigt

skulle ett intimt samarbete på handelns område mellan nederländare,

danskar och norrmän tillintetgöra lybeckarnas handel. En annan för-

bindelse etablerades över Mecklenburg. Hertig Albrekt trädde i för-

bindelse med Tyge Krabbe, Flans och Anders 3il1e, Johan lJrne och

andra danska herrar, vilka sades 'manligt och strängtu bekämpa

lutheriet. I dec. rt33 uppmanade han ,i brev arkielektus Torbern Bille

samt biskop arna i Aarhus och Roskilde att stadigt hålla fast vid den

katolska tron.'u

Ã andra sidan agiterade Henrik VIII av England, som år I¡33 skilde

sig från sin första gemål och därmed bröt med såväl habsburgarna som

kurian, på olika sätt ,i Danmark. Han utlovade sitt bistånd, om Dan-

mark hölle sig utanför den katolska kyrkan. FIan närmade sig även

hertig christiern, och en narurlig anknytningspunkt fann hans politik

i Lybeck, med vars po'litiska ledning han önskade en allians''u
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Prelatpartiet kunde sålunda för sin politik i sror ursrräckning räkna
på habsburgskt stöd, åtminstone så länge något kungaval ej ägt rum.
Inom rådet funnos dock de, som sympatiserade med det antihabsburgska
lägret. Deras synpunkter på tronföljdsfrågan måste också bliva annor-
lunda. Stefan Hopfensteiner, förut sekreterare hos Christiern II, vid
denna tid agent i regentinnan Marias tjänst och väl insatt i de danska
förhållandena, uppgav, att det mor habsburgarna välvilligt stämda ka-
tolska partiet leddes av Tyge Krabbe, som hade anhängare bland de
äldre biskoparna och adelsmännen. FIerr Tyge var emellertid ej om-
tyckt vare sig bland borgare eller allmoge men känd som en "dådkraftig
och ståndaktig man>. Motpartiet leddes av Mogens Göye, en "ärlig
och oförvitlig manr, vars inflytande var stort bland de yngre adliga
biskoparna, den yngre adeln, bland borgarna och i riket över huvud.
Flopfensteiner meddelade vidare, att, Tyge Krabbes parti hade hand
om den unge hertig Hans uppfosrran och, om hertigen bleve dansk
konung, ville skapa intimare förbindelser med kejsaren. Mogens Göye
däremot önskade en stark regenr, som kunde bjuda Christiern II:s an-
hängare spetsen. Hertig Christierns kandidatur vore ej aktuell, efter-
som han tycktes bOjd att nöja sig med hertigdömena."

Därmed har i grova drag den bakgrund recknats, mot vilken man
bör se händelseutvecklingen i ärkestiftet under senare hälften av är
r¡33 och det följande årets förra del.

Det rådde intet tvivel om hur Torbern Bille skulle tillämpa ¡-juli-
recessens bestämmelser beträffande biskoparnas andliga myndighet inom
sina stift. Den refigiösa utvecklingen i ärkestiftet hotades av reaktionära
krafter, och den skånska rådsaristokratiens flertal var villigt art srödja
arkielektus i hans strävan. Den nederländska flotteskaderns ankomst
till danska farvatten torde ha verkat uppmuntrande på alla dem, som
önskade en omläggning av religionspolitiken i katolsk riktning. För
borgarna i Landskrona och Malmö, som sett lybska fartyg prejas på
redden, måste det danska riksrådets hållning och eskaderns närvaro ha
tett sig närmast som en utmaning. Malmöborgmästaren Jörgen Kock
hade deltagit i köpenhamnsmötet och jämte borgmästaren i Köpenhamn
edligen förpliktat sig att hålla sin stad riksråder rill handa, tills ny
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konung valts över Danmark." Men han hade också vid detta tillfälle
trätt i förbindelse med Jörgen \Øullenwever, och samtiden misstänkte,

att de tillsammans uppgjort de planer, som senare, när de förverkligades,

ledde till grevefejdens utbrott.2e Jörgen Kock höll sålunda pâ. att läta
sin hemstad glida in i det storpolitiska spelet och inlemmas i ett evan-

geliskt förbund, trots de försäkringar om solidaritet han givit riksrådet.

De skånska herrarna anade, att någonting var pä färde. I nov. r¡33
anställde de förhör med en malmöborgare om de rykten, som voro i
svang, att en allians slutits mellan Lybeck, Köpenhamn och Malmö.

Den z4 nov. förlade Tyge Krabbe för säkerhets skull zoo landsknektar

i staden.to

I denna atmosfär av ömsesidig misstro skred arkielektus till hand-

ling. Under herredagen röjde han sina avsikter. 3-julirecessen före-

skrev, att kyrkan skulle återfå det gods den förlorat mot lag och rätt.
Torbern Bille visade, hur han själv tolkade denna bestämmelse. Redan

före herredagens öppnande hade han den 8 maj instämt borgarna i
Halmstad att pâ. den kommande herredagen syara för sina ätgärder

mot St. Jörgens kapell norr om staden.'l Den z juli utfärdades stäm-

ning mot borgmästane och råd i Malmö att svara för Ã.raslövs gård i
Vinslövs socken och å*kiiliga gârdar i Malmö, vilka med orätt från-
tagits kalendegillet. Den 9 juli anmodade Torbern Bille två kaniker

i Lund att i ett låst och förseglat skrin till honom sända pergaments-

brevet innehållande r.j22 års överenskommelse rörande kyrkans gärdar

och jordar i Malmö.t' Pergamentsbrevet skulle tydligen användas som

bevismedel i procesien, ty däri uppräknades även en del kalendegods.

Rättegången avgjordes till borgarnas nackdel. Ett ,i regest bevarat
vittnesbrev intygar, att kantor Adser Pedersen den z9 juli i Vinslöv
låtit uppläsa ett beseglat pergamentsbrev - tydligen ett dombrev -
vari föreskrevs, att gods som med orätt fråntagits kyrkan, skulle åter-

lämnas. I samband härmed överlämnades Ãraslövs gård till kyrkans

ombud." Rättssaken kunde få principiell betydelse. Anlades flera lik-
nande processer med samma framgång, skulle de nyorganiserade evan-

geliska menigheternas ekonomiska grundvalar snabbt undermineras.

Det är troligt, att Torbern Bille under herredagen även vidtagit en

annan ätgärd av liknande art. KäIläget är emellertid sådant, att intet
med säkerhet kan sägas om de närmare omständigheterna kring hans
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mått och steg, men han synes i något sammanhang ha offentligt yttrat
sig i fördömande ordalag om de evangeliska predikanterna. En mot

honom starkt partisk källa från är t536 gör gällande, att han skulle

ha "condemnerat och fördömt alla evangeliska predikanter> i borgares

och meniga allmogens närvaro, vilka vid samma tillfälle "ropade mot
samma condemnering och dom och ville icke fullborda den eller sam-

tycka till den'r.'n Tumultet, i vilket borgare från Köpenhamn och

Malmö synas ha deltagit, är omvittnat även i andra källor.'u Reimar
Kock omtalar däremot ett formligt ,ediktr, som utgått från herredagen

och i vilket föreskrivits, att alla sdder före midsommar följande år

skulle ha gjort sig kvitt sina evangeliska predikanter. Intet nämnes

om att arkielektus spelat någon framträdande roll framför andra i
detta sammanhang.'u Det synes i alla lall ha förhållit sig så, att en

udom' eller något slag av uedikt" under herredagen förts pä tal av

det konservativa partiet, till vilket ju Torbern Bille hörde, och att det

mött häftiga g€nsagor från borgarnas sida.

I sitt eget stift handlade Torbern Bille helt i detta ',edikts" anda.

Redan under hösten rj33 kallades evangeliska predikanter att svara

inför Lunds domkapitel för sin förkunnelse. Man har följt den vanliga
proceduren vid kättarprocesser, och händelseutvecklingen under pro-
cessernas första fas - rannsakningen inför andligt forum - avtecknar

sig i sina huvuddrag i den skriftväxling mellan lundakapitlet och

malmöteologerna) som utgavs i tryck ay Peder Laurensen under

titeln "Expostulatio Petri Laurentii Malmogiensis ad cano,nicos

Lundensesn."

Det första brevet är en skrivelse från Peder Laurensen till lunda-
kapitlet, dagtecknad den 4 sept. r5y. FIan säger sig själv ha sett ut-
skrivna och av kapitlet sigillerade dombrev mot predikanten Oluf Biug
i Hälsingborg samt predikanterna i Landskrona och Trelleborg." De
hade förklarats vara kättare, eftersom de begått celibatsbrott, utdelat
både brödet och vinet vid nattvarden samt förnekat alla sakrament

utom två. Som kättare hade de förklarats värda att drivas i lands-

flykt. Slutligen konstateras, att kapitlets bevisning hämtats endast ur
den kanoniska rätten, ej ur Guds ord. Peder Laurensen tog därför som

sin uppgift att i sitt brev framlägga en motargumentering, byggande

på Skriften och de äldsta kyrkofäderna.'n

r3
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Malmöteologerna synas sålunda ännu ej ha angripits. Peder Lauren-
sens inblandning i de övriga predikanternas sak var emellertid ej blott
en utmaning, utan ur kanonisk synpunkt gjorde han sig till predi-
kanternas medhållare, delaktig i deras kätterska meningar. Den z6
sept. utfärdade domkapitlet ett kort svarsbrev. I detta gjordes gä1-

lande, att kapitlet ansåg sig ha förfarit milt mot predikanternâ, en

mildhet, sorn främst lagts i dagen av arkielektus själv. I stället för
att yrka på egendomskonfiskation, livstids fängelse eller dödsstraff,
vilket vanligen väntade "våldsmän och eländiga orosstiftâre inom kyrka
och statu, hade man blott föreslagit landsflykt som straff. Då Peder

Laurensen nu genom sin skrivelse gjort gemensam sak med de dömda,
vore han enligt kapitlets mening att betrakø som avfälling, och där-
för var man ej hägad att diskutera de teologiska spörsmålen med

honom. Med tystnad och förakt skulle de av honom uttalade meningarna

förbigås av kapitlet. Han kännetecknades nämligen som alla kättare
av alltför stor tilltro till sitt eget förnufr. Därefter framfördes de sed-

vanliga anklagelserna mot lutheranerna, främst att de för.orsakat upp-
ror och oro i Danmark, Tyskland och Norge. Slutligen uppmanades
predikanterna att söka den rena och oförfalskade sanningen i sin bibel-
tolkning genom aú följa kyrkans ledning - "i kraft av hennes aukto-
ritet är den heliga skrift helig för oss och värd vår kärlek" - ej genom

att lita till nymodiga förklaringar, uttänkta efter vars och ens för-
nuft.'o Domkapitlets ståndpunkt v'isade sig sålunda hâr ej -vafa re-
formistisk utan konservativ. Från denna utgångspunkt kunde det också

urtala sitt beslut (rplacuit") att med tystnad forbigå avfällingens på
ett fåvitskt förnuft grundade villomeningar.

Den 3o sept. utsände Peder Laurensen sitt genmäle. Det var skarpt
i tonen och rev alla broar. Punkt för punkt genomgick han kap'itlets
brev, och särskilt harmset nagelfors kapitlets metod att handla i kraft
av egen, självtagen auktoritet (usic placer, sic volo, sic iubeo"). Själv
stödde han sig på bibelns, kyrkomötenas och de äldsta kyrkofädernas
auktoritet." Utförligt behandlades sedan de olika argumenren för och

emot celibatstvånget. Slutligen vände sig författaren med en bön till
Kristus, att han måtte förläna kapitelh erraÍna en förnuftig ande och

rädda dem ur deras andliga mörker.
I brevet uttalade Peder Laurensen sin förvissning, art det varit kan-
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Titelblaàet till Peder
Laørens ens o Expostalatio
ad. cdnonicos Lund.enses n

torn Adser Pedersen och hans anhängare inom kapitler, som râgit ini-
tiativet till kättarförklaringarna. Själv drabbades han också av en
formell kättarförklaring efter sitt ingripande. Den har förelegat, när
han utgav skriftväxlingen i tryck. I det korta företaler till utgåvan
förklarar han sig med sina skrifter ej blott ha uppväckt korherrarnas
hat utan även givit anledning till en mor honom själv riktad exkom-
municering ("manifestum ex€crationis").

Ur kapitlets synpunkt var predikanternas kätter'i notoriskt allt sedan

Aage Sparres ingripande i Malmö r¡28. Det rådde ej heller något:
tvivel om att apostasi (avfall) förelåg, sedan i Malmö sockenprästen-
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Henrik Flansen rnot alla kanoniska regler tvingats resignera är :^529.

Genom de godsomflyttningar, som företagits i samband med den

organisatoriska uppbyggnaden av den nya eyangeliska församlingen,

hade predikanterna och deras anhängare gjort sig skyldiga till sakri-
legium. I sitt sista brev uppger Peder Laurensen också, att kantorn
ofta kallat predikanterna kättare, schismatiker och helgerånare. Sak-

läget var i stort detsamma överallt, där evangeliska församlingar
grundats. Kättarförklaringen och den enligt vanlig kanonisk praxis

åtföljande exkommuniceringen voro sålunda väl motiverade.

Enligt den vanliga metoden vid kättarprocesser tillkom det nu de

världsliga makthavarna att utmäta straffet. I ingressen till sin svars-

skrivelse hade kapitlet antytt, att den kättarförklaring (>sententia"),

som arkielektus utfärdat mot predikanterna, lätt skulle kunna mo,ti-

veras, när saken drogs inför en domare, vars utslag de svårligen skulle

kunna undgå. I denna situation utgav Frands Vormordsen en till riks-
rådet ställd skrift, daterad den 3r okt. r¡33 och vanligen kallad ,Fran-
cisci Vormordi Am'stelredami apologia adversus Lundenses canonicosr'.n'

Huvudsakligen utgöres den av en fortsatt argumentering till förmån
för den evangeliska synen på sakramenten och celibatet. Beskyllningarna
för att ha anstiftat oro i landet tillbakavisades. Säkerligen av taktiska

skäl hävdar Frands Vormordsen genomgående i sin skrift, att arkie-
lektus - "en högst aktningsvärd man, vars förnäma börd och ädla

karaktâr är mig väl bekant" - blivit förledd av sitt kapitel till ett

steg, som han egentligen själv ej velat taga. Skriftens syfte var att
stämma rådsmedlemmarna välvilligare gentemot predikanternas sak.

Därav förklarades undfallenheten för Torbern Bille liksom också en

försäkran, afi de evangeliska bekännarna ej ville väcka split och oro

i landet utan gärna offrade liv och blod för rådet och riket, när det

gällde en god och rättfärdig sak. Slutligen hemställde förfaffiarcn, att
riksrådet av borgarna ej skulle kräva något, som stred mot Gud eller

hans ord.

Skriften utvisar också, att i slutet av oktober, då den utgavs, dom-

kapitlets känarförklaringar och exkommunikationer nyligen ("nuper-
rime") utfärdats och att många predikanter drabbats av det straff från
den uvärldsliga armens" håll, som kapitlet föreslagit, landsflykt, och

redan lämnat ärkestiftet (uiam exules").n' I Malmö hade emellertid
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Titelbladet till Frands Vor-
tnordsens rApologiø adøer-

søs Løndenses canonicos,

predikanterna stannat kvar. Det föll på den världsliga myndighetens

lott att upprätthålla respekten för kyrkans påbud och taga bestraff-

ningen av de tredskande om hand.n* I slutet av àret överlämnade Tyge

Krabbe en kopia av 3-julirecessen till stadens styrelse. Hans avsikt
yar att stödd på recessen och kapitlets exkommunicering av predikan-

terna f.ä dessa avlägsnade från staden.

Borgarna lämnade skriftligen den 6 jan. rt34 ett utförligt motiverat
avslag. De hänvisade till att de hade privilegium att själva välja sig

predikant, som undervisade dem i evangeliet. Påven, kejsaren, konungar

och världsliga furstar hade på riksdagar och vid andra tillfäilen sökt

nedslå deras trosförvanter) men Kristus hade räddat dem. Alla evan-
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geliska bekännare avvaktade ett kristligt konciliums avgörande och

hoppades på en reformation. Till dess ville man, atr allt som .var rátt
och kristligt, måme få förbliva i kraft och allt okristligt straffas. För
en slutgiltig reformation ville man bOja sig, men det var mot borgarnas
samveten att godtaga den okristliga recessen och återinföra de gamla
ceremonierna. Först om man med Skriftens klara ord bevisade, att
predikanternalärde något orätt, skulle man foga sig och i så fall straffa
dem.

Den här framlagda argumenteringen rrar som synes i sina grunddrag
identisk med vad Peder Laurensen och Frands Vormordsen tidigare
framhållit. Teologernas synpunkter kompletterades genom en av Peder

Laurensen àr t533 utgiven skrift, som bar den långa, betecknande
titeln >En stackot undervisning ur Guds eget ord och den heliga skrift
mot påvens, biskoparnas och deras disciplars statuter, lagar och bud,
som de ha själva uppdiktat och låtit förkunna på sina stiftsmöten, och

därmed bjuda, hota och tvinga lattíga sockenpräster och den meniga
allmogen till att hålla dem under hot om bann och själens fördömelse,
ehuru det är mot Guds ord". På ett ställe i denna skrift - som må-
hända skrivits först efter det att exkommuniceringarna kungjorts inom
ärkestiftet - ga''' Peder Laurensen en teoretisk motivering för Malmö-
borgarnas trots gentemot arkielektus och dem, som understödde honom.
Med belägg ur bibeln och kyrkorätten bestyrktes följande uttalande om
biskoparnas rätt, att lysa bann: ,De som bannlysa evangeliets för-
kunnare och kalla dem ,'bannskroppar", äro själva i bann . . . när de

förbjuda förkunnelsen om sanningen och kristligt skick eller reformer
av den kristna kyrkan enligt Guds ord och Skriften, då skola de ej
hörsammas."nu Så lämnade den evangeliska förkunnelsen vid detta till-
fälle argument även till den politiska maktkampen.

Malmöborgarnas hänvisning i svarsbrevet till ett allmänt, kristligt
koncilium sammanhängde med att deras evangeliska trosförvanter i
Tyskland genom det s. k. Nürnberger Anstand är r53z urlovats vapen-
vila i den religiösa striden, tills trosfrågan avgjorts på ett allmänt
koncilium eller tills nästa tyska riksdag tagit ståndpunkt. Medvetet
ställd€ sig sålunda malmöborgarna vid sidan av de evangeliska tyska
riksstäderna. Staden låg av gammalt under konungens fatabur, d. v. s.

lydde judiciellt under konungen och kameralt under hans räntmäsrare.



Man rörkastade nu ;ä,: ;- i]Ïä" ly,,argl,.,, .ik,,å;i
som satts i konungs stäIle. Atgärden innebar inledningen till fullständig
brytning med den andliga överheten, arkielektus, och uppstudsighet mot
den världsliga, riksrådet. Man var för framtiden hänvisad till det stöd
de antihabsburgskt och antikatolskt sinnade makterna, främst Lybeck,
kunde ge.

Om vad som därefter följde ha malmöborgarna själva vid olika
tillfällen använt uttrycket, att arkielektus "fordelt" och på landstinget
uhuggit freden av,, alla evangeliska predikanter och d,eras anhängare.

"Fordeling" r¡ar ett slags fredlöshesstraff. Denna srrafforms innebörd
hade betydligt mildrats mot medeltidens slut, så att fredlöshet ofta an-
vändes som ett tvångsmedel för att frampressa verkan arr en tidigare
dom. Man kunde r. ex. genom fredlöshetsdom tvinga en tredskande
bötfälld att erlägga de föreskrivna böterna. Intet hindrade, atr en
fredlös umgicks med vänner och bekanta, och Christiern II t. o. m. för-
bjöd våldshandlingar mot en "fordelt". Den av "fordeling' drabbade
miste dock kompetensen att deltaga i rättsliga handlingar och fick ej
besöka tinget. "Fordeling" gjordes på häradsting och landsting. I sist-
nämnda fall gällde straffet inom hela landskapet. Sedan saken av-
dömts på tinget, anhöll käranden om rätt att fã, "hugga freden av,,
den dömde. Han drog då sitt svärd och högg det i en av de fyra tings-
stockarna till vittnesbörd om att motparten dömts fredlös.'u

"Fordelingu kunde ske även för brorr, som föllo under kyrkolagen.n'
Nu hade alltså de flesta predikanrerna, som exkommunicerars, fogar
sig i det föreslagna straffet, landsflykt, och handlat i enlighet därmed.
Malmöborgarna däremot hade vägrat att, l&ta sina predikanrer lämna
staden, nä.r Tyge Krabbe fordrade detta. Genom sin vägran hade bor-
garna framträtt som predikanternas medhållare, delaktiga i deras kät-
teri. De föllo sålunda under samma dom som predikarna. För att bringa
de uppstudsiga till lydnad tillgreps 'fordeling'. På landstinget krävde
Torbern Bille, att predikanterna och deras anhängare skulle mista fre-
den. Det förefaller sannolikt, att fredlöshetsdomen förelegat i slutet
av maj rt34.n" I en stridsskrift från följande är klagade borgarna över,
att de dömts som ,'överbevisade kättarer, trots att någon diskussion
eller bevisning ej förekommit. Synpunkten, som redan mött i Peder
Laurensens skriftväxling med domkapitlet, var ej moriverad i detta
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sammanhang. Eftersom ufordeling" var ett tvångsmedel för att fram-
tvinga verkan av en redan fälld dom, behövde denna dom ej ytterligare

motiveras. I samma skrift insinuerades också, att Torbern Bille och

hans frän'der insatt en domare, som skulle döma efter deras vilja, vilka
redan domfällt Guds ords anhängare och gjort dem värnlösa som fågeln

i luften.nn

Det anförda visar, vilken bitterhet "fordelingen" uppväckt hos bor-

gaÍna. Dess verkan blev också rakt motsatt mot vad man avsett. Jörgen
Kock framträdde öppet som lybeckarnas vän och riksrådets fiencle. Den

z8 maj r¡34 överrumplade borgarna Malmöhus. Slottsherren Mogens

Gyldenstierne tillfångatogs jämte Truid Ulfstand, Claus Podebusk och

tvenne abbotar, vilka befunno sig i Malmö, samt några adelsynglingar,

som satts i skola i staden.uo I ett brev den r juni till Köpenhamns

borgare, motiverade malmöborna det skedda med att de fruktat, att de

kunde få stor skada genom slottet, som var dem "byggt över huvudetrr,

i så måtto att biskopen och hans vänner kunde den vägen ha kommit
in i staden och tagit borgarna vid halsen.ul Samma skäl angav Jörgen
Kock senare i ett brev till Anders Bille.u' Om denna förklaring täckt
de verkliga förhållandena, är omöjligt att med bestämdhet avgöra. Det
är emellertid tydligt, aft borgarna varit angelägna om att få sin syn

pâ,Làget spridd i vidast möjliga kretsar. I slutet av juni berättades bland

köpmän i en frisisk hamn, hur en skånsk bonde kommit med ett brev

från de skånska rådsherrarna till Mogens Gyldenstierne. Det innehöll

ett meddelande, att herrarna planerade nattetid falla in i staden med

en hop ryttare, hugga huvudet av stadens styresmän och sedan hålla

borgarna underkuvade. Mogens Gyldenstierne skulle hålla en av stadens

portar öppen för ryttarna. Bonden hade emellertid visats till Jörgen
Kock, ej till slottsherren, varigenom allt uppdagats. Jörgen Kock, ,,som

alltid varit ledare för konung Christierns parti', samlade då rådmännen

och visade brevet. Man lät tillkalla Mogens Gyldenstierne under före-

vändning att man hade ett viktigt ärende att meddela. När han kom-

mit, fick han läsa brevet och förklarades sedan som fånge. Därefter

uppbådades bönderna runt staden, och slottet bröts ned.us Detaljerna

kring Mogens Gyldenstiernes fängslande bekräftas av en redogörelse

för samma händelse i en av rådsadeln är 1536 utgiven stridsskrift.u' I
övrigt är berättelsens tendens densamma som i de förut nämnda breven.
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Dess existens vittnar om den energi, varmed stadsledningen i Malmö
inför den stundande kraftmätningen propagerade för sin sak. Genom

överrumplingen av Malmöhus bragtes den inre spänningen i ärkestiftet

till urladdning. Inbördeskrig utbröt i de danska provinserna öster om

Oresund.



10

Ärkestiftet under grevefejden

Nnn MALMo BoRGARE nedrevo Malmöhus, inträdde öppen brytning
mellan dem och provinsstyrelsen i Skånelanden. En skrivelse sändes

till Lund, vilken tvivelsutan var avsedd att îör den skånska rådskretsens

medlemmar klargöra stadsstyrelsens ståndpunkt till den sista tidens

händelser. Denna skrivelse är ej bevarad, ehuru dess existens är känd.'
Länge behövde ej heller herrarna sväva i okunnighet om Jörgen Kocks

och hans medhållares avsikter. Samticlen trodde sig veta, att han sedan

länge bedrivit hemliga överläggningar med Jörgen \Øullenwever och

lybeckarna. Enligt lybska uppgifter från slutet av juni 1534 skulle han

"för länge sedanu ha gjort framställningar till den unge kondottiären
greve Christoffer av Oldenburg om att denne med vapenmakt borde
ingripa i Danmark, varvid greven skulle kunna påräkna stöd från
borgarna i Köpenhamn och Malmö.' Några veckor efter överrump-
lingen av Malmöhus uppträdde Jörgen Kock också öppet som grevens

bundsförvant och uledare för konung Christierns parti)>.

Sedan lybeckarna i slutet av mars r¡34 erhållit ett Íyraärigt stille-
stånd med nederländarna, kunde Jörgen \Øullenwever odelat ägna sig

åt den danska frägan för att med alla medel framtvinga en lösning av

rikets tronföljdsproblem, som kunde tillfredsställa de lybska intressena.

En katolsk tronpretendent, som kunde pâ,räkna habsburgarnas stöd, syn-

tes vara det minst önskvärda alternativet, men även gentemot hertig
Christierns kandidatur hyste man betänkligheter, främst därför att han
slutit traktaten i Gent med det nederländska hovet.s I stället hoppades

man kunna draga nytta av den inre splittringen i Danmark genom att
proklamera sin avsikt att pâ. Danmarks tron återinsätta den fångne



GREVEN TAGER MAKTEN 203

Christiern II, borgarnas och allmogens vän. I förhoppning att med
denna paroll vinna anhängare inom det danska rikets gränser igång-
satte lybeckarna í maj 1534 ett angrepp över holsteinska gränsen mor
hertig Christierns egna områden, trots att ett sådant företag, i vilket
man som motpart kunde räkna med kanske större delen av det danska
rikets aristokrati, översteg hansestadens krafter. Befälet över de lybska
trupperna förde greve Christoffer av Oldenburg. Anfallet hade igång-
satts egenmäktigt av lybeckarna uran övriga hansestäders samtycke.
Ställda inför ett fullbordat faktum sågo sig emellertid de fem övriga
vendiska städerna (Stettin, Stargard, Greifswald, Stralsund och
Rostock) nödsakade att göra gemensam sak med Lybeck.'

För att möta hotet vid sydgränsen lämnades hjalp till hertigdömenas
försvar även av det danska riksrådet. Den gemensamma faran förde
hertigen och rådsaristokratien närmare varandra, och det synes säkert,
att, äyen de skånska landskapens allmoge under de närmasr följande
veckorna på landstinget vid Lund svurit hertigen rrohet.s Í3o ryfi.are
drogos jämte de i Skåne och på Själland förlagda knektstyrkorna
västerut.o De väpnade styrkor, som därefter funnos till hands i Skåne,
utgjordes i huvudsak av adelsuppbådet och kvarvarande delar av läns-
männens väpnade följen. Det var i detta ögonblick Jörgen Kock slog
till och satte sig i besittning av Malmöhus.

Omedelbart spriddes överdrivna rykten om malmöborgarnas sryrka
och avsikter. De sades förfoga över zooo beväpnade män och ha välvt
planer pä att under strövtäg pä den kringliggande landsbygden taga
bl. a. Axel Brahe och arkielektus till fånga.' Ryktena synas ha vunnir
tilltro även i Köpenhamn, där man överraskades av malmöbornas
aggressivitet. Jörgen Kock dementerade en del utspridda uppgifter i ett
brev till Köpenhamn den 4 juli. Biskop Joachim i Roskilde erbjöd
malmöborgarna förhandlingar, och Köpenhamns stadsledning utlovade
sina tjänster som medlare mellan riksrådet och malmöborna samr väd-
jade till rikshovmästaren Mogens Göye, att denne för den evangeliska
sakens skull måtte medverka till en fredlig uppgörelse. Den 6 juni
avvisade stadsstyrelsen i Malmö anbudet. Med Tyge Krabbe rrore man
sinnad att förhandla, blott om han hade fullmakt därtill Írï.n alla
rådsmedlemmar. Av svaret Íramgâr också, att köpenhamnarna e1 vägat
fortsätta med färjetrafiken över sundet mellan de båda sräderna, sedan
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kuppen mot Malmöhus satts i scen, och att de förmanat borgarna i

Malmö att ej inläta sig på underhandlingar med någon utländsk makt.'

Staden Danzigs sekreterare, som just då befann sig på Själland, med-

delade hem, att Jörgen Kock i Lybeck anhållit om att en lybsk flott-
eskader skulle sändas till Oresund.' Malmöborgmästaren handlade så-

lunda stick i stäv mot köpenhamnsborgarnas önskningar. Den r9 juni

lämnade en lybsk flottstyrka Travemünde med greve Christoffer om-

bord. Natten mellan den zo och zr juni siktades den söder om Möen.

Följande dag meddelade Tyge Krabbe från Hälsingborgs slott till Axel

Urup på Sölvesborg, att lybeckarna på aftonen samma dag lagt sig vid
Dragör. Han befarade, att de skulle sända folk till "förrädarna, i

Malmö.'o Grevens planer riktade sig emellertid i första hand mot Själ-

land, där en expeditionskår landsattes. Men borgmästarna Jörgen Kock
och Jens Clausen Fynbo från Malmö och borgmästaren Ambrosius Bog-

binder från Köpenhamn befunno sig ombord på flottan för överlägg-

ningar.tt
En flottspärr anordnades omedelbart i Oresund. Lybeckarna upp-

bringade fö,rbipasserande fartyg och krävde, att zundstullen skulle

erläggas på det lybska am,iralskeppet. Samtidigt avskar man all

förbindelse mellan det danska rikets provinser öster och väster orn

Oresund. Samfärdseln över sundet synes ha praktiskt taget omöjlig-

gjorts för andra än grevens anhängare fram till de sista dagarna i
juli månad."

De skånska herrarna voro alltså hänvisade till sig själva. Försök att

sända skriftliga meddelanden till ståndsbröderna väster om Oresund

misslyckades. Brev uppsnappades och överlämnades till greve Chri-

stoffer." Att den till midsommartiden 1534 beramade herredagen

skulle kunna komma till stånd, var otänkbart. Tyge Krabbe tog led-

ningen och underrättade arkielektus och övriga rådsmedlemmar om den

hotande faran, när lybeckarnas flotta löpt in i Oresund. Inom kort
var en väpnad styrka under samling dll Hälsingborg för att i mellersta

Skåne förena sig med en annan, som hopdragits i trakten av Ystad.

Samtidigt erhöllo borgarna i Malmö förstärkning av lybeckarna.'n I
Landskrona samlades rådskretsen för överläggningar. Därifrån sände

Torbern Bille den zz juni till Holger Skaldre, Adser Pedersen och det

övriga domkapitlet ett brev med förhållningsregler, uppsatta ef.ter råd-
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MStnt slagna i Maltnö för greoe Cbrütot'fers räÞning. InsÞriptionerna lyda:
,Cbristiernøs Rex Dacie, och ,Moneta no[øal Mabnogiensis IMDJXXXV"

slag med de världsliga rådsmedlemmarna. Om något fientligt överfall
hotade, skulle domkapitlet utse några medlemmar, vilka skulle stanna

kvar i Lund och genom ett fogligt uppträdande gentemot fienden för-
hindra skadegörelse. Det låge makt uppà, att sidana män utvaldes,
om vilka man visste, att de skulle uej anno,rlunda skicka sig än som

tillbörligt är". Gudstjänsterna i domkyrkan skulle hållas vid makt
till "det yttersta som görligt vara kan".'u Här röjde sig en bestämd

avsikt att bcvara den nedärvda gudstjänsten även i vidriga lägen.

Ítrerrarna höllo genom brev Gustav Vasa underrättad om händel-

sernas utveckling.'u Sommaren r t j3 hade Sveriges förhållande till
Lybeck undergått en kraftig försämring, och den svenske konungen
fruktade ständigt lybska anslag mot Sverige.lT I början av 1534 in-
leddes i Stockholm svensk-danska underhandlingar. Som underhand-
lare mötte från dansk sida bl. a. Truid Ulfstand. Den z febr. 1534

förelåg en allianstraktat jämte biakter, och det beslutade förbundet
vände sin spets mot Lybeck. Traktaten ratificerades emellertid aldrig,
utan urkunden blev liggande hos Truid Ulfstand på Varberg." Stille-
ståndet mellan lybeckare och nederländare r¡34 ökade Gustav Vasas

känsla av otrygghet, och han ansåg sammanhållning mellan de nordiska
rikena vara bästa vapnet mot lybeckarna,'n Ã andra sidan väcktes
hans misstankar beträffande de danska herrarnas avsikter först och
främst ay att det ingångna avtalet ej ratificerades.'o Vidare hade Tyge
Krabbe i ett brev manat honom att läø de svenska biskoparna åter
,komma till deras vanliga och brukliga ståt>, bakom vilket yttrande
Gustav spårade planer, uppgjorda av det danska rikets papistiska

biskopar i syfte att svika hertig Christiern."
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För att skydda Kalmar, Sveriges i händelse av konflikt med ly-
beckarna mest utsâtta fäste, sammandrogs redan våren 1534 svenska

rruppstyrkor dit. I slutet av maj erhöIl Gustav underräftelser om det

lybska angreppet på hertigdömena. Trots sin misstro mot den skånska

adeln ansåg han sig böra hörsamma herrarnas i början av juni gjorda

framställning om väpnat svenskt bistånd. En plan utarbetades, enligt

vilken den svenska flottan från Kalmarsund skulle insättas för opera-

tioner i Oresund mot lybeckarna. Samarbete med danska stridskrafter
skulle upprättas, och i trakten av Simrishamn skulle det svenska och

danska flottbefälet få kontakt med varandra. Igångsättandet av denna

operation fördröjdes emellertid ay att den svenska flottan ända till i
början av juli befann sig ute på en expedition till Finska viken." Till
lands planerades ett angrepp över riksgränsen till stöd för hertig Chris-

tierns anhängare. De trupper Gustav Vasa förfogade över voro emeller-

tid fätaliga, eftersom de svenska landstridskrafterna ännu ej erhållit
någon effektiv organisation. Först mot slutet av är 1534 hade rust-

ningarna framskridit så långt, att styrkornas numerär stigit till betryg-
gande storlek. Dock utlovade Gustav den z7 juli i ett brev, att svenska

trupper inom fjorton dagar eller tre veckor skulle överskrida gränsen."

Som lämpliga samlingsplatser för de svenska och danska styrkorna
angåvos Vä eller Markaryd. Resurserna svarade emellertid ej mot av-

sikterna, och innan denna plan kunde sättas i verket, hade läget i de

skånska landskapen radikalt föränd.rats.'n Planen på en svensk flott-
expedition till Oresund måste tills vidare skrinläggas vid underrättelsen

om att greve Christoffer och lybeckarna voro herrar i Oresund och

Köpenhamn.

Medan sålunda den utlovade svenska hjälpen dröjde, konsoliderades

grevens ställning snabbt på Själland. Redan den 4 juli svor Anders

Bille greve Christoffer trohet. I gengäld erhöll han ett löfte om att fä
behålla allt sitt gods och erhålla nya förmånliga förläningar. Därefter

arbetade han ivrigt bland vänner och fränder för grevens sak.'u Den

ú juli hyllades greven av Köpenhamns borgare, och den z4 juli kapi-
tulerade Johan Urne, befälhavaren på Köpenhamns slott. Inom kort
behärskade de grevetrogna hela Själland.

Tidigt sökte Anders Bille förbindelse med Jörgen Kock' Den 8 juni

utfärdades ett lejdbrev för en av hans tjânare att komma till Malmö
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Gret¡e christot't'ers sigill i sin egensÞap øø det danslea riþets sleyd.d.sherre. ,4 ömse
sidor otn oapenskölden står: ,CIhristopharøsJ T[utorJ DIaciaeJ RIegniJ,

och förhandla å sin herres vägnar.26 Med Anders Bille som mellanhand
inleddes sedan underhandlingar mellan Jörgen Kock och den skånska
adeln. Arkielektus, Tyge Krabbe, Axel Brahe, Holger Ulfstand, Knud
och Claus Bille befunno sig forúarande i Landskrona, och de
utfärdade den ro juli lejdbrev för Anders Bille att sammanrräf ra med
dem." Enighet uppnåddes snart. Tyge Krabbe begav sig till Köpen-
hamn, dit han anlände den z3 iuli." Följande dag anhölls från Lands-
krona om fri lejd för Axel Brahe, Holger ulfstand, Knud Lauridsen
Giedde och Börje Trolle arr komma till Köpenhamn för underhand-
lingar med greven personligen.'n Den z5 juli anslör sig Mogens Gylden-
stierne, som fortfarande befann sig i Malmö: g€nom Jörgen Kocks för-
medling till grevens parri. I gengäld erhöll han skyddsbrev för sitt gods
såväl i Skåne som annorstädes.'o

Aven stiftsledningen fann stunden inne att träda i förbindelse med
motsidan. Den z5 iuli utfärdade borgarna i Malmö lejdbrev för kani-
kerna Peder Seber och Laurids Falster samr deras följeslagare, vika-
rierna Niels Hallandsfar och Eskil, att komma till Malmö under en
eller två dagars tid och förhandla å kapitlets vägnar."r Efter dessa för-
beredelser ledde underhandlingarna i Köpenhamn snabbt till r,esultat.
Den 3o juli utfärdade greve christoffer från Köpenhamn å christiern
II:s vägnar ett löftesbrev till adel och allmoge i skåne, i vilket dessa
tillsades glömska och förlåtelse för allt ont de tillfogat den fängslade
konungen. Samtidigt uppsames ett skyddsbrev, i vilker greven förkla-
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rade sig taga i sitt beskydd arkielektus, rådsherrar och meniga adeln i

Skåne och lovade hålla såväl dem som provinsens övriga inbyggare

vid lag, skä|, rätt, friheter och privilegier." underhandlarna hade sina

ståndsbröders fullmakter att hylla greven. Endast Axel Urups och Gert

J,ensen Ulfstands saknades. Båda voro ernellertid närvarande, när greve

Christoffer den ro aug. i traditionella former på Lerbäckshôg utanför

Lund hyllades som gubernator å Christiern II:s vägnar'" Tygt Krabbe

förestavade hyllningseden för allmogen. Främst bland de församlade

märktes arkielektus Torbern Bille. Så hade de skånska herrarna sviktat

under händelsernas tryck och svikit de ideal de under de gångna åren

kämpat för. Redan samdda iakttagare frågade sig emellertid, huru

länge den nybildade politiska konstellationen skulle äga bestånd. "När
de finna stunden inne, äro de hertigen av Holstein bevågna", var en

för oss okänd brevskrivares mening om de skånska adelsmännen.'n

Den menigher, som samlats till hyllningsmörer, var brokig. vid sidan

av arkielektus och de gammaltroende frälsemän, som tidigare vid olika

tillfällen dragit i fält mot Christiern II och hans anhängare, mötte

ombud för evangeliskt sinnade köpstadsmän och en allmoge, som ofta

lagt sina sympatier för den fångne konungen i dagen. Det var i läng-

den omöjligr att samordna dessa vitt skilda samhällsgruppers intressen.

Redan i samband med hyllningen visade det sig, arr den ömsesidiga

misstron ej övervunnits. Dagen före hyllningen befann sig greven jämte

några riksråd - man vet ej vilka - i Malmö. Därifrån for han till
Lund. Greve Christoffer tog ej in som arkielektus eller domkapitlets

gäst i Lund, utan ãtervände till Malmö. Det enda spår hans besök satt

i utgiftsräkenskaperna för Lundagärd, är aft man inköpte en fjärding

oxkött hos ärkedjäknen, i vars gård en oxe slakødes den ro aug. för

grevens räkning.uu Tvã" dagar efter hyllningen meddelade Jörgen Kock

till Jörgen \Øullenwever, aft de skånska landskapen utom staden Lund

¡¡oro greven underdåniga.'u Uppgiften bottnade säkerligen i den misstro

till arkielektus och domkapitlet, som malmöborna sedan länge hyst och

som fördjupars genom Torbern Billes reakrionära ätgärder 1533. Mel-

lan domkapitlet och Malmö borgare upprättades normala förbindelser

först i slutet av är 1534.
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Genom sin övergång till grevens parti hade emellertid de skånska

adelsmännen tÍyggat sin fortsatta besittning av kronans slott och län.

Tyge Krabbe satt alltså kvar på Hälsingborg, Holger Ulfstand på

Lagaholm, Axel Urup på Sölvesborg och Mourids Olufsen Krognos på

Lyckä. Knud Bille behc;ll Gladsax län, Axel Brahe Onsjö och Frosta
härad, Joachim Trolle Gärds hârad samt Arvid och Gert Ulfstand
Villands härad. Truid Ulfstand frigavs ur sin fångenskap och återfick
Varbergs län. Mogens Gyldenstierne erhöll Lindholmen i stället för
Malmöhus, och under Lindholmen lades de områden, som förut lytt
under Malmöhus, nämligen Oxie, Ingelstads och Järrestads härader.
Under Lindholmen lydde sedan länge Bara härad. Länet hade blivit
l,edigt genom Mourids Jepsen Sparres död r533."

Efter hand kunde en viss återgång till fredliga förhållanden äga rum.
I september nådde Anders Bille och Holger Ulfstand slutgiltig uppgö-
relse i fråga om de böter Anders Bille ålagm av, betala för att han âr
r5o8 dräpt Niels Hak, Holger Ulfstands svärfader." Anders Bille och

Johan Urne ingingo kompanjonskap med Jörgen Kock för att handla
bl. a. med koppar.u' Eske Bille övervägde aú sätta sin son och sin

brorson i skola hos Frands Vormordsen i Malmö.'o
Köpstadsmännens och främst Jörgen Kocks politiska planer voro vitt-

syftande. I förvaltningshänseende lydde av ålder många av rikets stä-
der direkt under kronan, ulågo under konungens fatabur>), som termen
lydde. Konungen representerades av en fogde, som uppbar kronan
tillkommande skatter och ursprungligen även haft dömande myndighet.
Mot medeltidens slut strävade emellertid borgarna efter att få större
inflytande över stadsförvaltningen, och många av fogdens uppgifter
överflyttades efter hand på stadens råd. Vid r5oo-talets början deltog
fogden fortfarande i stadens ting men utövade ej något inflytande på
dess beslut. Flans främsta befogenhet bestod i att uppbära de böter,
som tillkommo kronan, vid rättegångar i staden. Större delen av hans

myndighet hade övertagits ay rådet. Många städer åtnjöto som
särskilt privilegium rätt att själva välja sig "byfogde".o' Emellertid
kunde städer bortförlänas till enskilda adelsmän som vanliga krono-
iän. I sådana fall blev byfogden länsmannens tjänare och gick dennes

ärenden. Av de skånska städerna lydde Malmö, Landskrona och Lund
under fataburen. Skanör och Falsterbo lågo under Falsterbo slom,

r4
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Tommarp under länsmannen på Lindholmen, Ãhus liksom Elleholm
under ärkesätet. Liknande var förhållandet med Laholm, som lydde
under länsmannen på Lagaholrn, med Falkenberg, Varberg, Gåsekil

och Kungsbacka, som lågo under Varbergs slott, samt med Lyckå och

Sölvesborg, vilka inbegrepos i Lyckå och Sölvesborgs slottslän. i\ngel-
holm inbetalte sin skatt direkt till konungens räntmästare, men fogde

insattes av länsmannen på Hälsingborg. Trelleborg vff sedan r¡33
bortförlänt till Hartvig Ulfeldt och Halmstad sedan r53z till Holger
Ulfstand. Sistnämnda år hade Axel Brahe erhållit Ystad som ärftligt
pantelän. Ronneby lydde under Axel Urup, och Vä var pantsatt till
Joachim Trolle med ärftlig rätt.o'

Detta adliga inflytande över köpstädernas förvaltning lyckad'es man

i stort sett ej rubba, även om ansatser därtill ingalunda saknades. Måls-

man för dessa strävanden var otvivelaktigt Jörgen Kock. Under hans

medverkan utfärdades i slutet av juni månad privilegier för städerna

Holbæk, Köge, Skelskör och Slagelse, enligt vilka dessa köpstäder

skulle ligga under fataburen och ha rätt att själva utse sina byfogdar."
Detta betydde, att Holbæk och Skelskör, som dittills stått under adligt
inflytande, frigjordes härifrån. På samma sätt hade Jörgen Kock del

i att Halmsbd genom ett den 12 atrg. utfärdat privilegiebrev åter

lades under fataburen, varvid rätten att välja fogde pà nytt bekräfta-
des.nn Samma rättighet tillerkändes även staden Lund.nu

Dessutom meddelades såväl Köge som Flalmstad och Lund ytter-
ligare en förmån: borgarna bemyndigades att själva väIja sig predi-

kanter, vilka skulle för dem predika Guds rena ord. Avsikten synes

sålunda ha varit ej blott att emancipera köpstadsbo'rna i politiskt och

förvaltningsmässigt hänseende utan även att ge städernas evangeliska

menigheter samma oberoende ställning gentemot den gamla kyrkans

styresmän, som år r¡29 kommit Malmö till del. Av intresse, när det

gäller att belysa denna del av Jörgen Kocks politik, á"r att han själv

utfärdade ett privilegiebrev den z7 juni för staden Næstved, vilket
gav dess borgare rätt, att njuta samma villkor för lega av kyrkans går-

dar och jordar inom staden, som under tszo-talet meddelats borgarna

i Köpenhamn och Malmö.'u Detta röjer en avsikt att befordra lös-

ningen av de med kyrkogodset förknippade ekonomiska och administra-
tiva problemen efter samma grundlinjer, som man följt i Malmö.
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För Malmös vidkommande prövades en radikal âtgärd 1ör att räda
bot på trångboddheten inom staden. Greven gav malmöb orna ràtt att
taga i besittning kyrkan och adeln tillhöriga gärdar och jordar, som
lågo inom en mils omkrers kring staden.n' Privilegiebreven för de
nämnda själländska städerna hade stundom innehållit löften om bistånd
ät borgarna i deras strävan att komma i besittning av jord i städernas
grannskap eller lämnat tillstånd till sådana förvärv. På samma sätt
fingo borgarna i Flalmstad först och främ'st sin rätt dll det omtvistade
St. Jörgens kapell utanför staden bekräftad och därtill löfte om bistånd
att komma i besittning av nägra egendomar i stadens närhet.a8

Jörgen Kocks politiska aktivitet sågs av många med ovilja, och hans
motståndare menade, att han avsåg att åt sin egen stad bygga upp
en politiskt oberoende ställning liknande de fria tyska riksstädernas.o,
Misstanken var i viss grad befogad. Vid förhandlingar under fejden
med lybeckarna eller andra utländska makter uppträdde Malmös om-
bud som om de varit representanrer för en helt suverän stad. Indirekr
erkände lybeckarna malmöbornas rätt till en sådan ställning, när de i
juni 1534 förpliktade greve Christoffer att ej moæaga hyllningsed
eller ingå nägra fördrag med borgarna i Köpenhamn och Malmö utan
aft först ha inhämtat lybeckarnas samrycke.uo Jörgen Kock synes också
konsekvent ha sökt hävda köpstädernas ensamrärr till hantverk och
köpenskap enligt stadsgynnandets gängse principer. När grevens parri
hösten 1534 förhandlade med hertig Albrekt av Mecklenburg om väp-
nad hjälp i kampen om herraväldet över de danska landen, måste han

- utan tvivel i första hand på grund av krav från Jörgen Kocks och
malmöborgarnas sida - utfäsra sig att ej medge adeln någon rätt till
handel eller köpenskap utan förbehålla köpstadsmän av dansk eiler
utländsk nationalitet detta näringsfång.u'

Under den närmaste tiden efter hyllningen upprrädde de skånska
hercarna utåt som grevens män. Man vädjade till Gustav Vasa, arr
han skulle söka fred med greven och lybeckarna. Liknande framställ-
ningar gjordes till de jyllandska och norska riksråden.u' Rådsaristokra-
tiens pålitlighet sattes emellertid snabbt på prov. Grevens krigskassa
var tom, och för att erhäLla penningmedel till krigföringen pålades

enskilda personer inom adeln tvångslån. Redan den 17 aug. r t34 pant-
satte arkielektus sex gärdar till Aage Sparre för ett län pä ¡ooo mark".
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I sept. rt34 vtbetalte arkielektus själv 8oo mark och hans fogde på

Lundagård 2oo dll Jörgen Kock.uu Gustav Vasa mottog något senare

meddelanden om att Torbern Bille skulle ha avkrävts sammanlagt

r2ooo mark och Tyge Krabbe 3ooo.un I oktober hölls herredag i
Köpenhamn. Mötet bevistades även av Torbern Bille, som den ro
okt. befann sig i Köpenhamn och följande dag hos biskop Joachim i
Roskilde.uu Han deltog sålunda i mötets beslut, att herrekloster och

sockenkyrkor inom det arr greven behärskade området skulle betala en

extra silverskatt. Köpstadsmännen skulle erlägga var tjugofemte pen-

ning av sin egendom i löst och fast. Den 14 okt. utfärdades brev till
Lunds domkyrka samt kyrkor och kloster i Skåne att hopsamla sina

klenoder och överlämna dem som bidrag till den fångne Christiern II:s
befrielse. Samma dag befalides konventet i Dalby i en särskild skri-
velse att utlämna allt sitt silver utom fem kalkar.uu

Beslutet exekverades så gott som omedelbart, och det är möjligt att
förberedelser för insamlingen varit orsaken till att Axel Brahe den z r

okt. gästade arkielektus i Lund. Vid samma tid hölls det sedvanliga

stiftsmöt'et, under vilket säkerligen pålagorna diskuterades.u' Den 2 nov.

kvitterade greve Christoffer zo3z lod silver, bestående av kalkar,
helgedomskar, krucifix och annat, vilka domkapitlet och domkyrkans

vikarier överlämnade. Huruvida herreklostren i ärkestiftet fullgjort
sina inbetalningar, är ej känt.u'

Pålagorna behövdes för att finansiera de militära ansträngningar,

vilka voro av nöden för att försvara vad man redan vunnit. Det poli-
tiska läget undergick nämligen en betydelsefull förändring hösten r534.

De övriga vendiska städernas opposition mot Lybecks krigspolitik för-
mådde Jörgen \Øullenwever att revidera sin inställning till kriget i
Norden. Det stod klat, att operationer såväl vid den holsteinska

gränsen som i de danska farvattnen och på kungarikets jord överstego

hansestädernas krafter. Underhandlingar inleddes mellan hertig Chris-
tiern och lybeckarna, och den r 8 nov. slöts fred mellan hertigdömena

och Lybeck i Stockelsdorf. Hertigen kunde därefter odelat ägna sig

åt striden om den danska kungakronan, vilken han numera var be-

sluten att kämpa för. Även Järgen \Øullenwever kunde koncentrera

sig på de danska problemen, och förhandlingar inleddes om samverkan

med hertig Albrekt av Mecklenburg. Albrekt förespeglades möjligheten
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att med lybsk hjälp erhålla den danska kronan åtminstone efter Chris-
tiern II:s död eller att kanske bliva regent i Sverige.u'

Samtidigt förändrades det militära läget i provinserna ösrer om
Oresund. I slutet av september lroro Gusrav Vasas krigsförberedelser
avslutade. En större stridsstyrka stod samlad i Vadstena under befäl
av Johan Turesson (Tre rosor). I början av oktober same svenskarna
sig i marsch längs Nissastigen över riksgränsen mor Flalmstad, som

stormades den 3 r okt. Borgarna lovade hertig Christiern rro och lyd-
nad. I gengäld utfärdades i Gustav Vasas namn påföljande dag ett
privilegiebrev för staden, vilket bekräftade de gamla privilegierna,
tillät borgarna behålla sitt artilleri och tillstadde dem att frim driva
sin näring både i Danmark och Sverige. Slutligen fastslogs, am de

skulle få ,'njuta och behålla sina kristliga predikanter, vilka predika
Guds rena och klara ordrr.uo Resultaten av borgarnas kyrkliga eman-
cipation bevarades sålunda, medan förklarligt nog intet bestämdes om
stadens framtida administrativa ställning.

Den skånska rådskretsens medlemmar hade genom det skedda ställts
inför nya problem. Man kunde befara ert svenskr angrepp längs vägarna
över Hallandsås norrifrån ned på den nordskånska slätten. Lyckades
de svenska styrkorna forcera Lagaövergängen, funnes det ,ej den makt
här i landet, att vi kunna hejda dem utan ytterligare undsättning>,
skrevo arkielektus, Axel Brahe och Holger Ulfstand till Mogens Gyl-
denstierne den z nov.ut Man erhöll emellertid nâ"gra veckors uppskov
genom att den svenska styrkan vände sig mot norr och inledde en nio
veckor lång belägring av Varbergs slott och stad. Ansatser till myteri,
brist på krut och felslagna förhoppningar om en förstärkning med
zooo landsknektar, vilka hertig Christiern skulle sänt över från Jyl-
land, omöjliggjorde för Johan Turesson att driva belägringen med

större energi.62

Greve Christoffer beredde sig att försvara den skånska nordgränsen
och sammandrog truppstyrkor i skydd av Hallandsås. Emellertid visade
sig nu följderna av borgarpartiets samverkan med hertig Albrekt.
I december sändes en mecklenburgsk ryttarkår under greve Johan av
Hoya till Skåne. Greve Christoffer beordrade skånska adeln att för-
hindra kårens landstigning, emedan den ej stod under hans befäl och
han därför ej litade på densamma. Jörgen Kock, som stod Jörgen
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Vullenwever närmare än greve Christoffer, ansåg emellertid kåren

vara en nödvändig förstärkning, och för'egav, att den verkligen kom

till grevens hjälp. I detta förvirrade läge voro de skånska herrarna

övertygade om en sak: de ville ej se mecklenburgaren som herre i
Danmark.ut

Bland den skånska adeln hade den politiska uwecklingen skapat

vankelmod. På Bohus slott satt Claus Bille som länsman. Han hade

ej tagit parti för någondera av de stridande parterna utan stod i för-
bindelse med såväl skånska som själländska adelsmän å ena sidan och

Gustav Vasa och hertig Christiern å den andra. I november trädde

han i förbindelse med Johan Turesson och tog i medio av december

öppet parti för hertig Christiern. Han tjänstgjorde senare som mellan-

hand, när hans kusin Truid Ulfstand inledde underhandlingar med

svenskarna om Varbergs kapitulation.un Eske Billes maka, fru Sofie

Krummedige, satt på sitt fädernegods Vallen. Hon utverkade skydds-

brev av båda sidorna för sitt och sin makes gods. Till maken sände

hon meddelanden om förhållandena i Skåne, till de skånska herrarna

nyheter från den svenska sidan.uu En liknande dubbelhet i hållningen

synes ha utmärkt Axel Urup och Mourids Olufsen Krognos, vilka från
sina slott Sölvesborg och Lyckå hade att bevaka den stora huvudvägen

mellan Sverige och Danmark över Brömsebro längs blekingska kusten.

Redan i november hade de förbindelser med Gustav Vasa. Detsamma

var förhållandet med Knud Bille på Gladsax.uu

Jörgen Kock gjorde eft försök att sammansvetsa den vacklande fron-
ten. I början av december rt34 slöts ett avtal mellan å ena sidan

rikets råd i Skåne, ä andra sidan borgarna i Malrnö. Uppgörelsen är

känd genom borgmästarnas och rådets i Malmö den 7 dec. utfärdade

öppna brev. Som förmedlare hade de tyska knekthövitsmännen Sebastian

von Jessen - en oäkta son till Luthers beskyddare, kurfurst Fredrik
den vise av Sachsen - och Reimar van der Vold jämte prosten i Lund

Claus Urne fungerat. Eftersom det en lång tid varit misstro och miss-

sämja mellan borgarna i Malmö och Danmarks råd och menige adel

i Skåne - så börjar brevet - så att man ej kunde lita pä varandra,

hade de nämnda medlarna förlikt pafierîa. Borgarna utfäste sig att
hålla rådet och adeln i Skåne en ,'fast, hög och obrottslig tro, loven

och vänskap". All ovilja skulle vara glömd. Frivilligt avstodo bor-
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Claøs Bílle
Oljemålning, prioat ägo

garna från de gods och gårdar kring staden, som dllhörde "ärkebisko-
pen, prelarcrna, menige kleresi och gode män" och vilka greve Chris-
toffer givit borgarna rätt till. Slutligen föreskrevs det, atr när ärke-
biskopen, kapitlet och andra andliga givit borgarna sådana brev på

andligt gods i staden, som roskildebiskopen och roskildekapitlet givit
Köpenhamns borgare - härmed åsyftas legobrev i enlighet med Frede-
rik I:s förordning av rt27 - skulle borgarna äter betala landgille och
andra räntor. Blevo legotagarcî och jor'dägaren ej överens om land-
gillet, skulle två rådsmedlemmar, två ledamöter av domkapitlet och

två ombud för borgarna ha fullmakt att förlika de tvistande och be-

stämma legans storlek.u' Först nu gjordes sålunda från borgarnas sida

ansatser till att äterupprätta de normala förbindelser med domkapitlet
i Lund, som varit rådande, innan Torbern Bille r5y väckt processer

mot borgarna och slagit in på en reaktionär religionspolitik. Tvivels-
utan innebar den del av överenskommelsen, som rörde kyrkans gods
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och gårdar, en inskränkning av den fria förfoganderätt borgarna allt
sedan brytningens inträde kunnat göra anspråk på. Stadsledningen i
Malmö befann sig med andra ord vid detta tillfälle pä rcträtt.

I försvarsförberedelserna tog även arkielektus aktiv del. Till Lunda-
gård anskaffades bl. a. en slanga i dec. 1534. Torbern Bille höll själv

enligt vad bevarade avlöningslistor från mickelsmássan rr34, jtlen r534
och påsktiden rt3t utvisa, på Lundagård vid denna tid över trettio
>skyttar>>. Hans folk deltog under befäl av Mikkel Hals i den trupp-
sammandragning, som verkställdes under årets sisa månader på grevens

order i Angelholmstrakten. Dessutom gingo på hans order de länsmän

under ärkesätet i fàk, vilka hade sina län på tjänst. De bevarade

räkenskaperna utvisa, att särskild lön utgått till dessa. Antalet var
tolv vid mickelsmässan rt34, vid de tvenne senare terminerna elva.

Bland länsmännen märktes Jörgen lJrne, prosten Claus lJrnes broder

och tillika official, Jens Tillufsen Bielke, Josef Falster (Bielke), Axel

Clausen Rosenkrantz, Mikkel Hals, Jörgen Daa, Björn Stensen Lax-
mand och Mads Torbernsen.ut

I lägret vid Ängelholm låg man stilla till ett stycke in i december.

Den ¡6 dec. sändes ett brev till greven, i vilket man uttalade sin

fruktan för den mecklenburgska politiken och anhöll om snar förstärk-
ning. Brevet undertecknades av Tyge Krabbe, Axel Brahe, Holger
Ulfstand, Claus Podebusk och Knud Gyldenstierne..e Följande dag

drog sig emellertid den skånska adeln bort från lägret och skilde

sig från de tyska styrkorna. Dessa i sin tur förflyttades snart till
trakten av Landskrona och Lund. Under dessa omgrupperingar tog

Sebastian von Jessen i spetsen för en hop knektar Torbern Bille till
fànga pä öppen gata i Lund och insatte honom efter en tid i förvar
i Hälsingborgs svartbrödrakloster. De tyska knektstyrkorna förenades

nu med en lybsk úupp, förd av Marcus Meyer, samt beyäpnade bor-
garhopar från Landskrona och Malmö. Man satte sig under befäl av

Johan av FIoya i marsch norrut för att ätertaga Halmstad.
De skånska adelsmännen vägade, enligt vad de senare gjorde gäl-

lande, ej söka förläggning i Landskrona av fruktan f& att falla i
något av borgarna gillrat försåt och drabbas av samma öde som arkie-

lektus.'o I samlad trupp drogo de sig efter en kort tid österut till Vä.

Där uppsatte man julaftonen rj34 en fullmakt för Josef Falster och
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Hälsingborg ander tSoo-talets senare del, KopparsticÞ øtgiøet 16 jB av D. Mei¡ner
efter Ciøitates Orbis Terrarwm (omkr. t58o)

den fynske adelsmannen Christoffer Huitfeldt att å adelns vägnar
inleda förhandlingar med svenskarna. Som utfärdare nämndes Axel
Brahe, Knud Bille, Holger Ulfstand, Mogens Gyldenstierne, bröderna
Börje, Arvid och Gert Jensen Ulfstand samr en rad yngre medlemmar
av högfrälset. Bland de senare märktes Axel Brahes söner Lauge och

Jens, Mourids Jepsen Sparres son Jakob samr Tage Otresen Thott och
Verner Tönnesen Parsberg. Slutligen nämndes medlemmar ur lågfräl-
set, vilka i övrigt äro föga kända. En grupp namn har dock intresse:

Jörgen Urne, Mikkel Hals, Jörgen Daa, Axel Clausen Rosenkranrz,
Knud Lauridsen Giedde och Mads Torbernsen, vilka alla lydde under
arkielektus som länsmän liksom den ene av de befullmäktigade under-
handlarna, Josef Falster.Tl

Ombuden avlade inför Johan Turesson trohetsed till hertig Christiern
å det skånska rådets och frälsets vägnar. Man lovade att tillsammans
med svenskarna strida mot hertigens fiender och med vapen bistå
Sverige, om detta land anfölls. Ett avtal förelåg någon av de första
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dagarna efter nyär. Förhandlingarna hade väsentligen rört sig om det

militära samarbetet samt betryggande garantier för de skånska herrar-
nas privilegier. Intet nämndes om de religiösa frägorna."

Tyge Krabbe befann sig ej i lägret vid Vä utan på Hälsingborgs

slott, dit han erhållit tillstånd att även föra arkielektus. Han upprätt-
höll ännu vänskapliga förbindelser med grevens anhängare. Johan av

Hoya lyckades ej i sitt uppsåt att storma och återtaga Halmstad. Han
retirerade därför söderut av fruktan att ràka i ett utsatt läge mellan

den avfälliga skånska adelns styrkor och de svenska avdelningarna.

Tillfälle bjöds därigenom de skånska herrarna att förena sig med de

svenska trupperna. Motsidans stridskrafter föllo tillbaka pâ' de befästa

städerna Hälsingborg och Landskrona. Medan borgarstyrkorna drogo

hem, togo Marcus Meyer och Sebastian von Jessen uppställning med

tre knektfänikor vid Hälsingborg och anhöllo hos Tyge Krabbe om

hjälp från slottet, vilket denne utlovade. Reimar van der Vold gick

med två fänikor ryttare dll Landskrona. Den rz och t3 ian. angrepo

de norrifrån anryckande förenade svenska och skånska styrkorna vid
Hälsingborg. I det avgörande ögonblicket riktade Tyge Krabbe sina

kanoner mot greyens folk. Marcus Meyer togs till f.änga, men Jörgen
Kock lyckades undkomma sjövägen.'u

Den r febr. tackade hertig Christiern arkielektus och den skånska

adeln för att'de hyllat honom. Han uttalade en förhoppning, att
Danmarks högtberömliga kungarike "med slik märklig, ärlig adel" ej

skulle i grund fördärvas av ,sådant löst folk som de lybska och deras

anhang'. Till ståthållare i Skåne utsågos Tyge Krabbe och Axel
Brahe.'n Arkielektus tilläts sålunda ej taga del i ledningen av de

skånska provinserna, vilket ärkebiskoparna av ålder plägat göra. Un-
der de dagar, då de ledande i provinsstyrelsen fullgjort sin politiska
omorientering, hade han suttit fängslad, ur stånd att påverka händel-

sernas utveckling. Intet kan sägas om huru Torbern Bille och hans

domkapitel bedömt denna manöver, i vilken även hans egna länsmän

tagit aktiv del. Striden hade emellertid skiftat karaktär, i det att de

kämpande partierna ejlängre skildes fränvarandra av strikt uppdragna

religiösa gränslinjer. I det läger, som strävade efter att omintetgöra
lybeckarnas och deras bundsförvanters bemödanden att dominera den

nordiska politiken, stodo numera gammaltroende rådsmedlemmar under
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ledning av den evangeliskt sinnade hertig Christiern. Måhända räknade
man med att pä det gemensamma yapenbrödraskapets grund något slag

av modus vivendi skulle kunna upprättas, som öppnade möjlighet även
för den gamla kyrkan att fortbestå. I alla händelser undandrog sig

Torbern Bille ej politiska uppgifter i hertigens tjänst. Medan det av
grerlen behärskade området inskränktes till att omfatta städerna Malmö
och Landskrona samt Varberg, där Truid Ulfstand ännu höll ut, blev
Lund åter medelpunkt för de skånska provinsernas politiska liv. Råds-
medlemimarna samlades där, och arkielektus tog del i rådskretsens över-
läggningar och beslut.

Redan den z8 jan. r¡3¡ hOlls rådsmöte i Lund. Då uppsattes ett
brev till hertig Albrekt av Preussen, under vilket Torbern Bille, Tyge
Krabbe och Holger Ulfstand bl. a. satte sina sigill.'u Den ro febr. hade

arkielektus sin broder Claus Bille som gäst. Vid denna tidpunkt hölls
ett nytt rådsmöte, varvid man behandlade bl. a. fràgan om aft åter-
ställa de normala förbindelserna med Sverige och utarbeta riktlinjer för
det militära samarbetet. Bland underhandlarna, som skulle sändas till
Sverige, intog Claus Bille en framskjuten plats, och under den för honom
cch hans följeslagare den r 3 febr. utfärdade fullmakten skrev Torbern
Bille sitt namn först bland undertecknarna.'u

I slutet av februari utgick etr nytt initiativ från Lund. Den z4 febr.
uppsattes instruktioner, följebrev och fullmakt för Knud Bille och

Joachim Trolle att besöka städerna Simrishamn, Vä och Tommarp samr
Göinge, Gärds, Villands, Albo, Järrestads och Ingelstads hàrader för att
där av allmogen mottaga trohetsed till "bekräftelse å den hyllning de

förut gjort hertig Christiern på Lunds landstingn. Man föll sålunda
tillbaka på den hyllningsed, som avlagts till hertigen under sommaren
rj34. Samtidigt skulle sändebuden taga löfte av allmogen om vissa
insatser i den pågående fejden. Knud Bille och Joachim Trolle full-
gjorde omedelbart uppdraget och mottogo trohetsförsäkringar även av
samhällsgrupper, som ej nämnts i den bevarade instruktionen. Den z7
febr. mottogo de ronnebyborgarnas trohetslöfte å hertigens vägnar.
I Sölvesborg erhöllo de liknande försäkringar den 6 mars från allmo-
gen i Listers härad och borgarna i Sölvesborg, därefter på häradstingen
den 8 mars från Göinge härad och Bräkne härad, den ro mars från
Villands härad, den r r mars i Vä dels från stadens borgare, dels från
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Gärds hàrad. En vecka senare lämnade Albo härad sin trohetsförsäkran,

den 19 mars Färs härad, den zr mars Simrishamns stad, följande dag

Ingelstads härad och slutligen den z4 mars Tommarps stad och Järre-
stads härad."

Truid Ulfstand var pä Varberg avskuren från både sina skånska

fränder och från grerr€ns huvudkrafter. Nyåret 1535 lyckades han

genom Claus Billes förmedling erhålla ett stillestånd med svenskarna.

Det skulle räcka till påsktiden riii." Ännu i ian. 1535 deklarerade

han sig i ett brev som grev€ns man, och skrivelsen röjer även djup

okunnighet om de senaste veckornas händelser i Skåne.'n Herr Truid
hade i början av àr 1534 ingått äktenskap med den förmögna unga

änkan Görvel Fadersdotter, tillhörande den svenska Sparre-ätten. FIan

ville gärna komma i åtnjutande av sin makas gods i Sverige och Norge,

men Gustav Vasa hade lagt en stor del av fru Görvels svenska gods

under beslag och kunde därtill ej glömma, att Truid Ulfstand ej om-

besörjt ratificeringen ay rt j4 års svensk-danska avtal.8o Detta gav hertig

Christiern en lämplig utgångspunkt i hans strävan att vinna för sig

herr Truid och därmed även Varbergs slott. Han utfäste sig att under

sina förhandlingar våren r¡35 med den svenske konungen även söka

îñmja Truid Ulfstands sak, sedan denne svurit honom trohet, eft löfte,
som också uppfylldes." I februari kom på detta sätt det betydelsefulla

fästet i hertigens hand. Den z4 febr. förbundo sig representanter för
Varbergs borgare inför hertigen i dennes läger utanför det belägrade

Köpenhamn att senast tre dagar efter sin återkomst hem upplåta sin

stad för hertigens folk. Samtidigt slöts stillestånd mellan Truid Ulfstand
och borgarna." I mitten av mars gjordes emellertid en kupp mot Truid
Ulfstand av Marcus Meyer, som satts i förvar på Varberg. Meyer
gjorde sig till herre på slottet och i staden med hjälp av en evangelisk

präst och en av stadens borgmästare jämte deras anhängare.tu Slottets

nya innehavare bjödo segt moßtånd mot alla försök från Truid
Ulfstands sida att ätertaga fästet.

Efter slaget vid Hälsingborg förvandlades Lund snabbt till samlings-

punkt för både de skånska styrkor och de svenska trupper, som från
landsidan förberedde inneslutning av Malmö och belägring av de kvar-
varande grevetrogna avdelningarna där. Det var fullt naturligt, att även

det svenska krigsbefälet liksom andra knekthövitsmän blevo Torbern
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Billes gäster. Den 8 juni t. ex. lejdes pä Lundagärd tio pipare och trum-
petare, vilka skulle musicera vid den festmåltid arkielektus anordnade
för krigsbefälet. Den z4 juni gästades han av bl. a. den svenske hövits-
mannen Severin Kil, den r r juli av ryttmästaren Nils Boije. I slutet
av juli månad ha viktigare konferenser hållits i Torbern Billes gemak.
Den z9 juli hade han besök av rikshovmästaren Mogens Göye, Melchior
Rantzau och Tyge Krabbe. Herr Tyge var kvar ännu den r aug.

och sistnämnda dag anlände även den svenske fältöversten, riddaren
och riksrådet Erik Fleming."

Dessa framtràdande herrars möte har utan tvivel súft i samband

med de underhandlingar, som fördes med borgarna i Malmö om stadens

kapitulation, och med förberedelserna dll hertig Christierns förestående

hyllning vid Lund. I början av maj hade de skånska rådsmedlemmatna
dessutom erbjudit sig att medla mellan greve Christoffer och hertig
Christiern. Greven avböjde emellertid och förebrådde herrarna deras

trolöshet. I sitt svar, daterat den 13 maj, brännmärkteherrarna grevens

politik, vilken från första början sades ha äsyftat atr prisg€ danska riket
åt lybeckarna. Man erinrade om hans hårda pâlagor på kyrkor och

kloster och den hänsynslösa framfart mot rikets adel, som grevens folk
gjort sig skyldigt till på Själland och de andra öarna och vilken seder-
mera ofta benämnts "adelsjakten". Brevet var utfärdat av ubiskop,
prelater, ridderskap och Danmarks rikes råd i Skåne".tu i\nnu vid
cienna tidpunkt har man sålunda ansett det möjligt att i den skånska

kyrkoledningens och aristokratiens namn fördöma ej blott anslag mot
danska riket och dess adel utan även kränkningar av den gamla kyrkans
privilegier och rättigheter.

Medan "adelsjakten, gick fram över Själland och öarna, rådde lugn
i provinserna öster om Oresund, där rådskretsen hade läget i sin hand
och där greyens parti behärskade endast Malmö, Landskrona och Var-
berg. Under sommaren r¡3¡ inhöstade hertig Christiern nya fram-
gängar. Den 9 juni led den lybska flottan nederlag vid Bornholm, och

den r r juni vann Johan Rantzau en fullständig seger vid Oxnebjerg på
Fyen. Sjösegern gjorde det möjligt att även från sjösidan avspärra till-
förseln till de belägrade städerna vid Oresund. Sedan en tid avspärra-
des Malmö genom tre starka blockhus från den skånska landsbygden.'u
Flertigen hade emellertid länge ânsett tiden mogen att inleda kapitula-
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tionsförhandlingar även med malmöborna. I en skrivelse av den r 8 maj

hade han inför borgarna i Malmö sökt misstänkliggöra den lybska poli-

tiken: lybeckarna hade alltid hatat danskarna och ej minst Christiern II;
deras föregivna avsikt att bef.ria denne bottnade i ren maktlystnad."
Tvä dagar senare hade Axel Bqahe, Holger Ulfstand och Mogens Gyl-
denstierne utsetts till ståthållare och fältherrar i Skåne. Påfö'ljande dag

hade Tyge Krabbe skilts från delaktighet i ståthållarskapet." Avsikten

var tydlig. Vid de väntade förhandlingarna skulle borgarna som mot-

part ej behöva möta den man inom rådsaristokratien, som var dem mest

förhatlig, samtidigt som hertigen sökte skilja malmöborgarna från deras

lybska bundsförvanter. De nya ståthållarna fingo i uppdrag att söka

komma till tals med Jörgen Kock och hans anhängare.'n

Den ¡ juni meddelade malmöborna, att, de måste rådföra sig med

sina bundsförvanter, innan de gåvo sig in på underhandlingar.oo Splitt-
ringsförsöket hade sålunda misslyckats. Ett utförligt svar anlände sedan

den 19 juli. Borgarna erinrade i detta om att deras ombud, när man

sista gången önskade förhandla med hertigen - det var vid herredagen

rjfi - bortdrivits under hotelser, varefter en okristlig recess utgått
mot Guds ords förkunnare. Biskoparna och deras anhängare hade kallat
hertig Christiern "lutheran, tyraîî och förföljare av den heliga kyrkans
personer>. När hertigen intet gjorde för att vinna den danska kronan,

utan denna tycktes skola tillfalla den omyndige Flans, så att biskoparna

och andra nGuds ords motståndare' skulle få fria händer i riket, då

insågo borgarna, att de själva måste söka sig hjälp, var denna stod att
finna. Rådet ä andra sidan hade först när det stod klart, att deras

ngudlösa handeln ej skulle vinna framgång, tagit hertigen till nåder.

Borgarna ville därför ej svika sina bundsförvanter, utan förhandling-

arna borde förläggas till en allmän herredag i närvaro av bl. a. greve

Christoffer och hertig Albrekt av Mecklenburg.n'

Skrivelsen innehöll mycket av det propagandamaterial, som malmö-

borna använt redan rt34 i sin agitation och som ännu på r54o-talet
skulle komma till användning, när Reimar Kock skildrade grevefejdens

historia. Borgarna visade ringa förhandlingsvilja. Deras svar vâr aggres-

sivt och syftade till att utså split mellan medlemmarna i det gamla

prelatpartiet och deras nykorade ledare, den evangeliske hertigen. Or-
saken till attbargarna dristade sig att intaga denna utmanande hållning
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trots hertigens yäxande militära övermakt, -var att förhoppningar om
hjälp och undsättning väckts genom habsburgarnas nordiska politik.

Redan i april 1535 hade från de habsburgska hoven uppmaningar
anlänt till de belägrade danska städerna atr ej ge upp. Hänsyn till
bl. a. genttraktaten gjorde emellertid kejsaren och hans fränder mindre
benägna att öpper inrervenera i Norden på hertig christierns morsrån-
dares sida. Helst ville de med diplomatiens vapen lämna hjälp till
Chris'tiern II:s befrielse. Ett lämpligt redskap ansåg man sig ha funnit
i greve Fredrik avPralz, som i maj r53¡ trolovades med christiern II:s
dotter Dorothea. Pfalzgreven hyste nämligen planer pä att undsätta de
belägrade städerna och att helst omintetgöra hertig christierns förhopp-
ningar på den danska kungakronan. Realiserandet av dessa planer drog
dock ut på tiden, och under senare delen av året började habsburgarna
på olika sätt uppmuntra lybeckarna i deras avsikt arr urrusta en flott-
styrka, som skulle bryta blockaden och undsätta de belägrade.n,

De lybska förberedelserna kunde ej hållas hemliga. Gusrav Vasa ut-
talade vid flera tillfällen sina farhågor. Borgarna i Malmö och Köpen-
hamn fäste stora fö,rhoppningar vid det planerade företaget. I juni
r53¡ hade de gjort en formlig anhållan om undsättning i Lybeck.nu
I förlitan på denna väntade hjälp var det som Jörgen Kock och de
iedande i Malmö vågade avvisa hertigens anbud. Den 8 aug. avbröts
förhandlingskontakten fullständigt, genom att borgarna i en skrivelse
till hertigen kritiserade det förslag till lejdbrev och överenskommelse,
som han tidigare översänt. Flertigen hade vädjat till borgarn a om att
de ej skulle ädraga sig ansvaret för ytterligare blodsutgjutelse genom
fortsatt motstånd. Borgarna överlämnade i sitt svar rill Gud att fälla
dom, huruvida ansvaret föll tyngst på dem själva eller på dem, som
fängslat christiern II mor givna eder samr ursänr en 'okristlig och
svekfull recess mor Guds heliga ord, dess vänner och beskyddarer.nn

Vid samma tidpunkt förbereddes hertig Christierns hyllning i de
skånska landskapen. Den 7 aug. rt3, utlovade hertigen i närvaro av
Tyge Krabbe, Axel Brahe, Mogens Gyldenstierne, Mourids Olufsen
Krognos, Arvid Jensen Ulfstand och Jep Thordsen Sparre, vilka från
Skåne begivit sig till hans läger utanför Köpenhamn, att han vid sin
kommande kröning skulle befästa och fullborda adelns privilegier och
friheter i enlighet med den provisoriska handfäsming han tidigare -
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den 18 aug. r j34 - givit adeln i Nordjylland.eu Det program adeln

härmed anslöt sig till, innehöll följande punkter: Om den tvedräkt,

som rådde i riket beträffande tron och de religiösa ceremonierna, skulle

hertigen, när han kom till ulugnt regemente>>' själv med rådets och

adelns bistånd upprätta en "kristlig skickelse,. Till dess skulle gälla,

att allt gods, som biskopar, prelater och kyrkan över huvud nu hade

i sin besittning och 'brukade med mässor, dagliga tideböner och andra

ceremonier,,, skulle de behålla. Adeln skulle få ha kvar det kyrkogods

den nu innehade, vare sig innehavaren höll sig till de gamla ceremo-

nierna och bruken eller den nya tron. Det gods adeln donerat till
sockenkyrkorna, skulle donator fortfarande ha dominium över, men

godset skulle i övrigt förbli hos kyrkan. Slutligen förpliktade sig her-

rigen att till alla, andliga eller världsliga, återställa gods, sorn fråntagits

dem under fejden, när han omsider fått makten i hela riket'nu

Hertig Christiern kom sedan över till Skåne och hyllades på Ler-

bäckshög vid Lund den r 8 aug. såsorn konung. Det kyrkopolitiska

läget inom ärkestiftet var ännu oklart. Jörgen Kock och hans an-

hängare intogo en deciderat evangelisk hållning. För dem däremot,

som anslutit sig till den utvalde konungens provisoriska handfästning,

rymde situationen många möjligheter' Man visste ej något om den

,skickelse, rörande de kyrkliga frägorna, som skulle utfärdas i fram-

tiden. En viss trygghet torde det dock ha inneburit för den gamla

kyrkans mäu, att denna ,skickelse', skulle utformas under medverkan

från rådets och adelns sida. Större delen av aristokratien hade ofta

bevisat sig vara kyrkans vänner. Tillfälle skulle alltså givas för dessa

krersar att göra sin mening gällande. Till dess skulle ett provisorium

råda, som genom sin kompromiss i återbördningsfrågan ej var ofördel-

aktigt för adeln men samridigt lämnade vissa garantier för kyrkans

egendom och rättigheter.

Endast nödvändiga ändringar vidtogos i fràga om fördelningen av

kronans län vid den skånska adelns andra partiskifte under fejden.

Mogens Gyldenstiernes län Lindholmen utvidgades med Falsterbo län,

som blivit ledigt genom att lHraïtrig Ulfeldt avlidit ät 1534. Jakob

Mouridsen Sparre övertog sin faders län, Färs härad. I rådet skulle
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Tyge Krabbe, Axel Brahe, Knud Bille, Flolger och Truid Ulfstand,
Claus Podebusk och Mogens Gyldenstierne."

Arkielektus tog del i den världsliga administrationen. FIan svarade
f<;r Nasbyholms län med underlydande Flerresrads, Ljunits och Vem-
menhögs härader. FIan mottog och vidarebefordrade kungliga befall-
ningar gällande såväl länet som kyrkans tjànare. Jämte de världsliga
rådsmedlemmarna deltog han i organisationen av militära företag och
i uppbörden av dre påbjudna gärderna i penningar eller naturapers,ed-

lar.n' Förhållandet till högadeln var detsamma som tidigare. Den 19

april t. ex. anhöll Tyge Krabbe hos domkapitlet om bistånd att ay
arkielektus utverka den ynnesten, att en av hans fränder skulle i för-
läning erhålla en by, vilken dennes fader tidigare haft som län under
ärkesätet.'n Arkielektus fick också finna sig i att Tyge Krabbe av her-
tig Christiern den z9 juni belänades med Barkåkra, Angelsbäck och
Skillinge län. Dessa tre län lydde under ärkesärer.'oo Episoden vitt-
nar ej blot om aristokratiens strävan att [ör egen del draga nytta
av kyrkans gods utan även om en tendens hos den unge regenten att
fritt förfoga över kyrkans egendom.

Kyrkan lämnade stora bidrag till finansieringen av krigföringen.
Alla samhällsgrupper gjorde stora uppoffringar i detta syfte, varför
det var givet, att även kyrkan borde medverka. På ett rådsmöte den
2o avg. i Lund i samband med hyllningen beviljades en ny silverskatt.
Sockenprästerna skulle därvid erlägga tio lod vardera, sockenkyrkorna
tio lod vardera och klockarna tre lod. Från köpstäderna skulle lämnas
fyra lod för varje bofast borgare. Skatten skulle erläggas före mickels-
mässan rt3t.'o' Arkielektus skulle då ansvara för uppbörden från
prästerskapet och sockenkyrkorna. Torbern Bille inlevererade också

sammanlagt 22663'lrlod från kyrkan och Näsbyholms län, en summa,
som utgjorde en tredjedel av den sammanlagda uppbörden i de skånska

landskapen. I april :'536 pälades en ny silverskatr, som gav nära
rSooo lod, varav z59z lod uppburos av arkielektus och y4 lod av
hans fogde över Näsbyholms län. I dessa summor ingår ej uppbörden
från köpstäderna, över vilken fullständig redovisning ej bevarats.'o'

Proviant, särskilt öl och bröd, uppköptes i köpstäderna och bland
allmogen genom Tyge Krabbes försorg. Dessutom ålades domkapitlet

r5
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att leverera 30 läster öl och ärkestiftets herrekloster sammanlagt 46
läster. Flerrevads kloster lyckades på kort tid utföra åliggandet, medan

domkapitlet av den utvalde konungen erinrades om ,den nöd och brist,
som på färde ärrr, och rnanades "låta s,amma öl framkomma". IJnder
sommaren arbetade på Lundagård en särskilt anställd maltmästare med

biträden för att efterkomma befallningen. Präster och klockare ålades

att ay sin tionde- och landgillessäd dels mälta malt, dels mala mjöl,
vilket genom Torbern Billes försorg skulle forslas till Köpenhamn.

Arkielektus tillhölls att göra sin >>yttersta flitn för att leveranserna
skulle äga rum.'o'

Kyrkan utrustade även ett antal knektar. Utöver det sedvanliga

antalet skulle såväl domkyrkans kaniker och vikarier som herreklostren

uppsätta tyttare på hösten r¡3¡. Likaså ålades arkielektus att hälla
ryttare utöver den styrka ,han tidigare sänt i fält. Senare utrustades
knektar även för tjänst i Norge. Dessutom ställde kapitelmedlem-
maÍna och Lunds övriga invånare kvarter till förfogande för de styr-
kor, som sam,m,andragits dit. itnnu i juni 1536 lågo knektarna kvar.'o'

Det anförda visar, att arkielektus och lundakapitlet förlorat en del
av den prestige ärkestiftets högsta myndigheter genom århundraden åt-
njutit. Detta stod klart för Aage Sparre, när han den 19 nov. rtjt
från Bosjö kloster besvarade kapitlets anmodan att infinna sig i Lund
för att deltaga i överläggningaffra om den stora silverskatten. Sådana

bördor som nu, skrev han, hade man aldrig i hans tid p?tlagt kapitlet.
Själv kunde han på grund av en ögonsjukdom ej infinna sig. Genom
Axel Brahe hade han fått tillsägelse att komma till kapitelmötet, men

han vore ej van att mattaga sådana befallningar pâ annat sätt än

genom konungens personliga skrivelser.tou

Under de månader, som förflöto mellan aristokratiens övergång till
hertig Christiern och hyllningen vid Lund, förfogade hertigen ganska

fritt över herreklostren och deras egendom. Yngre rnedlemmar av hög-
frälset erhöllo herrekloster i förläning, tills hertige¡ "själv kom in
i riket,. Axel Brahes son Jens tilldelades pä detta sätt Bäckaskogs

kloster, Börje Ulfstand Tommarps kloster, som Jörgen Kock haft i
förläning, Tage Ottesen Thott Ãs kloster, Jep Thordsen Sparre All-
helgonaklostret vid Lund och Christoffer Huitfeldt Oveds kloster.'ou

Christiern tillade sig sålunda gentemot herreklostren vidsträcktare be-



HERTIG CHRISTIERN OCH DEN SKÅNSKA KYRK.AN

fogenheter än vad Frederik I gjort. Samtidigt sökte han därigenom
dllmötesgå aristokratiens krav på förläningar. Rådskretsen har också

varit intresserad av att förläningarna kommo till stånd. När följebreven
till klostrens underlydande om de gjorda dispositionerna ay någon an-
ledning försenats, gjorde Axel Brahe, Holger Ulfstand, Axel Urup och
Mogens Gyldenstierne en påminnelse i saken.to' Det förtjänar emeller-
tid understrykas, att i första hand den yngre adelsgenerationen gjordes
till föremål för dessa gunstbevis. Aven under de följande åren visade
sig Christiern särskilt angelägen om att vinna den yngre delen av fràl-
set på sin sida. Av de tidigare gjorda klosterförläningarna bestod

endast en. Axel Brahe behöll Börringe kloster. Anders Bille befann
sig efter "adelsjakten" i fångenskap, och Christiern befallde land-
borna under Dalby kloster att tills vidare hålla inne med landgillet.
Den z¡ juli återgavs klostret till dess prost Flenrik Jensen.'o' Bosjö
klosrcr och St. Peters kloster förvaltades fortfarande av Aage Jepsen
Sparre.

Den provisoriska ordning, som skapades genom hertig Christierns
preliminära handfäs,tning och efter den 7 aug. r53¡ gällde även ärke-
stiftet, beredde kyrkans egendom och rättigheter ett visst skydd, under
förutsättning att kyrkans tjänare fullgjorde den mässtjänst och andra
förpliktelser de åtagit sig. Härigenom synes Christierns förfoganderätt
ôver klostren väsentligt ha kringskurits. Många av herreklosrren över-
lämnades nämligen nu åter till sina andliga ledare. Bäckaskog fråntogs

Jens Brahe, och abboten Peder Tuvesen fick befallning att äter ö.va

uppsikt över klostret. Ett särskilt skyddsbrev utfärdades för honom
och konventet, vari bröderna förpliktades att ej göra något kontrakt
rörande klostret eller dess egendom utan konungens samtycke. Men
samtidigt tillätos de att ,,fritt draga ut och inr,.'on På samma sätt åter-
gavs Allhelgonaklostret till abboten Christiern Severinsen och Ftrerre-
vads kloster till abboten Niels Jespersen. Aven Tommarps kloster åter-
lämnades till sin abbot, Jep Olufsen."o Efter denna omdisponering
stodo alla de bestående herreklostren inom ärkestiftet urom Börringe
kloster och Oveds kloster under andlig ledning. Abbotarna erhöllo
emellerdd befallning att uppgöra och till kansliet insända register över
klostrens fasta egendom och över vad som ,i denna tid" sålts eller
bortpantats. Vidare kungjordes förbud över hela Skåne mor at någon
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utan konungens samtycke köpte eller tillpantade sig gã'rdar eller jordar

från herreklostren."t Ett liknande brev hade är x4z5 utfärdats rörande

de skånska herreklostren. Den gången hade förbudet emellertid ingått
i de av ärkebiskop Peder Lykke uppsatta provinsialstatuterna."' Från

fall till fall hade senare Danmarks konungar uftalat förbud av detta

slag. Nu tillade sig kungamakten generellt det försvar över herreklost-

ren, som ärkebiskopen tidigare utövat.
Ãs kloster hade nedbrutits under fejden. Dess abbot hade sedan länge

haft tio av klostrets gärdar i förläning. I sept. r¡35 bekräftades denna

förläning, och samtidigt utvidgades den med Ãs och Veddige kyrkor
samt en kvarn. Klosterorganisationen befann sig alltså i full upplös-

ning. Dess tjänare i Tvååker ställdes under abboten i Flerrevads

kloster. Emellertid föreskrevs det, att den förutvarande abboten i Ãs

lrloster skulle predika Guds klara evangelium i de två sockenkyrkor
han erhållit, såsom han ville stå till svars inför Gud."* Denna bestäm-

melse jämte tillåtelsen aft >fritt draga ut och inr, vilken givits andra

konvents medlemmar, varslade om de öden, som väntade klosterfolket.

i\ven klostren drabbades av den allmänna silvergärden. Yären :,536

ålades ärkestiftets herrekloster att senast i juni månad erlägga sam-

manlagt rt ooo lod silver. Av denna summa erlades rc664'f ,lod.ttn
Skatærna i förening med den ökade rusttjänstskyldigheten utsatte

klostrens ekonomi för hårda påfrestningar, och många konvent tvinga-

des försälja fast egendom, vilket konungen i de flesta fall tillåtit.
Aldrig bliver det "slikt köp" på klostergods, skrev Eske Billes fogde

i juli t536 till sin herre. FIan kunde berätta om hur han för 9oo lod

silver köpt alla Ringsted klosters z7 gärdar i Halland, och han sade

sig planera även en egendomsaffär med Flerrevads kloster.ttu Torbern

Bille förvärvade r53¡ fem gàrdar från Oveds kloster."u Axel Urups
köp av egendom från Bäckaskogs kloster, vilka omtalats i annat sam-

manhang, betingades säkerligen av samma orsaker.

Särskild uppmärksamhet förtjänar en ätgärd från kronans sida i
syfte att säkerställa inbetalningen av de begärda silvermängderna. I
juli 1536 erhöll Tage Ottesen Thott av konungen 33 gàrdar, vilka till-
hörde Ã,s kloster, som pant för rooo lod silver. Detta var den summa

klostret ålagts att utb,etala, och Tage Thott förpliktades att inleverera

densamma till konungens myntmästare. I allt inbetaltehan 7:^4 lod.ttt
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På liknande sätt t¡ädde Gert Jensen Ulfstand emellan, när Bäckaskogs
kloster skulle lämna 2ooo lod silver. Den 3o juni pants,atres rre gärdar
dll Gert Ulfstand för 3oo danska mark, roo daler och zo lod silver.
Till myntmästaren kunde klostrets abbot inbetala 9G6lod i en omgång,
vilka abboten tydligen själv kunnat hopbringa, men därtill lämnade
Gert Ulfstand ytterligare 642 lod för klostrers räkning."'

I samband rned hyllningen urfärdades även privilegier och förord-
ningar för köpstäderna. Halmstad tillförsäkrades konungens beskydd
och rätt att ä.ven i framtiden förbliva under fataburen. ystad lades
troligen åter under fataburen, ty där insatres en fogde med uppgift att
uppbära kronans del i utdömda böter."n Det är säkert, arr även Trelle-
borg ställts direkt under kronan, ty Christiern vände sig till byfogde
och borgmästare i en skrivelse rörande förkommet gods. Detta skulle
ej ha skett, om staden varit bortförlänad."o I stort följdes sålunda
samma grundlinj,er som de, vilka Jörgen Kock uppdragit under gr€lrens
välmakt. Den viktigaste frågan var nu, huru provinsens ännu greye-
trogna städer skulle förhålla sig till den nye konungen.

På Varbergs slott höll Marcus Meyer ännu sdnd. Med stadens bor-
gare lyckades den utvalde konungen i slutet av augusri knyta kontakt,
och underhandlingarna förlöpte gynnsamr. Den zr sepr. urfärdade
borgarna ett hyllningsbrev, vari de lovade Christiern rroher."' pâL

slottet satt emellertid Marcus Meyer kvar. Borgarna i Malmö och
Landskrona hade anmodats sända represenranrer till hyllningen i Lund
den r8 aug. Landskronaborgarna ställde sig ej avvisande, uran deras
svar öppnade väg för underhandlingar. Dessa ledde till resultat i ok-
tober, så att kapitulationsvillkoren kund,e undertecknas den r r i denna
månad. Amnesti gavs för under fejden begångna övergrepp. Staden
fick behålla sitt artilleri, och dess rätt till fiske i sundet bekräftades.
På nytt fastslogs, atr sraden ej skulle bortförlänas utan ligga under
konungens fatabur. Slutligen beviljades borgarna rätt att hålla ,rgoda,
lärda och förf.arna predikanter, som predikar för dem Guds rena ord
utan mänskliga tillsatser och ceremonier,r.t" Så hade Landskrona under-
kastat sig konung Christiern, utan att vare sig dess krav på administra-
tivt oberoende eller på religiös frihet lämnats obeaktade.
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Från Malmö sändes underhandlare till hyllningsmötet."' Men själva

mötesdagen förövades nya våldsdåd från ömse sidor. Adelns folk stack

alla väderkvarnar utanför Malmö i brand. Borgarna sYarade med att
bryta ned adelsmäns gärdar inne i staden, och det vill synas, som om

man även förgripit sig på egendom tillhörande kyrkliga institutioner

i Lund."n Som tidigare nämnts, hoppades borgarna nu erhålla undsätt-

ning från Lybeck. Dessutom trädde Jörgen Kock genom mecklenburgsk

förmedling i kontakt med pfalzgreve Fredrik. Sommaren r¡3¡ sändes

rådmannen Flerman Veiger till Tyskland för förhandlingar. Han åter-

kom i mitten av aug. rt3t dll hemstaden.l'u

I denna situation utgays av motpartiet'en stridsskrift, "Jörgen Mön-

tirs krönicke', vilken ger goda upplysningar om hur herrarna betraktat

de religiösa och politiska stridsfrågorna."u Den speglar den inhemska

danska adelns ovilja rnot utlänningar i allmänhet och lybeckare i syn-

nerhet. Jörgen Kock framställes som en ärelös man, "den argaste för-
rädare, som finnas kan'. Flans uppsåt var ej blott att ödelägga all adel

utan även att f'orräda borgarna och allmogen. Hans politik endast

gjorde det lättare för lybeckarna att lägga Danmark under sig. Skriften

vill med andra ord inför borgarna misstänkliggöra deras egen stads-

styr'else. Borgmästarna i Malmö utmålas som fanatiska krigshetsare. I
första rummet angrips givetvis Jörgen Kock. Hans flykt vid Hälsing-

borg förlöjligas, hans later som fälthövitsman skildras med besk satir.

Kriget kallas kort och gott uJörgen Myntares fejd." Hans kollega Jens

Fynbo - >en skalk, som en danneman ej bör tro> - samt rådmän-

nen Flerman Veiger och Didrik Mortensen placeras vid myntmästarens

sida som ledare för krigspartiet. Framför allt vill man inge läsaren den

uppfattningen, att spelet var oåterkalleligen förlorat: "Hjälp milde

Krist i himmelrik! Hur ha vi, fattigt folk förletts med falskt tal och

listiga ord till denna fejd och detta förräderi av Jörgen Kock och hans

falska parti!" Särskilt angeläget har det varit för skriftens författarc
att rubba tilltron till de försäkringar om hjälp, som Flerman Veiger

m.edfört lrân pfalzgreven. De brev F{erman "Ljugare" haft med sig,

vore blott lögn och ,tremmagjord diktu. "Förr än vi få hjälp från

Rhen eller lJngern, dä fuo vi döda var man av hunger.,'

Skriften vittnar om den oerhörda hätskhet, som rådde mellan mot-

ståndariägren. Säkert är, att författaren skjutit över målet i sin skild-
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Landsþrona and.er r too-tdlets senare del. Kopparsticþ av Hogenberg ì G. Brawn,
Tbeatratn Urbiam IV Qg9)

ring av krigspartiets ledande män. Av de uppräknade personerna an-
sågos r 5 36 endast tvä vara så djupt komprometterade, att de avlägs-
nades ur stadsstyrelsen, nämligen Jörgen Kock och Flerman Veiger.'2?
Större intresse tilldrager sig däremot den uppfattning om den evan-
geliska förkunnelsens karaktär, som flerstädes röjer sig i "krönikanrr.
Predikanternas förkunnelse framställes som en lögn, importerad från
Tyskland. Borgarna äro ömkansvärda kättare, som r¡33 förrått sin
rätta överhet liksom Judas förrådde Kristus. FIos dem finner man ej
gudsfruktan eller mildhet, blott skalkhet, förräderi och blodtörsr. Den
'evangeliska läran var för borgarna blott en förevändning, bakom vilken
de dolde sina verkliga avsikter. Därför skildras också claus Morrensen
som väl förtrogen med krigspartiets avsiktqr: ,,Fferr Claus 'Tiuffe-bind',

Á.NDE,SKRON.



232 ARKESTIFTET UNDER GREVEFEJDEN

vår predikant, han har nu tagit sig den sed, ait taga order av Jörgen
Pengesmed, att predika lögn och bedrägeri, så att vi ej skola uppgiva

vår stad, vare sig till hertig Christiern eller Danmarks råd, ty de voro

aldrig någon köpman bevågna". För författaren tedde sig alltså den

evangeliska förkunnelsen som ett agitatoriskt vaPen i kampen mot råds-

partiet. Att den evangeliska teologien lämnat Jörgen Kock argument,

som rroro användbara även i den politiska maktkampen, har antytts

ovan sid. r98 i samband med skildringen av händelserna àr 1533.

Obestridligt torde även yara, att den evangeliska tron varit en moralisk

styrkekälla, när motståndsviljan sattes på prov. "Jörgen Möntirs krö-

nicke' vittnar om hur djupgående motsättningen blivit mellan evan-

geliskt och katolskt under inbördeskriget. Den klyfta, som på detta sätt

uppstått mellan framför allt borgarna i Malmö och deras politiska

rnomtåndare, kunde överbryggas först flera är efter fejdens slut.

I november anlände den av borgarna efterlängtade hjälpen. En

lybsk flottstyrka lyckades den 7 nov. undsätta Köpenhamn och Malmö

med livsmedel. Men nägra dagar senare lämnade den Oresund på ett
sätt som närmast liknade flykt."t Av större betydelse var emellertid,

att Jörgen \Øullenwever i aug. rt3t störtats av sina moßtåndare, freds-

partiet i Lybeck. Aven de förhoppningar' som man knutit till pfalz-
greven, gäckades. Först sent gr,epo sig nämligen habsburgarna an med

att sjä|va utrusta en flotta för en expedition mot Norden. När den

låg aktionsklar i nederländska hamnar i juli t536, var Christiern III:s
seger i Danmark ett fullbordat faktum, ry då kapitulerade Köpenhamn.

Schmalkaldiska förbundets medlemmar sågo med oro, att deras

evangeliska trosförvanter i Danmark f¿rodde sina krafter i inbördes

fejder. Under hösten r53¡ verkade de därför som medlare. Man ville
få till stånd ett möte i Flamburg, dit även representanter för de be-

lágrade städerna Malmö och Köpenhamn skulle inbjudas. Detta anbud

kom i oktober."' Likväl avsändes den lybska undsättningsstyrkan till
Oresund ett par veckor senare. Den instruktion, som Jörgen Kock den

8 nov., medan lybeckarna ännu lågo kvar i sundet, uppsatte för Malmös

ombud vid det planerade mötet, präglas därför av obruten kampvilja.
Innan man vore hågad att inleda förhandlingar, borde Christiern II
frigivas och återinsättas i de nordiska rikena. Flonom och hans dotter
liksom hennes gemäl pfaïzgreven ville man bistå, "så länge vi ha ett
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stycke bröd,. Staden Malmö skulle hållas dem till handa. Därför vore

det av största vikt, att ytterligare hjälp anlände från Lybeck."o

Stadsledningens synpunkter utveckladés ytterligare i en stridsskrift,
som i nov. rt3t utgavs på tyska. Den var avsedd att inför den tyska

opinionen rättfärdiga borgarnas sak, och dess framställning började

med en redogörelse för omständigheterna kring Christiern II:s avsätt-
ning år r523. Därefter behandlades rådspartiets löftesbrott gentemot

Christiern i samband med norgefälttäget r53z och riksrådets ätgärder

under det kungalösa tillståndet efter Frederik I:s död. Framställningen
fördes fram till och med den skånska adelns avfall från grevens parti
nyäret t535. Torbern Bille, Tyge Krabbe, Axel Brahe och Holger
Ulfstand skildrades med mörka färger. De sades ej blott ha brutit alla
eder och löften, som de givit Christiern II, utan även avsett att om-
intetgöra borgarnas salighetshopp genom att pätvinga dem den okrist-
liga recessen från käpenhamnsmötet 1533. Dessutom hade rikets adel

strävat ef.ter att ekonomiskt ruinera borgarståndet genom sin tilltagande
köpenskap och merkantila verksamhet. Borgarna ville sålunda framstå
som den evangeliska lärans försvarare gentemot en samvetslös och opå-
litlig gammaltroende rådsadel. Skriften var avsedd att läsas i Tysk-
land, ej minst av medlemmarna i det schmalkaldiska förbundet. Där-
för berördes ej Malmös förhållande dll utvald konung Christiern."'

Hamburgmötet kom ej till stånd på utsatt tid - den 6 nov. - pït
grund ay att ombuden från Köpenhamn och Malmö dröjde. Ett nytt
möte utsattes emellertid till den z6 dec. och under mellantiden växte
de belägrade borgarnas förhandlingsvilja. Som ombud från Malmö
befullmäktigades borgmästaren Jens Clausen Fynbo, rådmannen FIer-
man Veiger jämte en borgare. De skulle ej làngre yrka pâ' Christiern

II:s återinsättande i de nordiska rikena utan blott på hans frigivning."'
Under de tyska furstarnas medling öppnades förhandlingarna í FIam-
burg i början av är t536, och den 14 febr. hade man nått fram till en

fredsuppgörelse. Enligt denna förbundo sig lybeckarna att ej vidare
bringa sina forna bundsförvanter i Danmark hjälp eller undsättning.
Konung Christiern utfäste sig att sluta fred med städerna Malmö och

Köpenhamn, stadfästa deras privilegier och ge borgarna fullständig
amnesti. Lybeckarna skulle verka för att de belägrade inom sex veckor
antogo de framlagda villkoren.t"
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Borgmästare J ep Nielsens si.gnet

Fredsavtalet mellan Christiern och Lybeck innebar, att Jörgen Kocks
politik stod inför sitt sammanbrott. Under hänvisning till hamburg-
traktatens bestämmelse om att de belägrade städerna före midfasto-
söndagen (26 mars) skulle tillträda freden, utlovade Christiern den

r 8 mars fri lejd åt underhandlare från Malmö."n Jörgen Kock var
ej längre situationens herre. Borgmästarna Jep Nielsen och Jens Fynbo
ställdes i spetsen för de tio delegater staden avsände. Den 6 april svuro
de konung Christiern tro och huldhet å stadens vägnar.'ou Samma dag

utfärdades ett privilegiebrev för Malmö. Staden skulle fortfarande ligga
under konungens fatabur. Befästningarna skulle bestå, och borgarna
skulle få behålla stadens artilleri. Konfiskerat adelsgods skulle åter-
ställas, och adelsmän, som hade gfudar i Malmö eller dess omgivningar,
skulle fritt få inneha dessa. Jörgen Kock - som lämnat stad'en och

befann sig i det ännu belägrade Köpenhamn - skulle upptagas i för-
likningen, om han senast inom sex veckor anslöt sig till densamma.

Malmöhus skulle ej återuppföras, eftersom borgarna kände sig "besvä-
rade" därav. Stadens hospital skulle behåIla all jord det hade laga
åtkomstbrev på. Rörande do'mkapitlets gods inom Malmö skulle en ny
ordning upprättas under konungens förmedling, varvid Frederik I:s
brev från âr r5z7 skulle läggas till grund. Borgarnas rättighet att själva
välja sig predikant bekräftades. Predikarna skulle undervisa i det heliga
evangeliet och Guds rena ord, såsom det kunde bevisas enligt skriften,
men konungen förbehöll sig rätt att bekräfta valet, sedan den utsedde
examinerats och befunnits ugod och nyttig både i levnad och lärdomr."u

Borgarna i Malmö hade sålunda ej kämpat förgäves. Deras rätt till
evangelisk gudstjänst hade på nytt bekräftats, och en tillfredsställande
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ordning i fråga om domkapitlets jordar och gârdar i staden hade

ställts i utsikt. i\ven om Jörgen Kocks me$ långtgående reformplaner

ej kunnat förverkligas, inneburo villkoren avsevärda yinster på väsent-

liga punkter, och vad mera rrar, de blevo bestående även i framtiden.
Så var däremot ej f allet med förbudet mot återuppförandet av Malmö-
hus. Redan efter herredagen i Köpenhamn på hösten t536 begärde

konungen borgarnas samtycke till att slottet pä nytt uppfördes, och

byggnadsarbetena igångsattes omedelbart."'
Belägringen av Marcus Meyer pi Varbergs slott bedrevs under våren

1536 med all makt. Den z7 maj stormades slottet, Meyer fängslades

pä nytt, och Truid Ulfstand var äter herre på Varberg. Slottet var illa
tilitygat och delvis sönderskjutet. Herr Truid grep sig omedelbart an

med reparationsarbeten. FIan bad sina fränder om bistånd, så att han

kunde visa stadens borgare, att han ,'ännu hade släkt och vänner i
Danmarkr'.t"

Slutläget i grevefejden innebar ett fullständigt nederlag för det poli-
tiska program, som prelatpartiet gjort till sitt under herredagen t533.
I stället för en minderårig, i katolsk anda uppfostrad monark hade

riket erhållit en eyangelisk, fullmyndig konung. FIan hade med yapen-

makt erövrat sina länder och stod därför ej i tacksamhetsskuld till vare
:sig prelater eller aristokrati. Att binda hans rörelsefrihet med en hand-
fästning liknande Frederik I:s var ej tänkbart. Därmed måste också

förhoppningarna om att kunna återknyta den danska kyrkoprovinsens
förbindelser med kurian skrinläggas. Ej ens en dansk biskopskyrka,
byggd på evangeliets grund, syntes möjlig, ty den nye konungen hade

uttryckligen beviljat de kapitulerande evangeliska borgarna rättighet att
själva utse sina predikanter och till och med i villkoren för Malmö
tillagt sig själv rätt att pröva och bekräfta valet. Medan sålunda de

evangeliska menigheternas existens omgärdats med starkare garantier
än tillförne, hade den katolska kyrkans öde förbundits med den nya

"skickelseu, som i sinom tid skulle ersätta det rådande provisoriet. När
,avgörandet stundade, låg det största makt uppå att den gamla kyrkans
ledande män och kyrkan själv kunde visa, att de "ännu hade släkt och
vänner i Danmarkn.
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Arkiepiskopatets undergång

I srurBr Av JULI MÃNAD ts:e kapitulerade Köpenhamn, och den 6
aug. höll utvald konung Christiern sitt intåg i huvudstaden. Samtidigt
fattades beslut om att kalla en allmän herredag att möta i medio av
oktober. Kallelsebrev skulle utgå ej blott till rådsmedlemmar utan
även till rikets övriga adel och till köpstäderna. Dessutom beordrades

länsmännen ornbesörja, att allmogen i de oiika häraderna utsågo om-
bud. Mötet skulle således bliva ovanligt representativt. Stora och vik-
tiga frägor väntade också på sin lösning. Det gällde främst den nye

konungens handfästning samt beslut rörande rikets förvaltning och

kyrkans ställning under de kommande åren. Därtill kom, att den nye

konungens ställning ännu ej kunde anses tryggad. I de nederländska

hamnarna låg den flottstyrka segelklar, som på kejsar Karls order
utrustats för att. medverka i pfalzgreve Fredriks försök att befria
Christiern II. På diplomatisk väg lyckacles Christiern III visserligen

förhindra, att detta företag kom till stånd, men hotet hade på hösten

r¡36 ännu ej avlägsnats.t

En vecka efter intåget iscensattes emellertid en kupp i huvudstaden,.

vilken blev av genomgripande betydelse för herredagens förlopp. Nat-
ten mellan den rr och rz aug. lät konungen gripa och insätta i fängelse'

arkielektus Torbern Bille jämte de utvalda biskoparna i Roskilde och

Ribe. Dessa prelater befunno sig alla i Köpenhamn vid denna tidpunkt..
Aktionen igångsattes vid fyratiden på natten, och samtidigt utsattes

bevakning vid huvudstadens tillfartsvägar. Staden hölls på detta sätt
avspärrad i tre dagars tid. Klockan àtta pä morgonen kallades de
världsliga rådsmedlemmar, som vistades i Köpenhamn, upp på slottet-
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De världsliga rådsnedlentrnarnas förpliÞtelsebreo till Christiern III den r2 aug. t5j6. Rigsarkivet, Köpenhamn
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Den preussiske amiralen Johan Pein, som själv var närvarande, uppgav
i ett brev, som han skrev några timmar senare, att Mogens Göye, Ove
Lunge, Mogens Gyldenstierne, Erik Krummedige och kanslern Johan
Friis varit bland de närvarande. Herrarna upplystes om at biskoparna
fängslats, och uppmanades samtycka till det skedda vid risk att eljest
,bli tagna vid vingbenet". Något senare på dagen hade herrarna fogat
sig och lämnat sitt bifall i skriftlig form. Order utfärdades slutligen
av Christiern att även de biskopar, vilka vistades annorsrädes i riket,
skulle fängslas.

Nyare forskning har särskilt fäst sig vid de militära anstalterna
vid kuppen och Johan Peins anrydan om aú de världsliga råden
handiade under hot. Flerrarnas förpiiktelsebrev har karakteriserars som
€tt >konungens ultimatum till riksråden, när dessa på order mötte upp
på slottet och ställdes inför den fullbordade gärningen: de tre biskopar-
nas arresteringr. Flerrarna skulle med andra ord ej ha haÍt någo.t vaI.
Förpliktelsens ord, att. herrarna av fui vilja och med välberådd håg
gjort sina utfästelser, vore atr betrakta som en tom fras, medtagen i
syfte att förläna dokumentet den rättskraft, det skulle saknar, om der
vore avtvunget,2

Att de till slottet uppkallade rådsherrarnahandlat under påtryckning,
torde vara odiskutabelt. Men de ha ej fallit till föga inför horelserna
utan sökt gö'ra sina egna synpunkter gällande. Därom vittna de beva-
rade förpliktelsebreven.s Under ett återfinnas alla de närvarande riks-
rådens sigill, nämligen Mogens Göyes, Tyge Krabbes, Ove Lunges,
Axel Brahes, Knud Billes, Oluf Rosenkrantz', Holger och Truid
Ulfstands, Axel Urups, Mogens Gyldenstiernes, Erik Krummediges och

Jo,han Friis. Dessa herrar förpliktade sig sålunda att aldrig efter den
dagen öppet eller hemligt medverka till att någon biskop kom i besitt-
ning av världslig makt, av biskopsdöme eller ränta i Danmark. Upp-
märksamhet fiörtjänar emellertid förpliktelsebrevers formulering just på
denna punkt. Herrarna urfäsre sig nämligen att ej förhjälpa någon
biskop till världslig makt i Danmark, "förrän så sker, att der blir sam-
tyckt och hållet av ett allmänt, kristligt concilium generale i kristen-
heten, så att Danmarks rike så väl som andra nationer, både i Tyskland
och annorstädes i kristenheten, det bevilja, samrycka och fullborda".
Men, hette det, ej ens efrer ett sådant koncilium skulle herrarna hemligt
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eller uppenbart göra några som helst praktiker för att biskoparna skulle

beklädas med världslig myndighet, såvida inte Danmarks rikes konung,

råd, adel och meniga inbyggare gåve sitt samtycke därtill. Punkten om

âtt man skulle taga hänsyn till ett allmänt kyrkomötes beslut förlorar

sålunda helt sin betydelse genom de i den därpä följande satsen inne-

hållna villkoren. Denna skruvade utformning av herrarnas förpliktelse

hade varit omotiverad, om aktstycket förelagts sorn ett ultimatum för
underskrift. Snarare torde det förhålla sig så, att man i punkten orn

konciliet har att se vittnesbördet om ett motkrav, som rests från de

närvarandes sida i syfte att förhindra, att den planerade förändringen

i biskoparnas ställning bleve definitiv. Ett motkrav, som Christiern

och hans rådgivare genom den form de givit förpliktelsebrevet, sökt

komma till rätta med.

Den medeltida konciliarismen hade nämligen ej spelat ut sin roll.
Många katoliker i Europa hoppades, aú, ett allmänt koncilium skulle

återställa kyrkans enhet, genom reformer råda bot på förefintliga

brister och krossa den påvliga kurialismen. Bland koncilietankens främ-
jare märktes främst Karl V. Klemens VII var emellertid en ivrig mot-

ståndare till alla planer att samla någon kyrklig församling, som kunde

minska påvens myndighet över kyrkan. Flans eftertràdare Paul III
förmåcldes däremot av kejsaren under personliga förhandlingar i Rom

är 1536 att samtycka till anordnandet av ett allmänt koncilium. Den

z juli utfärdades en påvebulla, som kungjorde, att ett koncilium skulle

samlas i Mantua påföljande är í mai. Under hösten tillställdes såväl

furstar som ärkebiskopar och biskopar meddelanden om det utlysta

kyrkomötet.'
Det utlysta konciliet kom ej till stånd utan uppsköts gång efter

annan. Den påvliga bullan av den z juli torde ej ha varit känd i Dan-

mark den rz aug. Men herrarna ha säkerligen ej varit främmande för
tanken pä ett allmänt koncilium. I den religiösa debatten under r;zo-
talet hade man både i Tyskland och Danmark, när så befunnits lämp-

ligt, åberopat ett kommande allmänt konciliurns beslut. Mången gång

hade de evangeliska med detta medel försökt i ett ofördelaktigt làge

förhala avgörandet. Ett nàra liggande exempel härpå är malmöbor-

garnas b,rev av den 6 jan. ri34 till Tyge Krabbe. Efter 1536, då de

gammaltroendes situation förvärrats, fördes däremot i regel tanken på
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att ayvakta ett konciliums beslut fram frãn deras hå11. Första gången
detta skett, skulle sålun da ha varit, när förpliktelsebrevet sigillerades
den re aug. 1536.

Det som i främsta rummer tabr f.ör att så verkligen varit fallet, är
förpliktelsebrevets inledande del och det sätt, varpå denna del förbun-
dits med aktstyckets slutparti. Inledningen omtalar nämligen vissa för-
slag konungen gjort. Christiern var, sades det, övertygad om att riker
skulle få ro, endast om >>regementetn för framtiden ej låg hos någon
ärkebiskop eller biskop utan fick förbliva hos konungen och hans efter-
trädarc samt hos riksrådet. Därefter sägs: 'Eftersom Kungl. Maj:t vär
nådigste Ftrerre förlikt, förenat och fördragit sig med oss och vi så
beseglat detta, för att hädanefter i Danmarks rike skall så hållas, så

erkänna vi oss hava lovat och försäkrat och nu med detta vårt öppna
brev lova och försäkra>, att, ej lämna något bistånd till att någon
biskop erhåller världslig myndighet, biskopsdöme eller ränta i riket-
Urkundens lydelse ger bär otvetydigt vid handen, aft der varit fräga
om utfä,stelser och i gengäld givna förpliktelser. Konungen har allt-
så förespeglat herrarna, att de världsliga rådsmedlemmarna,ensamma
skulle med konungen dela rikets sryrelse, sedan de andliga, självskrivna
rådsmedlemtnarna avlägsnats med våldsamma medel. Inför detta an-
bud ha herrarna samtyckt till det skedda. De ha dessutom förpliktat
sig att ej m,otsätta sig det heliga evangeliets och Guds rena ords pre-
dikan i riket, som den sista punkten i aktstycket lyder. Därm ed äter-
gick man till den reformistiska ståndpunkt, som varit kyrkans och
adelns under senare delen av Frederik I:s regering. Ett överflyttande
av regeringsmakten till enbarr världsliga myndighetspersoner, en refor-
mistisk eller evangelisk kyrka - den i kompromissens anda gjorda
formuleringen om ordets rena förkunnelse rymm er ju bäda möjlighe-
terna - på evangeliets grund, voro alltså huvudpunkterna på det
handlingsprogram, varom förpliktelsebreyer bär vittne.

Vilka bland d,e närvarande tolv riksråden ha företràtt oppositionen
mot konungen? samma dag som förpliktelsebrever uppsarres, urskrevos,
också sju med detta iikalydande brev. De beseglades av Tyge Krabbe,
Axel Brahe, Knud Bille, Holger Ulfstand, Axel Urup och Mogens,
Gyldenstierne var för sig.u samtliga dessa herrar tillhörde den skånska
rådskretsen. Detta var säkerligen ingen tiilfällighet. De hade under
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fejden visat, att de obehindrat kunde svika den herre de svurit trohet.

Därför bjöd försiktigheten, att de gåvo personliga försäkringar.u Men

dessutom hade dessaherrarunder Frederik I:s tid och ej minst på herre-

dagen r¡33 framträtt som den gamla kyrkans vänner och försvarare.

Detta gällde främst Tyge Krabbe, Knud Bille samt Holger och Truid

Ulfstand. Dessa män måste sättas ur spel, när ett slag skulle riktas

mot deras vänner och fränder inom prelatpârtiet. Ã andra sidan voro

de säkerligen ej otillgängliga för konungens löften. Rådsaristokratiens

medinflytande på rikets styrelse var €tt av de främsta kraven, när

Frederik I:s handfästning utredigerades, och r¡33 hade man löpt linan

ut och försökt göra riksråd et allenaràdande. Den skånska rådskretsens

ledande män hade deltagit i dessa strävanden.

Ur Christiern III:s synpunkt tedde sig den uppgiften angelägnast' att
isolera biskoparna. I sin provisoriska handfästning hade han utfäst sig

att i samråd med riksrådet och adeln utarbeta den nya ,skickelse",

varigenom trosfrågan och de kyrkopolitiska problemen skulle få en

lösning. Händelserna under natten rnellan den rr och rz aug. ej blott

sprängde sönder den traditionella sammanhållningen mellan prelater och

aristokrati utan förpliktade även inflytelserika medlemmar av högfräl-

set till eft kyrkopolitiskt program' som överensstämde med konungens

planer. Alla förhoppningar om samverkan mellan kyrkoledningen och

rådsadeln i det avgörande ögonblicket grusades för de gammaltroende.

Christiern själv har befarat, att en sådan samverkan skulle äga tum.

Den r 3 aug. skrev han till hertig Ernst av Lüneburg, att riksråden efter

Köpenhamns kapitulation invecklat sig i "praktiker" med biskoparna,

och att man kunde misstänka, att de skulle fortsätta därmed. Han

hade därför låtit fängsla biskoparna och övervägt att làta gripa även

de världsliga rådsmedlemmarna' ty de voro bröder, svågrar, släktingar

eller vänner till prelaterna. Några av hans danska och tyska råd hade

emellertid förmått honom att. ändra sitt beslut. Efter förhandlingar

mellan konungen och riksråden hade förpliktelsebreven utskrivits.' Om

oppositionen mot konungen representerats aY de sju herrar, som lämnat

personliga förpliktelsebrev, ligger det närmast till hands att söka de

riksråd, hos vilka Christiern, som han skrev, funnit "tro och loven>,

bland de fem rådsmedlemmar, som ej avkrävts någon försäkran utöver

den samfällda. Dessa fem voro Mogens Göye, Ove Lunge, Erik Krum-
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J obdn Friis. Oljemålní.ng, Fred.eriksborg

medige, Oluf Rosenkrantz och Johan Friis. Av Johan Peins tidigare
nämnda brev framgär det, att även biskop Ove Bille deltagit i sam-

mankomsten, där herrarna ställß inför konungens krav. FIan kan
emellertid i detta sammanhang lämnas ur räkningen. Den främste bland
de återstående herrarna var Mogens Göye, sedan rr34 en av Christiern
III:s mest betydande medhjälpare. Erik Krummedige, Ove Lunge och

t6
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Oluf Rosenkrantz hade under herredagen rt33 ståtr rikshovmästarens
parti nära. Från deras sida torde ej nägra kraftigare gensâgor ha rests

mot konungens planer. Dessa omständigheter ge vid handen, att de

förtrogna Christiern enligt egen uppgift haft inom rådskretsen, i första
hand varit nägra av dessa herrar. Man har också menat sig kunna
igenkänna Johan Friis handstil i det gemensamma förpliktelsebrever.
Ar detta riktigt, styr.kes ytterligare den här framlagda uppfattningen
om rollfördelningen vid den dramatiska scenen.'

Christiern ansåg sig, enligt de uppgifter Johan Pein lämnat i sina

brev, kunna räkna med stöd från den yngre adeln, städernas borgare
och allmogen.e Att konungen sökt värva anhängare bland det yngre
frälset, har redan antytts i samband med bortförläningen av ärkestiftets
herrekloster sommaren r¡35. Under loppet ay är t536 hade även de

skånska köpstäderna tillgodosetts med förmåner av olika slag. Simris-
hamn gynnades genom att utlänningar förbjödos salta sill i stadens när-
het. Lund erhöll rätt till fri torgdag varje vecka, vilket man velar
förmena borgarna. Stadens rätt att ligga under konungens fatabur be-

kräftades, och borgarna befriades från skyldighet att göra körslor åt
andra än representanter för fataburen. Samma förmån i fråga om
körslor beviljades itngelholm och Halmstad, varjamte den sistnämnda
stadens rätt till seglats på Lybeck, Stralsund och hertigdömena be-
kräftades.'o

Johan Pein uppgav i ett av sina brev till hertig Albrekt av Preussen,

att köpstäderna skulle skriftligen få lämna sitt samtycke till biskopar-
nas fängsling. Sådan uppmaning har också riktats bl. a. till Malmö
och Landskrona, vars borgare befalldes sända delegationer till huvud-
staden. Den z4 aug. uppsattes staden Malmös förpliktelsebrev, varvid
man följde ordalydelsen i de tolv riksrådens brev." Slutligen utarbeta-
des proklamationer om biskoparnas fängsling, vilka skulle uppläsas på
alla landsting. Aven allmogen skulle sålunda bibringas den uppfatt-
ningen, att Christiern på goda grunder ingripit mot prelaterna.

Utgångsläget för herredagens förhandlingar hade genomgripande för-
ändrats. Prelatpartiet var krossat. Dess medlemmar bland de världs-
liga riksråden hade i väsentliga frägor berövats sin handlingsfrihet.
Konungen behövde ej längre befan motstånd från deras sida under det
stundande mötet, när de kyrkoorganisatoriska frågorna skulle tagas
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fejdens slut befunno sig som fângar i Mecklenburg. De skulle enligt
ingångna avtal utlämnas till Christiern III, som sedan kunde behandla
dem efter gottfinnande. Genom sitt inflytande på de fängslades öde
hade han erhållit ännu ett påtryckningsmedel gentemor adeln. Bland
dessa fångar märktes Anders Bille och Johan Urne. På liknande sätt
kunde han, om han fann det lämpligt, utnyttja de fängslade biskopar-
nas belägenhet. Det mest betydelsefulla var dock, att arkielektus lik-
som rikets övriga stiftschefer ej kunde göra sina synpunkter gällande,
när beslut skulle fattas om deras egen och den danska kyrkans fram-
tida ställning. De kallelsebrev, vilka enligt den ursprungliga planen för
herredagen skulle utgått till dem, behövdes ej längre. Det förefaller,
som om de aldrig avsänts."

Flerredagens förhandlingar öppnades omkring den zo okt. r¡36. Tio
dagar senare förelågo dess beslut i form av en mötesr.ecess, en hand-
fästning för Christiern III och en valakt, varigenom Christierns son

Frederik utsågs till tronföljare.l' Om förhandlingarna i övrigt är intet
känt. En kunglig proposition, som framlagts för mörer, är bevarad i
rcterat.7n Den innehöIl häftiga anklagelser mot rikets biskopar. Skul-
den för de gångna årens olyckor lades väsentligen på dem, även om
konungen tillika hävdade, att borgarna och allmogen visat uppstudsig-
het mot sin rätta överhet. Biskoparna tillvitades r. o. m. att de med
alla medel försökt tillägna sig gods, som tillhörde ridderskapet och
adeln.tu Torbern Bille anklagades dessutom för att han, ehuru den
främste i riksrådet, vid Frederik I:s död underlåtit att omedelbartkalla
rådet till tronföljarval, för att han visat slapphet i uppsikten över
sina underlydande biskopar, och för att han förföljt rikets evangeliska
predikanter. Även de övriga biskoparna behandlades var för sig i an-
klagelsen.

Christierns avsikt att söka samverkan med aristokratien visar sig ejl

minst däri, att han genomgående bortsett från adelsmännens delaktig-
het i det skedda. De hade dock lämnat biskoparna det nödvändiga.
stödet, när religionspolitiken omlades i reaktionär riktning. Konungen
undvek sorgfälligt misstanken, att han ville kom,ma även adeln till



244 ARKTEPTSKOPATETS UNDERGÅNG

livs. Det vore ej, sade han, meningen med biskoparnas fängsling att

"av hat, nidskhet och fiendskap> utrota adeln utan blott att straffa
de verkligt skyldiga, biskoparna.'u Frågorna torde först ha behandlats

i riksrådet. Den z8 okt. frigåvos de fångna herrarna, sedan de skrift-
ligen förpliktat sig att respektera den nya reform och ordinantia om

rikets förhållanden, som konungen ville göra, samt samtyckt till bisko-
parnas fängsling och till att biskopsgodset lades under kronan." Den

utförligare lydelse dessa förpliktelsebrev erhållit i jämförelse med akt-
styckena från den 12 avg. ger vid handen, att enighet nu uppnåtts
även i fråga om biskopsgodset och rikets övriga förhållanden. Den

3o okt. dagtecknades handfästningen, recessen och valakten. Samma

dag upplästes för allmogen på Gammeltorv ett på den kungliga pro-
positionen byggt tal om biskoparnas skuld och de av konungen före-
slagna ätgärderna. Förslagen gillades av församlingen.

Genom mötesbesluten tryggades åt Christierns arvingar rätten till
danska kronan, även om man formellt höll fast vid att Danmark

skulle förbliva ett fritt valrike. Gentemot länsmännen tillförsäkrades

konungen större myndighet och större frihet. Enligt förpliktelsebreven
av den 12 alrg. skulle regementet ligga hos konungen och riksrådet.
Recessen gav visserligen uttryck åt uppfattningen, att regementet i
riket hängde mest på konungens person, men å andra sidan föreskrevs,

att eftersom konungen ensam ej kunde bestyra allt, skulle han biträdas

av hovmästare, kansler och marsk, vilka skulle tagas bland "infödda
danska män, som skoia vara konungen och andra rikets råd behjälpliga
i rikets ärendenu. Löftena om medinflytande på rikets styrelse hade

således infriats, även om beslutet därom erhållit en svävande formu-
lering i herredagsrecessen.

I avsevärt mindre utsträckning tillgodosåg man borgarnas krav på

ekonomiska fördelar. Konungen hade i propositionen uttalat sin vilja
att genom en ordinantia tillse, att köpstäderna och menige borgare

höllos "i flor och vid makt, näring, bärgning och köpenskap och där-
uti befordrades och framhjälptesu." Det är emellertid karakteristiskt
för läget, att löftena uppfylldes blott i den mån adelns intressen ej

därigenom träddes lör nàra. Ã. ena sidan bestämdes i recessen, att pre-
later, läns,mäns män, fogdar och bönder liksom pebersvende ej fingo
driva förprång med aln eller andra smärre måttsenheter. Sådan köpen-



skap skulle 0.0,,,,",".äï"ä. ï." ;' :::^,ia"" r,ir"", roll
säljningen av lantbruksprodukter genom att bönderna erhöllo rätt att
sälja fritt till kronan, rådsmedlemmar och adel, obehindrade av sina

andliga eller världsliga herrar. Dessutom upphävde handfästningen
alla f<;rbud mot export av gödoxar och livsmedel, och recessen medgav,
att adelsmän sålde de oxar, som de kunde stalla på eget foder eller
hos sina egna tjänare. Denna rättighet, som i praktiken snart blev ett
monopol, var en av de betydelsefulla förutsättningarna lör den danska
adelns växande andel i rikets ekonomiska liv, samtidigt som den bidrog
till att lägga grunden till aristokratiens politiska maktuweckling under
de kommande decennierna.

Köpstadsmännens förhoppningar om am bliva den danska handelns
allenarådande herrar hade sålunda grusars. De adliga konkurrent-
intressena hade gynnats mer än borgarnas egna. Men genom biskopar-
nas fall vunno köpmännen dock ett par fördelar. Det fanns hopp om
aft borgarna hädanefter skulle erhålla drägliga legovillkor för de kyr-
kans gårdar och hus, som lågo i köpstäderna. Likaså kunde man räkna
med att den konkurrens på det merkantila områder, som prelater och
herrekloster bedrivit, skulle försvinna, om konungens kyrkopolitiska
program kunde genomföras. Slutligen hade det latenta hot mot de

evangeliska friförsamlingarna avlägsnats, som alltid represenrerars av
en existerande gammaltroende stiftsledning.

De viktigaste besluten på herredagen gällde kyrkans framtida ställ-
ning. I denna fråga stodo två skilda religiösa och statsteoretiska tanke-
system mot varanda. Enligt medeltidens uppfattning ägde kyrkan båda
de två svärd, som arr Kristus en gång anförtrotts aposteln Petrus och
av denne lämnats i arv till eftertràdarna på påvestolen. De två svär-
den voro symboler för dels den högsta andliga myndigheten, dels den

högsta världsliga myndigheten. Som insatta av påven kunde biskoparna
resa krav på såväl andlig som världslig myndighet. I kraft av den

obrutna apostoliska successionen innehade kyrkan och dess tjänare de

båda svärden. Den kunde kräva, att det världsliga samhället skulle
medge den en privilegierad särställning, skydda dess egendom och re-
spektera dess påbud. En naturlig följd av detta betraktelsesätt var,
att biskoparna beklätts även med världslig myndighet och fått plats
i riksrådet.'o
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Luthers lära om det allmänna prästadömet lade grunden till en ny
syn på kyrkan och dess forhållande till staten. Kyrkan är de troendes

samfund, en Kristi stiftelse, där nådemedlen brukas och Guds ord är

l"g. Stat och kyrka utgöra tillsammans en enhet, en lekamen. Men

kristenheten har en andlig och en världslig överhet, vilka böra inbördes

samarbeta och stödja varandra i vidmakthållandet av denna Kristi
lekamen. Den andliga överhetens uppgifter äro främst andliga, själa-

vård, predikan och handhavande av nådemedlen. Den världsliga över-
heten bär svärdet, men som ,rkristen överhet" har den sitt kall av

Gud och är den främsta lemmen i kyrkans lekamen. Dess plikt är

att vaka över det andliga livet. Alla skola höra evangelium och leva

i enlighet därmed.'o Stödd på denna övertygelse störtade Christiern III
det danska episkopatet över ända.

I recessen förklarades biskoparna avsatta. Man ville aldrig någonsin

hava dem tillbaka "uti sådant regemente>. Reservationen om hänsyns-

tagande till det allmänna konciliets beslut hade som synes nu fallit bort.

Biskoparnas gods, slott, gärdar, hus och jordagods skulle till evig tid
med all sin ränta läggas under kronan eller begagnas till konungens

uppehälle och meniga rikets bästa. Konungen övertog även patronats-

rätten i de fall, där biskoparna innehaft sådan. Konungen trädde så-

lunda i biskoparnas ställe vid utövandet av den till biskopsämbetet

knutna världsliga myndigheten. Den andliga myndigheten överläts

efter en tid på superintendenter.

Alla kloster, prelaturer och andra digniteter skulle däremot förbliya
vid makt, tills en annan ,skickelse" hunnit upprättas av konungen,

rådet och "flera visa mänr. Dock antogs principiellt, att munkar skulle

frítt [ä Lämna sina kloster. För de kvarvarande skulle predikas Guds

rena ord, och de skulle föra ett kristligt leverne. Bestämmelsen om

den kommande slutliga uskickelsen" innebar endast en bekräftelse på

det löfte, som Christiern givit i sin provisoriska handfästning, dock

med det tillägget, att teologiskt sakkunniga skulle medverka. Beslutet
om klostren stadfäste det skick, vilket varit rådande i ärkestiftets herre-

kloster allt sedan Christiern gjort sin myndighet gällande över de

skånska provinserna.

Luther hade i fråga om de reformerade kyrkornas egendom utgått
från den kanoniska ståndpunkten: vad kyrkan erhållit, bor forbliva
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hos henne. Han hävdade följaktligen, att egendomens avkastning skulle
disponeras av kyrkan för fattigvård, undervisning och kristlig kärleks-
verksamhet. Melanchton hävdade på samma sätt, att det var den

kristna överhetens plikt att tillse, att kyrkan fick behålla den rätt hon

av gammalt åtnjutit.'l En annan mening hyllade de tyska furstar,
som infört reformationen i sina länder. De sekulariserade ofta kyrko-
godset och disponerade demamma för statsändamål. Sådana åtgärder

vidtogos av många furstar, vilka voro medlemmar i det schmalkaldiska
förbundet. Förbundsmedlemmarna gingo emellertid in på ett från
katolskt håll framlagt förslag, att nya omdisponeringar av kyrkoegen-

domen ej fingo göras, förrän ett allmänt koncilium fattat beslut i dessa

frågor. Från denna utgångspunkt underkände de den kejserliga riks-
kammarrättens kompetens att fäila utslag i mål om sekulariserat kyrko-
gods. Avgörandet av dessa frågor tillkom endast konciliet."

Christiern III blev medlem i schmalkaldiska förbundet först år i538,
men han stod i nära förbindelse med en av dess ledande män, lant-
greve Filip av Flessen. Denne var hans förtrogne och rådgivare vid
kuppen den rz aug. I sina åtgärder beträffande biskopsgodset har han
också, som arr det föregående framgår, följt furstarnas linje, e¡' Luthers.
Men därtill kan läggas en olikhet. Han erkände ej ens konciliets be-

fogenhet att ge föreskrifter om biskoparnas och deras egendoms fram-
tida ställning. Förpliktelsebreven från den 12 a:ug. vittna om hur man

kringgått tanken pä att. taga hänsyn till konciliets beslut. I recessen

nämndes konciliet inte ails. Det synes sålunda ha varit konungens av-
sikt att genomföra den danska kyrkans nyorganisation oberoende av
de riktlinjer, som ett allmänt kyrkomöte komme att uppdraga. Re-
formationen har för honom varit en angelägenhet, som endast angick
honom själv, rikets råd och adel samt dess meniga inbyggare.

Därför var det ej heller underligt, art han utan förbehåIl kunde
medge adeln rätt att återbörda sådant stiftelsegods, som adelsmännen

kunde bevisa sig vara rätta arvingar till, ,'när de personer äro döda

och avlidna, som hava några vikarior i förläning". Vidare medgavs i
handfästningen, att det gods, som adeln förvärvat från kyrkan genom

skifte eller köp och på vilket man hade laga åtkomsthandlingar, skulle
få besittas oklandrat. Bestämmelsen hade förebådats genom ett mot-
svarande lOfte i den provisoriska handfästningen. Slutligen bekräfta-
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afi ge tionde av sina sätesgårdar.

Så hade grunden lagts till ett riksomfattande kyrkligt reformations-
verk i Danmark. Det kom till stånd ej främst genom de kristna menig-
heternas egen insats, som Peder Laurensen tänht sig, lJtan pä den väg
Flans Tausen anbefallt, genom att konungen i enlighet med sin plikt
som kristlig överhet tog ledningen. Den gamla kyrkans ledning hade

djupt engagerat sig i det politiska spelet. Den led också sitt nederlag
på en valplats, där de politiska maktmedlen betydde mera än de and-
liga. Odesvändningen inträdde, när aristokraden svek kyrkans sak,

vunnen för konungens program genom löften om fördelar, vilka skulle
förvärvas ej minst på den forna bundsförvantens bekostnad.
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Kyrkoorganisatoriska problemsrällningar

GuNotut BESLUTEN på Köpenhamnsherredagen r536 hade Danmarks
adelsaristokrati blivit det enda stånd i riker, som kunde påverka den
politiska utvecklingen. Efter den katolska hierarkiens fall tog adeln
jämte konungen ensam del i riksstyrelsen. Borgarståndet liksom all-
mogen utgjorde de i fejden besegrade delarna av danska folket. Köp-
stadsmännens förhoppningar aft åt sig själva uppbygga en politisk och
eko'nomisk maktställning hade helt grusars. Borgarna hade vunnit
beaktande endasr för sitt krav på att förbliva under konungens direkta
skydd som fatabursstäder samt på trygghet för sin evangeiiska religions-
utövning. Allmogens ställning försämrades i sarnma grad som dess

beroende av herremännen växte.

En stor del av rikets län bytte innehavare under och omedelbart
efter grevefejden. I många kronolän insartes tyskar eller holsteinare
som länsmän.l Detta gäller dock ej de skånska provinserna. Holger
Gregersen Ulfstand behöll där Lagaholms län och Torna härad till sin

död t542, brodern Truid Gregersen Varbergs län, tills han avled r¡4¡,
Axel Brahe Frosta och Onsjö härad till sitt frånfälle rttr, och Axel
Urup satt kvar på Sölvesborg och var, när döden är r54o nådde
honom, ämnad afi även efterträda Mourids Olufsen Krognos som läns-
man på Lyckâ, vilket län Mourids Olufsen just då utbytt mot Skjolde-
næs län på Själland. Knud Bille innehade Gladsax län till :'543, och
Mogens Gyldenstierne behöll Lindholmens län till 1539, dã det lades

under Malmöhus.'
Efter det att dessa herrar lämnat sina skriftliga förpliktelser den

12 aug. t536 och deltagit i den därpå följande herredagens beslut, har
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deras lojalitet ansetts ställd utorn allt tvivel. När Anders och Flans

Bille frigåvos ur sin fångenskap, utställde nägra av de skånska herrarna

den 7 nov. 1536 en förbindelse, att de båda adelsmännen omedelbart

skulle begiva sig till Köpenhamn och stanna där, tills Christiern III
erhållit garantier för deras framtida pålitlighet.' Den rz sept. r¡36
avkrävdes den gamle arkielektus, Aage Jepsen Sparre, en skriftlig tro-

hetsförpliktelse till Christiern III. Holger och Truid Ulfstand inträdde

som borgensmän för hans pålitlighet.a Dessa tv€nne herrar jämte Tyge

Krabbe, Knud Bille, Claus Bille, Eske Bille, Erik Krummedige och

Knud Pedersen Gyldenstierne sigillerade det förpliktelsebrev Torbern

Bille lämnade, när han frigavs den rz avg. rt37. Adelsmännen för-
bundo sig att om Torbern Bille bröt sin trohetsförsäkran, överlämna

honom fängslad till konungen i Köpenhamn, och samtidigt avgåvo de

ånyo ett löfte att ej inlåta sig på några praktiker till arkielektus för-
mån.u Tydligare kunde knappast herrarnas vilja till samarbete med

kungamakten ådagaläggas.

Men en schism inträdde mellan konungen och det konservativa par-
tiets förgrundsfigur, riksmarsken Tyge Krabbe. Herr Tyge fråntogs

mot slutet av âr t536 sitt höga ämbete. I dec. 1536 förde Knud Peder-

sen Gyldenstierne riksmarsktiteln.u Samtidigt miste Tyge Krabbe Häl-
singborgs län. Det överlämnades till hans svärson Peder Skram den z3

nov. och tre dagar senare utfäste sig Tyge Krabbe âtt överlämna alla
förläningsbrev rörande detta län till det kungliga kansliet.' Barkåkra,

Angelsbäcks och Skillinge län liksom Båstad stannade likväl kvar hos

herr Tyge, och i aug. rt3z synes en försoning ha kornmit till stånd.

Den 8 aug. erhöll Tyg. Krabbe följebrev pä Angelholms stad,

över vilken han tidigare som länsman på Hälsingborg haft myndighet.'

Den rz aug. kröntes Christiern III och hans drottning i Vor Frue

Kirke av Johann Bugenhagen. I kröningsprocessionen bars rikssvärdet

av Tyge Krabbe, nu åter riksmarsk.n I samband med kröningen frigavs

Torbern Bille, och som nyss nämnts, var Tyge Krabbe en av de herrar,

som gingo i god för hans trohet.
På den :'536 lagda grunden kunde ett samarbete byggas i politiska

frägor mellan konungen och den skånska rådskretsen. De skånska råds-

medlemmarna behöllo till sin död sina platser i riksrådet.'o Truid
Ulfstand t. ex. sändes i viktiga uppdrag till Norge under r¡3o-talets
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senare år, och även de övriga herrarna nyttjades stundom i viktiga
värv. Svårare var det däremot att sammanjämka synpunkterna, när

det gällde kyrkopolitiken och den uskickelse", som skulle bliva nor-
merande för den danska kyrkans framtida utveckling.

1536 ärs recess hade föreskrivit, att ,,andra kristliga biskopar och

superattendenter)> skulle träda i de gamla biskoparnas ställe. Christiern

III framstod därigenom, innan dessa nya stiftschefer utsetts, som den

danska kyrkans >>summus episcopus", och han förband sig i sin hand-
fästning att över allt älska och dyrka Gud och hans heliga ord. Intet
sades som i Frederik I:s handfästning om den heiiga romerska kyrkan
eller hennes och hennes tjänares privilegier och rättigheter. Konungen

grep sig också omedelbart an med de kyrkoorganisatoriska uppgifterna.
Den z3 aug. hemställde han hos kurfust Johan Fredrik av Sachsen, att
Bugenhagen mâtte fâ" komma till Danmark för att reorganisera den

danska kyrkan. Då detta avslogs, sammankallade konungen ett >gene-

rale conciiiumu, vilket skulle "anställa en god reformation och föränd-
ring av de okristliga ceremonier och missbruk, so,m höllos under den

gamle konungens tid i den heliga kyrkan och annorstädes". Kallelsen

utgick till domkapitel, predikanter och andra sakkunniga. Från lunda-

kapitlet skulle Peder Iversen möta upp. Dominikanordens provincial
Hans Nielsen kallades liksom de skånska predikanterna Frands Vor-
mordsen, Peder Laurensen, Oluf Chrysostomus, Anders Ljung och Oluf
Biug." Mötet skulle samlas i Odense den 6 jan. 1537, men det flyttades
efter en tid till Haderslev. Där utarbetades ett latinskt utkast till
kyrkoordinantia. Efter art ha granskats av Luther och av Bugenhagen,

som då befann sig i Köpenhamn, utfärdades den av konungen den z
sept. r 537. Trettiosju mötesdeltagarc satte sina namn under dess text.

Mot ordinantian framlades på ett tidigt stadium protester av den

gamla kyrkans representanter. Så undertecknade ärkedjäknen i Viborgs

domkapitel dess text med det förbehållet, att den nya ordningen skulle

gälla, blott till dess att ett allmänt koncilium lämnat bättre föreskrif-
ter." Redan den 6 febr. 1537 insände Lunds domkapitel en skrivelse

till Christiern III. I denna erinrade kapitlet inledningsvis om att man

från Lund sänt två representanter till Haderslev. Dessa hade i uppdrag
att bedja och förmana konungen att lä:a varje förändring anstå till
efter det koncilium, som påven sammankallat till Mantua. Såväl i tal
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som skrift, fortsatte man, hade kapitlets befullmäktigade fullföljt sitt
uppdrag, men likväl beslöts "en märklig förvandling" i kyrkans bruk
och ceremonier. Kapitlets ombud hade ej samtyckt till alla de artiklar,
vilka stodo i en av predikanterna framlagd ,bokr, och det sorn de

instämt i, hade de gillat blott tills ett allmänt koncilium beslutat, vad
man skulle rätta sig efter. På predikanternas begäran hade de emeller-
tid tvungits att underteckna samtliga artiklar å kapitlets vägnar, trots
att de ej hade fullmakt att gön något sådant. De hade gjort det av
fruktan för konungens ogunst och vrede. Domkapitlet anhöll nu, art
konungen måme hålla inne med den tillämnade reformationen, tills
konciliet tagit ståndpunkt. I annat fall ville kapitlet förpliktas till de

nämnda artiklarna endast i den mån uGud allsmäktig själv i nåd för
oss uppenbarar yara nyttigt till Jesu Kristi pris och äras förökelse
och kristna människors salighet och frälsning". Många kristna klagade
nämligen över att deras samyeten hårt tvingades av predikanterna,
vilket man hoppades konungen ej skulle tillstädja, när han erhållit
riktiga underrättelser därom. Därför hemställde man om att fä hâlla
gudstjänst i domkyrkan enligt de gamla bruken för dem som så önskade,

liksom predikanterna tillätos fullgöra sina ceremonier. Man lovade att
,i kristlig sanning så predika Jesu Kristi evangelium, som vi för Gud
kunna svara pä den yttersta dagenu. Brister i klerkernas vandel ville
man efter bästa förmåga avhjäl:pa.'"

Domkapitlet ställde sig sålunda i sin skrivelse på samma reformis-
tiska ståndpunkt, som den danska kyrkoledningen tvingats intaga under
senare delen av Frederik I:s regering. Men samtidigt vàdjade man om

uppskov med en definitiv ordning, tills ett allmänt koncilium fattat
sitt beslut, en vädjan, som tidigare framställts från gammaltroende håll,
senast, som i det föregående visats, i samband med biskoparnas fängs-
ling. Man åsyftade att vinna tid. Till Danmark nådde vid denna tid
underrättelser om det planerade konciliet i Mantua. Påvebullor hade

utfärdats dels till Christiern III personligen, dels till Danmarks och

Norges ärkebiskopar och biskopar. Ytterligare skrivelser i saken av-
sändes till Danmark från Tyskland av den påvlige nuntien Petrus

Vorstius.la jtven om dessa brev ej alltid nått sina adressater - bisko-
parna sutto ju fängslade - bidrogo de till att göra påvens beslut känr
i vidare kretsar.
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Titelbladet tiII en dansþ öoer-
sättning a1) rt37 års latinsþa
hyrkoordinøntia

Christiern III å sin sida var besluten att genomföra den danska kyr-
kans omdaning utan hänsyn till konciliebeslut. För honom var det ej

längre fräga om medlemskap i den universella kyrkan. Med kallelsen

till allmänt koncilium fann han sig lätt till rätta. Han intog sammâ

hållning som den de schmalkaldiska furstarna i Tyskland proklamerat
i febr. 1537. Detta framgär av det brev han i april r¡37 avsände till
ärkebiskopen i Mainz Däri förklarade han, att dä det i bullan ut-
tryckligen utsagts, att kyrkomötet skulle fatta beslut om det lutherska

kätteriets utplånande, kunde han själv liksom övriga protestantiska

ständer i Tyskland ej anse det vara ämnat bliva ett fritt kristligt kon-
cilium till Guds ära. H.an hoppades i stället pä ett fritt koncilium om-
fattande blott den tyska nationen;lõ
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Samma inställning hade de danska evangeliska teologerna. I juli
rt37 utgav Frands Vormordsen en översättning av den i Schmalkal-
den i mars 1537 utgivna förklaringen, varför de tyska kurfurstar,
herrar och städer, vilka anammat och bekände den rena evangeliska
làran, ej ämnade sända representanter till mantuakonciliet.lo När denna

skrift utkom på danska, skulle konciliet, om det nu verkligen kommit
till stånd - vilket ej blev fallet - redan ha öppnats och de danska
ombuden, om sådana skulle ha deltagit, för länge sedan ha avrest från
Norden. Skriftens syfte var sålunda i första hand ej att agitera mot
ett danskt, deltagande i kyrkomötet utan fastmera atr motarbeta dem,

som genom att åberopa sig på det allmänna konciliets beslut, ville för-
hala den danska kyrkans reformering.

Diskussionen om konciliet har satt spår i kyrkoordinantians text.
Ordinantian inledes av ett kungligt brev, i vilket man genom en vid-
lyftig argumentering söker komma ttll rätta med koncilieplanerna och

motivera, att den nya kyrkoo,rdningen urfärdades, rrors att det pla-
nerade kyrkomötet ännu ej kommit till stånd." Ordinantians innehåll,
sägs det, var av två slag, dels sådant, som hörde Gud allena till och
kungjorts i hans bud, dels sådant, som enbart föll under "vår ordi-
nantia>. Det förra, även kallat "Guds ordinantiar, var orubbligt och

visst, grundat på Guds ord. Det senare, ,rvår ordinantia>, var en av
sakkunniga gjord utläggning och tillämpning av Guds eviga ordinantia,
Denna Guds ordinantia krävde, att lag och evangelium rätt predikades,
att sakramenten räm brukades, am barn döptes och uppfostrades krist-
Lígt, att kyrkans tjänare fingo sitt levebröd och fattigt folk sin försörj-
ning. Mot denna gudomliga ordinantias bud gällde ingen annans ord,
ej ens en himmelsk ängels, långt mindre vad koncilier eller mänskliga
ordinantior föreskrevo. Koncilier voro nämligen "mänskliga ordinan.
tior", och deras påbud gällde inter mor Guds. Det vore fåvitskt att
hoppas, att ett koncilium skulle införa Guds ordinantia, ty "sådant ha
vi bidat allt för länge efter"

Kyrkoordinantians företal daterades den z sept. rt37. Den skulle
gälla som en kyrklig ordning för Danmark, Norge och hertigdömena.
Samma dag vigdes av Johann Bugenhagen i Köpenhamn de nyvalda
superintendenterna. De skulle vaka över att ordinanrian efterlevdes.
Till superintendent över ärkestiftet vigdes Frands Vormordsen.
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På danska utfärdades kyrkoordningen först tvã" är senare, sedan den

behandlats på en herredag i Odense rti9. Den 14 juni lämnade riks-

rådet sitt skriftliga samtycke till dess föreskrifter. Samtycket gavs i
ett särskilt företal, vilket infogades efter det inledande kungliga brevet

och före ordinantians text.18 I detta företal gjordes emellertid en efter-

gift från konungens sida i konciliefrågan. Eftersom det rått stor tve-

dräkt och stort missbruk både i fràga om mässor, predikan, dop, sakra-

ment och annan gudstjänst, står det nämligen där, hade konungen och

rådet nu gjort en ordinantia, vilken skulle hållas i alla stift över hela

riket, såvid a ej ett allmänt fritt koncilium annorlunda beslöt, vilket
man alltid ville rätta sig efter 'som fromma kristna böra göra". Pä

andra villkor hade sålunda rådsmedlemmarna ej lämnat sitt samtycke

till den nya kyrkoordningen. Som sigillanter nämndes utom konungen

inalles tjugotvå världsliga rådsmedlemmar, dãrav samtliga de tolv, vilka
den rz aug. r536 sigillerat förpliktelsebreven om biskoparnas fängsling.

Sålunda sigillerade Tyge Krabbe, Axel Brahe, Holger och Truid Ulfs-
tand, Knud Bille, Axel Urup och Mogens Gyldenstierne. Ovriga beseg-

lande skånska herrar voro Predbjörn Podebusk, Claus Bille och Claus

Podebusk. Det är ställt utom allt tvivel, att den skånska aristokratiens

äldre medlemmar i fråga om den danska kyrkans f<;rhållande till kon-

ciliet delat den uppfattning, som Lunds domkapitel gjort sig till tolk
för i sin inlaga.'n

F{erredagen i Odense lattade beslut av genomgripande betydelse för
Christiern III:s förhållande till den danska kyrkans reformering och

till den inhemska aristokratien. Situationen rymde såväl politiska som

ekonomiska problem, till vilka framställningen återkommer i det föl-
jande. För reformationssaken innebar herredagen således, att konungen

övergav sin uppfattning att den danska kyrkan kunde reformeras utan

hänsyn till den universella kyrkliga utvecklingen. I Tyskland hade

emellertid inträffat händelser, vilka otvivelaktigt gjort det lättare för
Christiern att rcvidera sina planer på denna punkt. Sedan r¡38 medlem

i schmalkaldiska förbundet blev han delaktig i det den 19 april 1539

proklamerade s. k. Frankfurter Anstand. Kejsar Karl uttaiade i detta

sin avsikt att anordna förhandlingar mellan de motsatta lägren i reli-
gionsfrågan. Ett framtida religionssamtal och inte ett koncilium skulle

sålunda fälla avgörandet i trosfrågan. De schmalkaldiska furstarna be-
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hövde ej frukta att i kraft av ,ett konciliums utslag tvingas återgå till
obediens under Rom, utan tvärtom kunde de icke utan skäl hoppas på
att i framtiden erkännas som med katolikerna likaberättigade trosbekän-
nare.'o Under dessa omständigheter fann sålunda Christiern III det
möjligt att godtaga aristokratiens uppfattning i konciliesaken, samtidigt
som han genom sitt tillmötesgående försäkrade sig om dess samtycke
till den nya kyrkoordningen och dess stöd vid ordinantians förverk-
ligande.

I vissa hänseenden voro r¡36 års beslut entydiga och definitiva.
Detta gällde i främsta rummet biskoparnas rättigheter och myndighet.
I omedelbar. anslutning till biskoparnas fängsling den tz aug. t536
utsändes order till konungens fogdar och andra betrodda män, att de

skulle övertaga biskoparnas slott, hus och egendom för kronans räkning
samt upprätta förteckningar över invenrarierna. I ärkestifær gavs dema

uppdrag åt den tyske ryttmästaren Busse von \Øeltheim, pomraren
\Øobislas \Øobiser, skåningarna Lauge Brahe och Jep Thordsen Sparre.'1
I biskopsgodsets förvaltning gjordes ännu ej nägra mera omfattande
ingrepp. uStiftet,', d. v. s. ärkesätets gods och av ärkebiskopen utövad
myndighet över annan kyrklig egendom i landsändan, förvaltades under
Lundagård och gavs som län åt officialen Jörgen lJrne." Staden Ãhus
lades under fataburen, medan Ãhus län, d. v. s. Villands härad, under
det närmaste året förvaltades av diakonen i Ãhus, Oluf Jepsen. Länet
övertogs rt37 ay Börje Trolle, varvid diakonen som ersämning erhöll
ett hospital, beläget gtanför Ãhus, som livstidsförläning.23 Samma år
bildades ett nytt län, Vittskövle, av gammalt biskopsgods, och det bort=
gavs till Lauge Brahe.'n Näsbyholms län slutligen, vilket Torbern Bille
innehaft under kronan, galrs den z6 aug. 1536 till Jep Thordsen Falk."

Arkebiskopen hade utdelat smärre delar av ärkesätets gods som för-
lä;:;;;; ;å l;;;trJ. I;:;: ^-ubbades i fråga om dessa län. Axel Urup
behöll Ã,sums län, Hans Skovgaard Flyinge samt Vrams, Väsby och

Stubbarps län, Birgitte Bille Katslösa och Sandby län, Jens Tillufsen
Bielke Sörby län, Josef Falster (Bielke) Snöstorps län och Eline Rönnqw
Askome län, vilket hon erhållit så sent som i jan. rt36.'u Tyge Krabbe
behöll, som förut nämnts, Barkàkra, Angelsbäcks och Skillinge län, och
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det är troligt, att Knud Lauridsen Giedde likaledes behållit Elleholm.
Av okänd anledning erhöll däremot Jep Thordsen Sparre den z7 aug.

r¡36 Fulltofta och Häglinge län. Axel och Mogens Clausen Rosen-

krantz, som ju haft länet i pant under ärkesärer, protesrerade mor
omdisponeringen och erhöllo den r 5 nov. följebrev på länet med rätt
till allt, som uppburits där under mellantiden. Emellertid ändrade
konungen pâ" nytt sitt beslut, så att Jep Sparre den tz dec. återfick
l,änet."

En slutgiltig ordning kunde således ännu ej sägas ha upprättats i
fråga om ärkesätets gods och län. Beträffande herreklostren hade herre-
dagsbesluten av är :.536 ställt den definitiva ordningen på framtiden.
I avvaktan på ett framtida beslut stadfästes emeilertid i stort de rikt-
linjer, enligt vilka herreklostren i ärkestiftet administrerats) allt sedan

Christiern III tog makten över de skånska landen. Munkarna tillätos
sålunda fritt lämna klostren, och för de kvarvarande, som tillhöllos att
föra ett "ärligt och kristligt, leverne, skulle predikas evangelium. Blott
med konungens och rådets samtycke skulle något klostergods få säljas,

bortpantas eller eljest avhändas. Till skillnad från vad som var faller
i fräga om biskopsgodset, kom emellertid aldrig någon definitiv ord-
ning till stånd för herreklostrens del, utan det skisserade provisoriet
blev bestående.

Omedelbart efter köpenhamnsherredagen urfärdades till flera herre-
kloster, bl. a. till Flerrevads kloster, kungliga brev om de fattade beslu-
ten. Samtidigt manades klostrens landbor att pä vederbörligt sätt full-
göra sina skyldigheter gentemot konventen. På nytt inskärptes påbuden
år r¡38 i brev till alla cistercienskloster.2s :.537 fArblAdos dessutom

kronans länsmän aú befafia sig med sakfall från herreklostrens tjânare,
och följande år föreskrevs, att förteckningar skulle uppläggas över
klostrens klenoder, jordagods och inventarier.'n

Några herrekloster hade, som förut skildrats, ej ätergàtt under andlig
ledning hösten i¡36. De behandlades ganska snart som världsliga län
och bortgåvos eller förpantades som sådana. Detta gällde först och

främst Ãs kloster, vars konvent var upplöst. Tage Ottesen Thott inne-
hade detta kloster som förläning ända till sin död âr t562. Abboten
i klostret ingick äktenskap och erhöll rt49 ay konungen en klostrets
gård i Veddige för egen, hustruns och arvingarnas räkning. Nio av
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klostrets gärdar utanordnades är 1546 av Christiern III till den lands-

flyktige svenske adelsmannen Kristoffer Andersson Röd, som uppgay,

att hans förfäder givit dem till klostret vid ett ägobyte men ej erhållit
vederlag för dem.'o Börringe kloster innehades av Axel Brahe till hans

död 15¡r, därefter av Knud Lauridsen Giedde och lades är t555 under

Malmöhus."
Anders Bille återfick aldrig Dalby kloster, utan det styrdes av sin

prost Henrik Jensen. Ãr 1537 erhöll dock herr Anders konungens till-
stånd att hämta kvarbliven privat egendom i klostret. Tre år senare

lades klostret under det då àteruppràttade Malmöhus län. Det torde

dä ej Längre ha haft något konvent, ty är r 54r bortförläntes dess ladu-
gärd.t" Konventet i Herrevads kloster synes däremot ha hållit samman

betydligt längre tid. Till en början styrdes det av abboten Niels Jesper-
sen, men är r539 befordrades han till cisterciensordens förnämsta post

i Danmark, abbotsdömet i Sorö kloster, med vilket följde uppsikten
över ordens övriga konvent i riket. I Ftrerrevads kloster efterträddes

han av Anders Nielsen, som år 1547 lämnade klostrets förvaltning till
en ny abbot, Laurids. Först på r¡do-talet kom klostret i världsliga
händer." Allhelgonaklostret i Lund förestods efter år rt3, ay abboten

Christiern Severinsen. På grund av ekonomiska svårigheter måste kon-
ventet a-vyttra jordagods liksom tidigare. Dessutom bortfördes en del

av klostrets egendom. En av dess klockor upphängdes år r¡38 i Malmö
St. Petri kyrka. Abboten ingick äktenskap, men satt dock kvar som

klostrets styresman till år 1558, då det gavs i förläning till Mogens

Gyldenstierne.'n Konventet synes m. a. o. ha råkat i upplösning under

t54o-talet eller början av r55o-talet. Vad slutligen Bäckaskogs kloster
betràÍfar, styrdes det av abboten Peder Tuvesen till den 5 okt. 1537,

då det gays som län åt Gert Jensen Ulfstand. Tvä är senare övertogs

det ay Jens Brahe, som innehaft det en kort tid under år 1535, för att
slutligen efter att ha befunnit sig i ännu ett par adelsmäns händer åter

komma under Gert Ulfstand och hans hustru, vilka innehade klostret
under aderton års tid från t56o."u

Kyrkôordinantian gav nunneklostren en särställning. Medan näm-

ligen munkklostren efter hand utrymdes, ville man tillgodose adelsstån-

dets intresse för nunneklostren och förutsatte, att dessa klosterstiftelser
alh fortîarande skulle äga bestånd. Nunnorna tillätos lämna klostren
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Herreeads þloster, KopparsticÞ efter en teckning lrån r6oo-talet

och ingå äktenskap, men i motsats till vad fallet var med munkklostren,

föreskrevs att konventen skulle förses med abbedissor och föreståndare,

och att man skulle sörja för byggnadernas underhåll och förbättring.
Konungen vakade också över att nunneklostrens existens skyddades.'u

Sedan r535 hade Christoffer Huitfeldt innehaft Oveds kloster. Aage

Jepsen Sparre var föreståndare för såväl St. Peters kloster i Lund som

Bosjö kloster. Dessa tre nunnekloster bytte emellertid snart förestån-

dare. Redan i aug. 1536 erhöll Jep Thordsen Sparre Bosjö kloster i
förläning, samtidigt som han belänades med Fulltofta och Häglinge

iän.tt I mitten av september och början av oktober månad r537 f&etog
Christiern III en resa i Skåne." Därunder beslöts bl. a. att man skulle

sätta Tommarp och Elleholm på landgille, vilket innebar att dessa orter
förlorade sina stadsprivilegier. Tommarps kloster, som tydligen tömts

ganska snart efter 1536, försäldes omkring är t54o till Mogens Gylden-

stierne.'n Under konungens skånevistelse gjordes också den nyssnämnda
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bortförläningen av Bäckaskogs kloster till Gert Ulfstand. Efter åter-
komsten till huvudstaden vidtog konungen en rad åtgärder rörande de

skånska nunneklostren. Den z r okt. gavs Oveds kloster i förläning till
Jep Thordsen Falk.no Christoffer Huitfeldt hölls skadeslös med läns-
mansposten på Stenviksholm, den norske ärkebiskopens nyuppförda
fäste, vilket indragits till kronan.al I samband med kröningen hade
arkielektus Torbern Bille avlagt trohetsed till Christiern III. Han till-
läts nu återvända till ärkesdftet. Genom det tyska kansliets försorg
utfärdades ett pass för honom jämte sex följesvenner.n' Samtidigt sörj-
des för hans framtida underhåll. Den z r okt. fråntogs Jep Thordsen
Sparre Bosjö kloster. Som föreståndare insattes Torbern Bille i hans
ställe, och dessutom bildades av sexion under ärkesätet lydande gã,rdar
i Gärds härad ett nytt litet län,. Hörröds län, vilket likaledes tilldelades
arkielektus.u' Samma dag ställdes emellertid hans företr àdare, Aage
Sparre, helt uran underhåll genom aæ Sr. Peters kloster bortför'läntes
till Jörgen Urne. Om denna ätgärd föranletts av njugghet mor arki-
elektus och den gamla kyrkans tjänare över huvud eller av något annat
motiv, är ovisst. Konungens beslut ryggades dock efter en tid, och r ¡ 3 8

var Aage Sparre åter i besittning av klostret. Hans släkting Christine
Clausdatter Rosenkrantz var priorinna där ännu pi r¡to-sler.44 De
båda arkielekti innehade sina föreståndarbefattningar under sina åter-
stående dagar. Ã.r r¡4r efterträddes Aage Sparre i St. Perers kloster
av Eske Bille, och r 5 ¡ r övertog Flans Barnekow Bosjö kloster efrer
Torbern Bille.au

Det underhåll man under alla omständigheter 'var skyldig lämna de

båda stiftscheferna, utgick sålunda på ett för kronan föga berungande
sätt, i och med att skyldigheten lades på ett par av de nunnekloster,
som i alla fall skulle vidmakthållas. Over huvud rager inbragre över-
tagandet av biskoparnas världsliga makt och myndigher kronan avse-
värda fördelar. Till sitt omfång tredubblades kronogodser genom arr
konungen övertog biskoparnas slott, hus och egendom samt efter hand
även klostrens.tu Men dessutom övergick den myndigher, som bisko-
parna utövat över större delen av sockenkyrkornas egendom, biskopar-
nas del i tionden, deras patronatsrätt ävensom klostrens patronatsrätt
på kronan. Christiern III gjorde också bruk av dessa nyförvävade
rättigheter, vilket bäst visas genom några exempel. Ã.r 1537 bortför-
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Gra,usten öz:er Torbern Bille
Lund.s DombyrÞa

länte han ett ärkesätets falkläger vid Borgeby.n' H.an bortförlänte vid
flera tillfällen jord, som hörde under ärkesätet eller någon sockenkyrka,

och bekräftade utlejningen av sockenkyrkornas gårdar.48 FIan sam-

tyckte till försäljning av herreklostrens egendom, och år r54r skänkte

han St. Clemens kyrka i Lund jämte tomt till stadens borgare, 1ör att
den skulle komma till nytta som rådhus.ae Kyrkor och kyrkliga gärdar

i Lund nedbrötos för att lämna material till nybyggnaderna på Malmö-
hus. Domkapitlet och herreklostren beordrades att lï:a sina landbor
möta med yagnar och hjulbårar för att forsla fram mursten och kalk.
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Timmer fälldes för samma ändamåI, bl. a. i Flerrevads klosters skogar.uo

Kloster och sockenkyrkor befalldes utlämna en stor del av sina kleno-
der, varvid man även insamlade föremål av koppar, och domkapitlets
boksamling genomgicks för att lämna bidrag till universitetets bibliotek
i Köpenhamn."

Kyrkans ekonomiska underlag var sålunda snävare avgränsat än

under katolicismens tid. Biskoparnas efterträdare superintendenterna
mottogo en anspråkslös lön av kronan.u' Av kyrkogodset kvarstannade
hos kyrkan i stort sett kapitelegendomen jämte vikarie- och stiftelse-
gods - det senare åtminstone så länge dess dåvarande innehavare voro
i livet - samt sockenkyrkornas egendom. Ett kungligt brev av den

8 dec. 1536 bekräftade Lunds kapitels och meniga kleresiets rätt att
njuta sina räntor och intäkter enligt gammal hävd såväl i städerna som

på landsbygden.u'

På rent principiella grunder ogillade de evangeliska teologerna den

ordning beträffande kyrkogodset, som Christiern III efter hand ska-

pade. Liksom sina trosförvanter i Tyskland hävdade de nämligen den

kanoniska rättens grundsats, att yad kyrkan en gång erhållit, borde
förbliva hos henne. Det kunde aldrig, menade man, förlora sin bestäm-

melse att användas för kyrkliga ändamål. I detta spörsmål hade, som

tidigare antytts, konungen intagit samma ståndpunkt som det schmal-
kaldiska förbundets furstar. I febr. t537 Íormtlerades furstarnas upp-
fattning vid ett möte med kejsarens ombud i Schmalkalden. Det under-
ströks därvid, att det gods, som donerats till kyrkan, av denna använts
i strid mot donatorernas syften. Ville munkar och präster ejlä:a öppna
sina ögon för Jesu Kristi uppenbarade sanningar, skedde dem ingen
orätt, om godset återtogs.u*

Under arbetet på den nya kyrkoordinantian trädde denna olikhet i
uppfattning mellan konungen och teologerna i dagen. I den av teolo-
gerna föreslagna texten till kyrkoordning fanns ett sülle av följande
lydelse: >Om det gods, som givits till kyrkan, är detta vår mening,
att det ej må krävas igen av arvingar till clem, som givit det dit, även
om det, som föreskrivits skola göras för sagda gods, ej fullgöres; men

eftersom ingen kan förneka, att det är givet till gudstjänsr, och var man
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bekänner, att den rätta och sanna gudstjänsten upprättats nu, då är det
ju klart, att deras vilja, som givit brev från sig på samma gods till
gudstjänst, aldrig fullgjorts vissare och sannare än nu, och att arvingarna
därför aldrig haft mindre rätt att kräva det tillbaka än nu; göra de

tvärt emot, så att de med hårdhet kräva godset äter, dä må de se till
att ej falla i Guds onåd eller bryta mot sina förfäders vilja."u' Detta
ställe ströks av Christiern III. Det passade ej honom själv och ej heller
hans politik gentemot aristokratien.

En annan källa till oro för den evangeliska kyrkoledningen låg däri,
att rådsadeln till en början ej formellt lämnade sitt samtycke till den

nya ordningen. Man kunde därför vänta sig allehanda hinder från de

gammaltroende herrarnas sida. Detta bekymmer liksom oron för kyr-
kans gods och rättigheter är klart skönjbart i de inlagor, som tillställdes
konungen från ett möte i Nyborg i april 1539. Dit hade kallats sâmt-

liga superintendenter att med konungen överlägga om det "hinder och

förfång", som restes för kyrkoordningen. Konungen infann sig emeller-

tid ej utan sände i stället Johann Bugenhagen. Av superintendenterna

kunde endast fyra möta upp. Frands Vormordsen var ej närvarande,

Den z¡ april undertecknades en skrivelse till konungen, i vilken man

sade sig helst vilja ställa frågorna pà framtiden, tills konungen person-

ligen kunde deltaga i förhandlingarn , eftersom varken han eller alla
superintendenterna varit närvarande. Dock underströk man det önsk-

vätda i att ordinantians föreskrifter beträffande vården av de sjuka

och fattiga samt om prostarnas och prästernas rättigheter respekterades,

liksom att konungen stadfäste vad han ville "unna oss och vâra e,fter'

trädare till underhåIl". I en bilaga utvecklades synpunkterna nägot
utförligare. Beträffande sjuk- och fattigvård, eller m. a. o. i fråga om

det gamla altar- och stiftelsegodsets disponering, hävdade man fort-
farande den kanoniska ståndpunkten: hospitalsgodset borde oavkortat
ko,mma de sjuka ach fattiga till godo, och noggrann uppsikt skulle

hållas, så att altar- och gillesgods uej förvändes dll världsligt bruk".
Klockarna borde få ätnjuta den ränta och rättighet de av ålder inne-

haft, och prebendena skulle givas endast till personer, som kunde bliva
kyrkan eller universitetet nyttiga, dock med undantag 1ör de prebenden

konungen reserverat för sina kanslitjänstemän. I bilagan erinrades ock-

så om att superintendenterna borde ha fullmakt att insätta präster, så
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aft de världsliga länsmännen ej kunde befatta sig med sådana saker,

förrän superintendenten prövat och godkänt den föreslagne.uu Ordi-
nantian föreskrev, att sockenpräst skulle utses av häradsprost jämte de

äldste och mest aktade medlemmarna i församlingen, därefter förhöras
och prövas av superintendenten samt insättas av denne, varefter slut-
ligen konungen eller hans länsman ägde att stadfästa valet.u' Super-
intendenterna vände sig mot att adelsmännen sökte påverka även själva
valhandlingen.

i\n tydligare framstå de problem, som debatterats under mötet, i de

på latin uppsatta artiklar, vilka Bugenhagen lämnade till superinten-
denterna.u' I dessa yttrade han sig öppenhjärtigt om de berörda spörs-

målen. Han lade ansyaret helt på konungen och riksrådet för att
kyrkans tjänarc och skolorna ledo nöd. Han erkände också, att super-
intendenternas klagornål rörande abalienationen av kyrkogods och präs-
ternas dåliga villkor voro berättigade. Men han menade, att konungen

alltid lovade och ville göra förbättringar. I konungens omgivning fun-
nos däremot personer, som lroro övertygade motståndare till att kyrkan
fick behålla sitt. Härmed åsyftades riksrådet. FIan tog också helt av-
stånd från att aristokratien skulle tillåtas påverka prästvalen. Super-

intendenterna borde ej läta påtvinga sig prästkandidater av länsmän-
nen, i synnerhet ej sådana, som genom penninggåvor till adelsmännen

eller presenter till deras hustrur velat köpa sig ett ämbete.

Dessa dokument ge en livlig bild av de problem som uppstått där-
igenom, att aristokratien ännu ej godtagit de normer, enligt vilka den

danska kyrkan skulle styras. Men inlagorna antyda även svårigheter,
vilka vållats av allmogens misstro mot reformerna. Det underströks
nämligen, att sockenprästerna voro i trängande behov ay att utfå sin

del av tionden. Eftersom det numera var tillåtet för prästerna atÍ ingä
äktenskap och de således fingo familjer att försörja, blevo givetvis deras

avlöningsförhållanden en fräga av större vidd än tidigare. Till detta
kom, att svår dyrtid rådde under åren närmast efter grevefejden, be-

roende bl. a. på den stora mängd dåligt mynt, som satts i omlopp under
krigs,åren. Varu,priserna forsatte âtt stiga i höjden under r¡4o-talet.un

Lönefrågan gjorde sig påmint även i det evangeliska Malmö. Ãr
r53z uppburo Frands Vormordsen, Peder Laurensen och Claus Morten-
sen vardera en årslön pä zoo mark, medan Flans Olufsen erhöll roo
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mark. Dessa belopp visade sig otillräckliga. :'536 gavs till Frands

Vormordsen roo mark som "hjälppengar)>, till Claus Mortensen och

Hans Olufsen vardera ¡o mark. r j37 vttog Claus Mortensen 43 mark
i förskott av den lön, som skulle utbetalas under sommarhalvåret.

Följande är hade han ådragit sig så stora skuldet, att stadens råd
trädde emellan genom att insamla 3oo mark, och från kyrkan erhöll
han därutöver 4oo mark.uo Den rr dec. r538 gjordes dessutom en löne-

reglering. Predikanterna hade förklarat, att deras löner voro för små.

Claus Mortensen begärde 9oo mark i årslön jämte fri bostad, och pre-
dikanten i hospitalet, FIans Siunesen, begärde rooo mark. Man be-

viljade emellertid blott ¡oo mark i årlig lön till sockenprästen och 4oo
mark till stadens båda predikanteÍ, att utbetalas i wå terminer som

sommarlön och vinterlön.6' Förbättringen hade emellertid varit otill-
räcklig, ty en ny lönereglering kom till stånd under r 54o-talet.u'

Dessa kraftiga lönestegringar under loppet av ett tiotal år belysa

sockenprästernas ekonomiska villkor under den rådande dyrtiden. PFt

iandsbygden tillkom den svårighet) som låg däri, att allmogen i sin

religiösa konservatism hade svårt att behjàrta den evangeliske prästens

behov. I 1536 års recess hade ånyo tiondeplikten inskärpts. Eftersom
biskoparnas del i tionden skulle tillfalla kronan, bestämdes nu, att rrid
tiondeuppbörden sockenprästen skulle taga en tredjedel, sockenkyrkan
erhålla en tredjedel och den återstående tredjedelen uppbäras för
kronans räkning och tillfalla bl. a. det återupprättade universitetet i
Köpenhamn. I Haderslev hade teologerna 1537 hàvdat, att tionde
borde utgå även från adelns sätesgårdar. Intet rubbades emellertid i
adelns förmånsrätt, vilken senast bekräftats i Christiern III:s hand-
fästning, utan i den färdiga kyrkoordinantian blott uppmanades adeln
att frivilligt ge tionde.6'

Konungen erinrade i flera skrivelser under de följande åren om
att tionde skulle ges.un Superintendenternas inlaga från Nyborg visar
emellertid, att påbuden ej respekterades. la, det befanns t. o. m. nöd-
vändigt, att konungen den z4 juli 1538 utfärdade ett skyddsbrev för
Frands Vormordsen och de skånska präster och klockare, vilka ville
ställa sig kyrkoordinantian till efterrättelse. Skyddet utsträcktes till
deras hustrur, barn och egendom, och i alla mål, som ej rörde gäld,

skulle de dömas endast inför konungen. Förorättades någon av dessa

KYRKANs nÄttrcrrrtrn
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prästmän, skulle denne alltså först giva saken till känna inför super-

intendenten, som skulle försöka bilägga tvisten. Lyckades ej detta,
skulle ärendet dragas inför konungen..u Att en av den nya kyrkans
ledare jämte sina anhängare pã. detta sätt togs i konungens omedelbara
beskydd, vittnar bättre än något annat om vilken svag position den

evangeliska förkunnelsen ännu hade inom ärkesdftet.

Splittringen inom ärkestiftet var emellertid ej enbart av religiös
karaktär. Den klyfta, som under grevefejden öppnats även i politiskt
hänseende mellan borgarna och aristokratien, bestod alltjämt. Därom
bär framför allt Seditionum Danie Liber vittne.uu Den utgick från
gammaltroende kretsar, vilka stodo rådsaristokratien nära, och avsåg

att i tvenne delar belysa dels de politiska brytningarna i riket under
grevefejden, dels de ännu farligare andliga omvälvningarna, vilka sades

vara de förras yttersta orsak. Av dessa två avsnitt föreligger dock
endast det första. Den senare delen kunde nämligen enligt förfamarens
egen uppgift färdigställas först när det fördärvliga kätteri, som pre-
dikades av förlupna munkar, låg slaget i stoftet. Odiskutabelt reak-
tionär i sin religiösa uppfattning ger emellertid Seditionum Danie Liber
inblickar även i de inrepolitiska motsättningarna. Författaren fann
nämligen ej ord nog starka för att utmåla borgarnas, enkannerligen
malmöbornas och Jörgen Kocks trolöshet och svekfullhet. F{ela an-
svaret för de olyckor, som inbördeskriget dragit över Danmark, lades

på borgarpartiet och dess ledare. I blommig liviansk stil tecknas epi-
soder ur grevefejdens historia, och den gräfia färgläggningen visar, arr
hatet mellan de olika folkgrupperna ännu ej lagt sig trots alla kapi'
tulationer och överenskommelser.

Seditionum Danie Liber speglar rrots sin prononcerade partiskhet etr
stycke verklighet. Oaktat Christiern III:s uttryckliga löfte vid staden
Malmö,s kapitulation kom det ej till någon uppgörelse under de när-
maste åren mellan domkapitlet och borgarna rörande kyrkans gâ"rdat
och jordar i staden. Det finns också exempel på tvister mellan den
skånska aristokratien och borgarna i Malmö. Ã.r 1137 avgjordes inför
konungens rättarting en sak mellan Truid Ulfstand och malmöborna,
gällande en klocka, som en smed i Malmö mottagit av herr Truid för
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iståndsättande. Borgarna hade emellertid tagit klockan och upphängt

den i St. Petri Kyrkas torn. Klockan tilldömdes nu Truid Ulfstand,
och r¡38 fingo borgarna vidkännas dryga utgifter för klockans ned-

tagande och borttransport..T Jämte sin broder Holger Ulfstand låg

herr Truid sedan några år i delo med borgarna även om tvenne gärdar

i staden, som F{erman Veiger ooh en annan borgare tillägnat sig.

r¡37 erhöllo bröderna Ulfstand "förföljning med rikets brev" på den

ena gården, vilket var ett betydelsefullt led i exekutionen av ett fällt
domstolsutslag. Följande år drogs tvisten rörande b?tda gärdarna inför
konungens rättarting. Utslaget är ej känt.u' Anders Bille krävde Ír37
skadestånd av malmöborna för livsmedel och boskap, som tillhörde
honom men under fejden konfiskerats i Malmö.un Det är således tyd-
ligt, att mellanhavandena från fejdens dagar ej alltid uppgjorts i godo.

Att borgarna känt sig otrygga, därom vittnar även den omständig-

heten, att de redan den rr nov. r¡36 löste konungen från det löfte,
han givit i samband med kapitulationen, att Malmöhus ej vidare skulle

återuppbyggas. "Det finns ingen, varken fattig eller rik, ung eller
gammal, som ej är till freds med att Eders Nåde låter det uppbygga

pä nytt", heter det i stadens brev om denna frâga.'o Uttalandet står

i märklig kontrast till borgarnas uttalanden, när de rs34 överrumplat

slottet. Förändringen i läget betonas ytterligare av det faktum, att det

var Jörgen Kock, som anskaffade de penningar konungen behövde för
att sätta i stånd det fäste, han sjä1v låtit demolera. F{.an deltog också

i ledningen av restaureringsarbetena. Men slottet fick ännu ligga helt
öppet mot staden. Ej ens Tyge Krabbe ansåg det rådligt uför borgar-
nas skull,' att återuppföra murarna på den sidan." Slottet kunde så-

iedes ej längre göra tjänst som en aristokratiens tvingborg gentemot

borgarna, vilket dessa befarat rr34, vtan var bättre àgnat att under-
lätta borgarnas försvar av sin stad gentemot utombys angripare.

För Christiern III låg det makt uppå att de öppna eller dolda mot-
sättningarna inom ärkestiftet ej bragtes till utbrott. Oppositionen kom
pä alla väsentliga punkter från den gammaltroende aristokratien. Det
gällde därför främst att vinna huvuddelen av adelsståndet och helst

även dess äldsta medlemmar för konungens politik. I detta avseende

betecknade herredagen i Odense är 1539 en betydelsefull vändpunkt i
Danmarks inre historia
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Begynnande konsolidering

CrnntsrlnnN ur kunde ej anse sin rätt till Danmarks och Norges
kungakronor tryggad. Gång efter annan inriktades fortfarande de

habsburgska hovens intresse pà de nordiska angelägenheterna. Pfalz-
greve Fredrik vidhöll sitt krav på de danska och norska rikena, och
han sökte stöd ej blott hos Karl V, regentinnan Maria och deras med-
hjálparc utan även hos påven, Frans I och Henrik VIII. Kejsar Karl
måste som vanligt splittra sina krafter på ett flertal uppgifter men

ansåg sig dock böra lämna pfalzgreven sitt bistånd, och våren r¡39
inrapporterades till Danmark växande landsknektsanhopningar söder

om Elbe.' Christiern III sökte förvärva bundsförvanter bland Karl V:s
motståndare och var sedan r¡38 medlem i det schmalkaldiska förbun-
det. Han ansåg sig emellertid ej kunna lita på de gammaltroende

kretsarna i sitt eget rike utan övervägde vid ett tillfälle att förflytta
de ännu fängslade biskoparna av Roskilde och Vendsyssel till sin svå-
ger, hertig Albrekt av Przussen. I konungen närstående kretsar fruktade
man i nov. r¡38 en kupp från de gammaltroendes sida för att àter-
insätta biskoparna i deras forna värdigheter.2 Som ett motdrag mot
befarade àtgärder från konungens sida begav sig biskop Ove Bille r¡39
till sin broder Eske Bille och stannade på hans sätesgård Vallen, och

av liknande motiv flyttade arkielektus Torbern Bille över till sin bro-
der Claus Bille på Vanås.'

Men ej blott från habsburgarna och katolska kretsar i Danmark
väntade Christiern praktiker. Han vågade ej heller lita pà sin svenske

frände, Gustav Vasa. Såväl i Danmark som i Tyskland trodde man
sig veta, att den svenske konungen upptagit förhandlingskontakt med
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art, och nyare forskning har kunnat påvisa, att de innehållit en kärna
av sanning. Sedan r537hade Christiern III ett stillestånd med kejsaren,

vilket utlöpte âr t54o. Den danska diplomatien vann en framgång,

om än blygsam, dä detta stillestånd efter förhandlingar i Brüssel för-
längdes ytterlígare ett är. Dessutom inleddes underhandlingar med

svenskarna hösten r¡4o. De resulterade omsider i en traktat om femtio-
årigt förbund, vilken i sept. r¡4r undertecknades av de båda monar-
kerna vid ett personligt möte i Brömsebro. Traktaten vaÍ ett viktigt
led i arbetet pà att skapa avspänning mellan de nordiska rikena.'

I det förhandenvarande läget framstod det som en nödvändighet, att
enighet skapades inom det danska riket. Främst gällde det att vinna
den gammaltroende oppositionen. Christiern III befann sig vintern
rt38-39 i Köpenhamn, och han inbjöd i febr. 1539 medlemmar av

den själländska och den skånska rådsaristokratien att vara hans gäster

i Köpenhamn. Detta var en invit till samarbete. Därefter kunde man
i samförstånd vidtaga anstalter till rikets försvar. Bland dessa åtgärder

märktes, att Anders Bille åter togs till nåder, fick på nytt säte i riks-
rådet och utsågs att 1ämte Knud Pedersen Gyldenstierne vara stät-
hållare på Själland.u Den z8 febr. r539 avgjordes på konungens rättar-
ting, såsom i det föregående antytts, den segslitna process om en gård

i Malmö, vilken inletts mellan ärkebiskop Birger och Niels FIak, slut-
giltigt till Holger Ulfstands fördel.

I de skånska provinserna beredde man sig pä alla eventualiteter.
Axel Urup hade från Sölvesborg utsänt kunskapare till Sverige, och

alarmerande verkade underrättelseî, att Gustav Vasa beordrat sina

fogdar bredda de vägar, som ledde mot riksgränsen. Länsmännen på

gränsfästena, Claus Bille på Bohus, Truid Ulfstand på Varberg, Holger
Ulfstand pä Lagaholm och Axel Urup på Sölvesborg ålades att noga
följa händelserna på andra sidan riksgränsen.u Uppdraget att .vara stât-
hållare och överbefäIhavare i de skånska landskapen anförtroddes åt
Holger Ulfstand och Mogens Gyldenstierne. Redan i april läto ståt-
hållarna uppläsa brev på Lunds landsting om rusttjänst samt uppbåd
av borgare och allmoge. Ayen Tyge Krabbe deltog i försvarsförbe-
redelserna, och hans svärson Peder Skram kallades till huvudstaden för
att som amiral taga befälet över rikets sjöstridskrafter. Truid Ulfstand

r8
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och Claus Bille sändes i viktiga uppdrag till Norge.' Arbetena på

Malmöhus bedrevos med största iver. I okt. 1539 ansåg Christiern III
det nödvändigt, att staden och slottet hade förråd tillräckligt stora för
att man där skulle kunna garnisonera 2oo-3oo man.t Annu på våren
r54o fruktade man i Malmö en usvensk fejd".' Detta ã,r ãterupprätta-
des Malmöhus län och erhöll genom sammanslagning med Lindholmens

iän aktningsvärd storlek. Hertig Albrekt av Preussen hade vid ett par
tillfällen erinrat sin svåger om att detta viktiga fäste borde befinna sig

i pålitliga tyska eller holsteinska händer.'o Det bortgavs emellertid nu
till en skåning, Jörgen Urne, tidigare Torbern Billes official och efter
r536 kronans länsman på Lundagård.

Till krigsförberedelserna behövdes pengar, men rikets finanser voro
redan hårt ansträngda. På omslaget i Kiel skulle under vintern r¡38-
39 betalas nära 5o ooo lybska mark, och dessutom skulle kronans in-
hemska lån förräntas och landsknektarna besoldas. En stor del av de

inhemska lånen voro mot pant placerade hos holsteinska adelsmän.

Melchior Rantzau gjorde också stora ansträngningar för att även en

kommande upplåning skulle ske på samma sätt genom ökade förpant-
ningar, i syfte att därigenom trygga det holsteinska inflytandet på riks-
politiken. Emellertid var rikets övriga adel ej nöjd med ett sådant
förfarande och ogillade dessutom, att konungen helst uppeholl sig i
hertigdömena och blott kort tid i sänder vistades i kungariket.

fnnan Christiern III i mars t539 lä.mnade huvudstaden, beslöt man
att inkalla en herredag till Köpenhamn den 30 mars. Den uppsköts
emellertid och samlades först den 3 r maj i Odense. Där fann den

danska aristokratien stunden vara kommen att tvinga konungen till att
taga ståndpunkt. Den 19 juni uppsattes en urkund, enligt vilken rikets
samlade skuldsumma framdeles skulle fördelas så, att en tredjedel föll
på hertigdömena och återstoden på Danmark och Norge. Danska riks-
rådet åtog sig att "göra all flit och hjälp' för atr betala sin anpart
av skulden. Dessutom gjordes det betydelsefulla förbehållet, atr ingen
skulle tillåtas inträda i riksrådet, som ej biträdde denna förpliktelse.
Samma dag lämnade Christiern III och fem medlemmar av hertig-
dömenas råd skriftligen sitt samrycke till överenskommelsen."

Uppgörelsen innebar, att konungens ekonomiska beroende av den
danska aristokratien ökades och att dennas inflytande på rikspolitiken
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växte i motsvarande grad. Nu hade grunden lagts för viktiga avtal
även beträffande den danska kyrkan. På herredagen lämnade, som

tidigare visats, de danska herrarna formellt sitt samtycke till kyrko-
ordinantian, sedan konungen Írängätt sin mening, att Danmarks kyrka
kunde reformeras oberoende av ett allmänt konciliums besiut. Riks-
råden godkände sålunda kyrkoordningen som en interimslösning och

biträdde den i det nu tillagda nya företalet.
På herredagen hyllades även den tidigare uwalde tronföljaren, prins

Frederik, något som aristokratien tidigare vid flera tillfällen päyrkat.
Rikets slott och län skulle nämligen eniigt besluten från ts36 i händelse

att konungen dog, medan tronföljaren ännu var omyndig, hållas den

blivande förmyndarregeringen till handa. Vem som skulle vara för-
myndare hade ej bestämts, och eftersom holsteinarna varit obenägna



?76 BEGYNNANDE KONSOLIDERING

att hylla den utsedde tronföljaren, trodde sig de danska herrarna ha

anledning att frukta intriger från deras och kungahusets sida, om

Christiern III oväntat skulle gå bort." Hyllningsakten röjer således

en konciliantare inställning från konungens sida. Detsamma gäller även

flera punkter i själva herredagsrecessen. Många a\r dess bestämmelser

avsågo nämligen att uppmjuka tidigare givna förordningar rörande

politiväsen, straff- och processrätt samt allmän ordning. Som orsak till
de nya föreskrifterna angavs, att de gamla visat sig vara "för mycket
stränga och besvärliga"."

För att undanröja all tveksamhet, när det gällde att mot pant lämna

kronan lån, hade tidigt under herredagen gjorts ett principuttalande av

konungen och rådet rörande inlösen av pantelän. Det föranleddes av

det ständigt fallande penningvärdet. Man fastslog, att eftersom mynt-
värdet försämrats under årens lopp, borde en pant återlösas enligt
pantebrevets lydelse i sådant mynt, som var gängse, då lånet gavs. Om
detta ej var möjligt, skulle betalning erläggas i guld eller silver mot-
svarande fulla värdet av pantsumman.'o Frågan var nu, vad slags jord

kronan skulle lämnâ som pant för sina lån. I ärkestiftet blev ärke-

biskopsgodse* framtida ställning härigenom på nytt aktuell.
Rörande förvaltningen av ärkesätets gods hade framlagts två förslag,

vilka bevarats till väta dagar, Det ena förslaget synes ha utarbetats

inom konungens tyska kansli.'u Förslagsställaren ville skapa så effektiv
kunglig kontroll som möjligt över förvaltningen ejblott av ärkebiskops-
godset utan av allt kyrkogods över huvud inom ärkestiftet. Aderton
fogdar skulle nämligen insättas av konungen. Var och en av dessa

skulle få uppsikt över ärkesätets och sockenkyrkornas gods inom ett
eller flera härader. Där så befanns lämpligt, skulle fogden residera på

något slott eller en huvudgård. En särställning bereddes fogden på

Lundagård, genom att han även skulle uppbära den del i tionde och

sakfall, som tidigare tillfallit ärkebiskopen m€n nu indragits till kronan.
Ursprungligen hade förslagsställaren tänkt sig, att var och en av de

aderton fogdarna skulle redovisa för sin ämbetsutövning direkt inför
konungen, men detta ändrades sedan i utkastet därhän, att fogdarna
skulle lyda under en särskild av konungen utsedd befallningsman. För-
slaget var som synes centralistiskt och gav föga spelrum åt den skånska

aristokratien
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ville lägga stiftsgodsets förvaltning under de existerande kronolänen,
men tänkte sig möjligheten, att dessa kunde sammanslås till större en-

heter. Under det nya slott, Kronborg, som man planerade att uppföra
i Landskrona, kunde exempelvis läggas Rönnebergs, Flarjagers samt

eventuellt Frosta och Onsjö härader och därmed också uppsikten över
allt stiftsgodset inom de nämnda häraderna. Axel Brahe skulle erhålla
kompensation för Frosta och Onsjö härader genom att lâ. Gärds och

Villands härader med dess kyrkogods. Arkesätets Flyinge kunde bibe-
hållas och utökas med stiftsgodset i Albo, Färs och Torna härader samt

med Borgeby Iän, såvida ej Lundagård ansåges lämpligare som central-
punkt i ett sådant län. Näsbyholm med underlydande härader skulle

bestå och eventuellt utökas med ärkesätets gods i Ingelstads och Järre-
stads härader. i\rkebiskopsgodset i Göinge, Ãsbo och Bjär,e härader

samt i Blekinge och Halland föreslogs bortförlänt på tjänst eller avgift
till adelsmän. Slutligen anfördes, att Lindholmens län kunde läggas

under Malmöhus, om så befanns lämpligt.
Våren r¡4o skulle en ny inbetalning göras på omslaget i Kiel. Sum-

man sprang denna gång upp till över r r t ooo lybska mark." En del

av dessa pengar skulle anskaffas genom lån, och först av rikets aristo-
krati anmodades den skånska adeln att lämna bidrag. Christiern III
uppdrog åt Anders Bille att insamla de utlovade summorna." Såväl i
fråga om fördelningen av kronolänen som vid utdelandet av panter för
lånen togs hänsyn till de av Tyge Krabbe framlagda synpunkterna.

Det har tidigare anförts, att Lindholmen lades under Malmöhus åì
r 54o. Av större intresse är emellertid, att delar av ärkesätets egendom

nu kom i adelns händer som pantelän.

I slutet av är 1539 började de utlovade summorna inflyta. Den ¡
dec. erhöll Josef Falster tio av ärkesätets gàrdar i Halmstads härad som

pant för 3oo daler. Den zo dec. lämnade Axel lJrup rooo daler mot
Elleholm som pant. Lika mycket utlånte Truid Ulfstand, och den z6
dec. utställdes pantebrev för honom på gods i Onsala socken. I jan.

r¡4o inlevererade Knud Henriksen Sparre zoo daler mot pant i Vis-
marlöv, Jep Thordsen Sparre 4oo daler mor förhöjd panr i Fulltofta
och Häglinge län, Jörgen och Otte Brahe 3oo daler mot Stora Köpinge
län, Eske Bille rooo daler mot gods inom Strö län och Aage Jepsen
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Sparre 6oo daler mot pant i St. Peters kloster. I febr. r54o erhöll
Knud Bille Gislövs län som pant för 4oo daler och Arild Gris Askome

län som pant för zoo daler. Mogens Gyldenstierne utlånade rooo daler
mot pant i gods lydande under Dalby kloster men erhöll r¡4r också

Asphults län. Dessutom hade Torbern Bille ställt 5oo daler i utsikt,
Mourids Olufsen Krognos 8oo samt Börje Jensen Ulfstand 4oo daler.

Tyge Krabbe lämnade 8oo gulden mot pant i kronogods liksom Axel
Brahe, som utlånæ rooo daler mot det nyupprättade kronolänet Bald-
ringe som säkerhet.tn

De summor den skånska adeln på detta sätt ställde till kronans för-
fogande, räckte ej pà längt när till för att täcka det aktuella behovet.
itven andra lånemöjligheter måste utnyttjas, och under de närmast

fOljande åren upptogos på liknande sätt lån mot pant av aristokratien
i andra delar av kungariket. Emellertid förtjän*r det här påpekas, att
säkerhet för dessa senare lån så gott som aldrig lämnades ur biskops-
godset. Det var de skånska herrarna förbehållet att pà denna väg till-
försäkra sig en liten del av ärkestiftets gods som förläningar.

Christiern III:s eftergift i detta avseende betydde emellertid ej, att
dén i det tyska förslaget skisserade planen på central uppsikt över
kyrkogodsets förvaltning lagts åt sidan. Tanken på en befallningsman
över förvaltningen av allt kyrkogodset inom stiftet togs åter upp under
de närmast följande åren och realiserades efter hand med stor försiktig-
het. t536 ärs reoess hade föreskrivit, att :.alan på egendom lydande
under biskopsstolarna eller stiften skulle föras mot konungen eller hans

fogdar och ämbetsmän, vilka hade godset i värjo och försvar.'o Om-
kring år r54o överflyttades emellertid uppgiften att försvara kyrko-
godset på en särskild ämbetsman, stiftslänsmannen. Inom ärkestiftet
överlämnades denna uppgift till länsmannen på Lundagård, som efter
1536 för konungens räkning övat uppsikt över ärkesätets gods. Det
föll sig helt naturligt, att han efter hand bekläddes med vidgade be-

fogenheter i detta avseende. Så hade t. ex. Jörgen Urne fått i uppdrag
att uppbära bl. a. biskopsgåvan, en avgift in natura, som allmogen
plägat giva ärkebiskopen."

Stiftslänsmannaämbetet utvecklades vidare, när Jörgen Urne på
Lundagård efterträtts av en lolländsk adelsman, Sti Porse, som varir
biskop Lauge lJrnes skrivare och efter :,536 haft sin verksamhet för-
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Malmöhus.'2 Den z5 juli r¡4o erhöll han följebrev till Lundagård

ävensom till de ukyrko- och prästtjänare över hela Skåne, som Jörgen
Urne tillförne haft i förläning"." I ett brev från nov. r54o nämndes

han av konungen med titeln "vår befallningsman över stiftets godsr.'a

Den 16 maj r¡4r erhöll han en utförlig instruktion för sin ämbets-

utövning. Han skulle som 'länsman över Skåne stift" öva flitig "till-
syn och befallning" över allt kyrkans gods, altargods och det gods, som

legat under kalendegillen och andra gillen i städerna och på landet,

låta kyrkvärjarna i varje socken under årlig redovisning uppbära kyr-
kans ränta och jordskyld och utanordna löner till sockenpräst, skol-
mästare och kaplan samt ha tillsyn över godset, så att det byggdes och

förbättrades. Han fick fullmakt att granska kyrkans räkenskaper i stä-

derna och på landsbygden liksom alla hospitals och helgeandshus räken-

skaper samt att hava dessa institutioner i värjo och försvar.'u
De bevarade spåren av Sti Porses mångskiftande verksamhet som

stiftslänsman äro talrika. Ett stort antal legobrev på kyrkans egendom,

stadfästelsebrev på bortlejning eller bortförläning av kyrkogods, be-

kräftelser av privilegier, kvittenser på sakfall och tionden ha utfärdats
av honom. Enligt kungliga direktiv utanordnade han de influtna pen-

ningmedlen och naturapersedlarna, lät stalla oxar hos underlydande
bönder, skaffade proviant till flottan, uppköpte hästar, lät slå tegel och

bränna kalk. För sin förvaltning redovisade han som för ett vanligt
räkenskapslän. Dessutom anlitades han i likhet med övriga kronans

länsmän vid rättegångar, syn- och granskningsförrättningar och i rann-
sakningsnämnder. Slutligen fOll det pà hans lott att med rättsliga medel

söka återvinna den egendom, som frånhänts kyrkan av utomstående.26

Flans myndighet omfattade emellertid till en början endast "Skåne
stift>, d. v. s. kyrkogodset i Skåne. Först långsamt vidgades hans äm-

betsområde till att omf atta hela ärkestiftet. Härvidlag gjorde sig hän-

syn till rådsaristokratien gällande. Ar t54z avled Holger Gregersen

Ulfstand, och därmed blevo de fyra sydliga häraderna i Halland lediga.

I maj följande år erhöll Sti Porse Halmstads härad iämte Söndrums län

och två kronans fisken i förläning." Ãterstoden av herr Holgers län

hade givits åt Börje Jensen Ulfstand. Samma ât utfärdades följebrev
för Sti Porse till alla kyrkvärjar, präster, klockare och alla kyrkans
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tjänarc och prästernas tjänare i Nord- och Sydhalland, att de skulle
giva Sti Porse sitt land,gille, sakfall, gårdfästning, gästningsavgifter och
annan tunga, desslikes kronans del i tionden och sedvanlig tull frän alla
fiskelägen, vilka lydde under ärkesätet.'8 Därmed hade Halland dragits
in under stiftslänsmannens myndighet. Utan motstånd gick emellertid
ej detta för sig. rS44befallde konungen Josef Falster, som ju av gam-
malt innehade gods i Halland under ärkesätet, att han ej mera skulle
befatta sig med de kyrkans och prästerskapets bönder, vilka han haft
i försvar, utan bönderna skulle för framtiden lyda under Sti Porse."

I Blekinge efterträddes Axel Urup på Sölvesborg år r t4r av Verner
Parsberg, och Gregers Jensen Ulfstand hade ett år tidigare installerat
sig som Mourids Olufsen Krognos efterträdare på Lyckå.'o I sept. r544
ställdes alla prästmän i Blekinge med gods och egendom under Sti
Porses försvar, så att åtal mot en präst skulle anhängiggöras inför
häradsprostarna eller stiftslänsmannen.t' Detta var sista fasen i stifts-
länsmannaämbetets utveckling. I ärkestiftet hade stiftslänsmannens be-

fogenheter vuxit fram successivt och långsammare än t. ex. i Roskilde
stift, där en Iänsman är 1539 insatts för hela stiftet på en gång, eller
i Aarhus stift, som erhöll sin stiftslänsman r54t.t' Den förnämsta
orsaken till detta försiktiga tillvägagångssätt i ärkestiftet torde ha varit
hänsyn till provinsens gammaltroende rådsadel och dess krav på del-
aktighet i ärkebiskopsgodsets förvaltning. Först när de äldre medlem-
marna av det skånska frälset gått ur tiden, utvidgades Sti Porses

befogenheter till att omfatta hela ärkestiftet.

För.e herredagen i Odense r¡39 inlämnade Frands Vormordsen en

skrivelse till Christiern III, i vilken berördes de viktigaste praktiska
problemen vid reformeringen av ärkestiftet.s' Försr och främst föreslogs

en kyrkovisitation. Brev härom skulle utfärdas av konungen och upp-
läsas på alla häradsting, dit allmogen borde kallas, för att man där
skulle kunna behandla ,den brist, som är mellan präster och socken-
männ. Ingen präst borde ha flera socknar utan blott en. I svaga sock-
nar, där en präst ej kunde beredas bärgning, borde kyrkan nedbrytas
och socknen sammanslås med närliggande socknar efter allmogens gott-
finnande. Sockenborna borde giva rätt tionde såväl i säd som kreatur
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och även helgonskyld enligt gammal sed i trakter, dfu föga säd såddes.

I gengäld skulle allmogen ej besväras med kostnader för kyrkliga för-
rättningar, som t. ex. kyrkogångsavgift. I köpstäderna borde uppläggas

klara register över kyrko- och gillesegendomen, ,och vore denna ej till-
räcklig för att bereda underhåll åt präst och kyrka, borde borgarna
tillskjuta mera. Egendom som fråntagits kyrkan, skulle återställas och

kyrkvärjarna erhâlla uppgift om vilka räntor som tillkom kyrkan och

dess präster.

Detta vittutseende program kunde vid denna tid ej realiseras. Först
på r¡5o-talet beslöts sålunda, att vissa sockenkyrkor skulle nedbrytas.'n

Register över sockenkyrkornas egendom funnos säkerligen i många
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socknar. I Malmö t. ex. funnos dylika förteckningar intagna i St. Petri
kyrkas räkenskaper. Arbetet att Lägga upp ett större register över alla
sockenkyrkornas egendom igångsattes på allvar först mot r 56o-talets
slut och resulterade i r569 års landebok. Någon liggare över ärkesätets

gods behövde däremot ej uppläggas, trots att detta föreslogs i det tidi-
gare nämnda tyska förslaget om förvaltningen av ärkebiskopsgodset.
Den under senare delen av Birger Gunnersens arkiepiskopat upprättade

"palteboken' fanns i behåll och gjorde tjänst ännu in på r54o-talet.u'
Däremot grep man sig an med att effektivisera tiondeuppbörden och

att fastslå vad prästerskapet i detta hänseende hade rätt att begära.
Tionden betydde mycket för prästernas levnadsvillkor, och dessutom

var det av vikt, attklara riktlinjer uppdrogos i denna omtvistade fräga,
så att onödiga konflikter undvekos och allmogens tålamod ej frestades

för hårt, när man kanske kunde vänta fejd med svenskarna. Under
hösten rt39 tcrg därför Christiern III för ärkestiftets vidkommande
ett initiativ, som sedermera fullföljdes även på Själland, Fyen och

Lolland.'u
Under sensommaren och hösten gjorde nämligen konungen en resa i

de skånska provinserna. Färden anträddes från Köpenhamn i slutet av
augusti och gick genom västra Skåne upp i Nordhalland. Därifrån for
han genom norra och östra Skåne till Sölvesborg och sedan över Lund
tillbaka till Själland, där han inträffade i början av oktober." lJnder
denna resa kallades allmogen g€nom häradsprostarnas försorg att
möta på häradstingen. I konungens närvaro togs ti,ondefrågan upp till
behandling. Utgångspunkten för dessa överläggningar har varit :'536
års beslut. Recessen av 1536 tog bestämt avstånd från de gamla bisko-
parnas krav på att erhålla såväl tionde som upatria consuetudo,. All-
mogen skulle, föreskrevs det, ge endast tionde, och i Blekinge, Lister
och Halland skulle sädestionden kunna utbytas mot smörtionde, en

rättighet som givetvis betingats av den ringa spannmålsprodukrionen
i dessa landsändar." Kyrkoordinantian anslöt sig i allt väsentligt till
de i recessen uppdragna grundlinjerna.tn

Den 5 sept. hölls ett förhandlingsmöte i Varberg, dit häradsprosrarna
kallat ombud för Nordhallands prästerskap och allmoge. Fyra dagar
senare hölls ett liknande möte med sydhallänningarna i Flalmstad.no

Vid mötena fattades likalydande beslut. Sockenprästen skulle få rätt till
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var trettionde kärve och därtill tionde av kreatur samt sedvanliga av-

gifter vid brudvigsel, jordafärd, kyrktagning och nattvard och dess-

utom altarmat fyra gånger om året. Själagåvor fingo givas efter vars

och ens gottfinnande. Rätten att utbyta tionde av spannmål mot tionde

i smör bekräftades. Samtidigt framgâr det emellertid av uppgörelsen,

att det varit just denna rätt, som orsakat tvister, emedan prästerna

haft svårt att fâ" säden att räcka till. Sockenkyrkans 'och kronans

del i donden fixerades till en skäppa säd årligen av varje bonde.

Efter liknande möten i Herrevads kloster med allmoge från närlig-
gande härader utfärdades den rz sept. brev angående tiondeskyldig-
heten.nt Den r okt. utställdes från Lund efter nya förhandlingar ens-

lydande brev för Albo, Färs, Frosta och Onsjö härader samt slutligen

ett brev gällande hela Skåne." IJnder hänvisning till den stora tve-

dräkt och oenighet, som rått mellan prästerskap och allmoge i frâga
om tionden, påbjöd Christiern III, att bönderna skulle ge var tionde

kärve och vart tionde djur. Sädestionden skulle delas i tre lotter, \rarav

en skulle tillfalla sockenprästen. Denne skulle liksom i Halland ha rätt
till avgifter vid förrättningar av olika slag.

När konungen tog denna sak i egen hand, följde han sålunda Frands

Vormordsens förslag i så måtto, att uppgörelserna om tionde och annan

prästränta träffades på häradstingen. Däremot medgav han ej som

Frands Vormordsen, aft bönderna befriades Êrän förrättningsavgifterna.

Ej heller hade, som superintendenten föreslagit' de adliga länsmännen

medverkat vid förhandlingarna. Kyrkoordinantian innehöll ett princip-

uttalande om länsmännens förhållande till reformationsverket, vilket är

av intresse i detta sammanhang. uVåra länsmän och rådet i städerna,',

stadgades det, 'rge vi i befallning att hålla denna ordinantia vid makt
och vara kyrkans tjänare och skolmästarna till gagn, nàr häradsprostar

eller superintendenter meddela, att kyrkans män ej givas vad dem

tillkommer eller försåtligen överfallas av onda människor. Ja, varför
skulle ej våra länsmän och städernas råd bevisa Guds tjänare samma

goda vilja, som de äro skyldiga visa den ringaste bonde, såvida de ej

vilja förtörna Gud och oss?'nt Sedan rådsaristokratien r¡39 under-

skrivit ordinantians företal, gällde denna förpliktelse även dess med-

lemmar. Recessen från herredagen i Odense t539lade också uppsikten

över tiondeuppbörden på länsmännen.no
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Christiern III avsåg dll en början att läta länsmännen deltaga i
kyrkovisitationerna. Från tiden efter nov. 1539 och troligen före juli
r¡4o, säkert före nov. rt4o, stammar en utsändningslista för kungliga
skrivelser till ärkestiftet, vilka föranletts av Frands Vormordsens hem-

ställan.au I den nämnas Mogens Gyldenstierne, Jörgen LJrne, Peder

Porse, Holger och Truid Ulfstand samt Axel Urup. Avsikten har tyd-
ligen varit, att dessa herrar skulle anförtros ledningen av de planerade
ätgärderna. Med största sannolikhet kom aldrig någon visitation eller
någon medverkan från de nämnda adelsmännens sida i fråga. Konungen
torde nämligen ha ändrat uppfattning om herrarnas lämplighet för
uppdrag av denna art. I recessen från den herredag, som i okt. r54o
hölls i Köpenhamn, uppdrogs visitationen av präsrernas och socken-

kyrkornas räntor och intäk¡er åt stiftslänsmännen i samråd med super-

intendenterna, ej àt länsmännen.a6 I överensstämmelse härmed gavs i
ett kungligt brev av den zr nov. rt4o fullmakt åt stiftslänsmannen
Sti Porse att läta straffa alla, som ej inom fjorton dagar erlade tionde
till sockenprästen. Följande år befalldes han att pä alla häradsting låta
anställa rannsakning, huruvida tionde erlades på vederbörligt sätt.n'

Ej heller för köpstädernas del kom Frands Vormordsens program rill
utförande. I stället torde separata uppgörelser mellan borgarna och
sockenprästerna ha förekommit. Sådana äro kända från Malmö. Den

9 nov. r¡4o beslöts på Malmö rådhus, att allt gods, som hörde till St.
Petri kyrkas fabrica, framdeles skulle förbliva i dess ägo, och att helge-

ands- och hospitalsgodset skulle ligga till hospitalet, medan altar-, lags-
och gillesgodsets räntor skulle användas till avlöning av sockenpräst,
predikanter, skolmästare, organist och andra kyrkans tjänare.a8 Genom
ett, avtal i maj r54o hade Claus Mortensen utölrer sin gamla lön till-
erkänts en tredjedel av sädes- och fisktionden, hela kreaturstionden,
brudpenningar, kyrkogångspenningar och andra tillfälliga avgifter samr

en penningavgift av varje "hedske" (d. v. s. hushåll), som ej kunde ge

tionde. I gengäld skulle han själv hålla och avlöna hjälppräst.nn Denna
lönereglering följde som synes de riktlinjer Frands Vormordsen upp-
dragit, och i dec. r54o deltog superintendenten själv, när ett nytt avtal
uppgjordes, enligt vilket alla naturaräntorna avlöstes i penningavgifter,
så att sockenprästens lön fixerades till 7o daler årligen och de övriga
prästmännens till ¡o daler.uo För alla rikets köpstäder gavs det bestäm-
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melser i ribeartiklarîa av âr :,542. Då erhöllo prästerna i köpstäderna

förutom sin egen del av tionden rätt även till bidrag ur kronans part
i tionden, och om detta ej förslog, fingo borgarna göra sammanskott.u'

Annu hade ej tionde och prästräntor fixerats i Blekinge. Under sin

resa rr39 hade Christiern III ej kommit längre österut än till Sölves-

borg. Två år senare färdades han på nytt genom de skånska landen,

denna gång för att mota Gustav Vasa på riksgränsen vid Brömsebro.u'

I Ronneby hölls då förhandlingsmöte med ombud för häradsprostar,
präster och allmoge. Den 2t sept. rt4r utfärdades ett kungligt brev
om mötets resultat.u' Först och främst inskärptes, att prästerna voro
skyldiga att enligt ordinantians föreskrifter betjäna sina sockenmenig-
heter. I gengäld skulle de erhålla ränta och "årlig rättighet" enligt
gammal sed. Det erkändes, att man i denna landsända hade svårt att
komma ut med sädestionde. Därför stadfästes rätten att utbyta säden

i.tionden mot smör liksom det gamla bruket att ge alfarmat.
I tiondefrågorna träfÍades år r 54r ännu ett viktigt avgörande. Den

6 ma1 rt4r. uúärdade Torbern Bille, som nu efterträtt Aage Sparre i
dekanatet, och Lunds domkapitel fullmakt för prosten Claus lJrne,
ärkedjäknen Holger Skaldre, kantorn Peder Seber samt kanikerna
Peder Porse och Henning Albertsen att å kapitlets vägnar i Köpen-
hamn föra underhandlingar bl. a. beträîlande ,domkyrkans urgamla

biskopstionde".un Härmed avsågos de delar av biskopstionden, vilka
under tidernas lopp anslagits för särskilt ändamål och uppburos av

kapiteliedamöter eller domkyrkans tjänstemän. Resultatet av dessa för-
handlingar sammanfattades i ett kungligt brev av den rz maj t54r.
Kapitlet medgav, att tiondepersedlarna av bönderna skulle inlevereras
i enlighet med den i recessen ry36 föreskrivna ordningen direkt till
kyrkoladorna, ej som tidigare till vederbörande kapitelmedlem. Av
den influtna tionden skulle sedan Sti Porse till kapitlet utanordna så

mycket, som dess medlemmar förut plägat uppbära.uu Kapitlet erhöll
sålunda en för all framtid fixerad ränta. Eventuellt överskott på

uppbörden beholls givetvis av kronan.
Uppgörelserna om tionde- och prästlöner visa, hur den ursprungliga

planen på en kyrkovisitation med bistånd av rådsaristokratien måst

övergivas. I stället har konungen ansett det lämpligare att använda
sina speciella förtroendemän, superintendenterna och stiftslänsmännen,

UPPGORELSER OM TIONDE OCH PRASTRANTOR
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samt att själv taga del i regleringen av centrala frägor. Förklaringen
härtill torde främst'vara att söka i aristokratiens inställning till kyrko-
reformationen. Herrarna ha utan tvekan gjort bruk ay de politiska och

ekonomiska fördelar kyrkans omdaning kunde erbjuda dem, men höllos

tillbaka av olika hänsyn, när det gällde att aktivt medverka till de

evangeliska kyrkosamfundens organisation. Under förhandlingarnâ om

kyrkoordinantian hade de ju slutligen vunnit gehör för sin mening,

att den endast skulle betraktas som en interimsordning.

Aristokratiens reserverade hållning rcrde ha varit ett av de största

problemen för Christiern III. Under sin skånevistelse 1539 försökte
han bringa de inre motsättningarna vr världen. FIan befann sig vid
månadsskiftet september-oktober i Lund, och dit kallades den skånska

rådskretsen och det skånska frälset. Det gällde att försona herrarna

med deras motståndare från grevefejdens tid, de evangeliska borgarna.

Först och främst måste borgarpartiets forne ledare, Jörgen Kock, öd-

mjuka sig. Han hade under de gångna åren gjort Christiern III stora

tjänster, ej minst genom att skaffa kapital till återuppbyggandet av

Malmöhus. Mellan honom och konungen torde också samförstånd ha

ràtt i frãga om det förestående försöket att skapa endräkt. Den r okt.
ri39 utställde alltså Jörgen Kock ett brev, vari avbön gjordes för all
den skada han och borgarna i Malmö vållat Danmarks rike, konung,

råd och adel, och löfte gavs att i framtiden vara dem trogna och

lydiga.uu En sådan avbön var i och för sig onödig, ty i kapitulations-
villkoren hade malmöborna t536 erhållit amnesti för allt avbräck de

vållat. Dess syfte framträdde emellertid inom kort.
Den 3o okt. r 139 utfärdades av borgmästare, råd och rotemästare i

Malmö ett öppet brev rörande de förhandlingar, som ägt rum på sta-

dens rådhus med Axel Brahe, Holger Ulfstand och Mogens Gylden-
stierne, vilka haft konungens fullmakt. I denna hade konungen särskilt
betonat, hur viktigt det vore, att adeln och borgarna försonades. Där-
för hade man också överenskommit, att ovänskap, hat och avund skulle
nedläggas.samt vänskap och endräkt väckas till liv. Detta hade man
edligen bekräftat och besvurit vid sammankomsten. Borgarna lovade

att aldrig mera hemligen stämpla mot konungen, rådet eller adeln utan
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ville troget lämna sitt bistånd, om riket angreps. Straff skulie drabba
den borgare, som bröt överensko'm'melsen. Under brevet fästes stadens,

de lyra skrånas samt namngivna borgarrepresentanters sigill.ut
Från Lund utfärdade de skånska landskapens adel ett genbrev den

rt nov. I detta sade sig herrarna av konungen ha kallats till Lund för
överläggningar, varvid man särskilt behandlat den osämja, som under
de gångna ären räæ mellan rådet och meniga adeln å ena sidan samr

inbyggare i Skåne, främst borgarna i Malmö, å den andra. Då nu
borgarna lovat trohet och lydnad, tillförsäkrade adeln dem vänskap
och endräkt.u' Namnlistan innehåller j7 namn. Först nämndes de

äldsta och i rang främsta medlemmarna av rådskretsen: Tyge Krabbe,
Axel Brahe, Holger och Truid Ulfstand, Knud Bille, Claus Bille, Axel
Urup och Mogens Gyldenstierne samt dessutom Eske Bille och Claus
Podebusk. I andra rummet kommo de andliga dignitärerna: Aage

Jepsen Sparre, dekan i LunC, Torbern Bille, föreständare för Bosjö

kloster, ärkedjäknen Holger Skaldre, abbot Anders Nielsen i Flerrevads
kloster och abbot Christiern Severinsen i Allhelgonaklostret. Bland
övriga uppräknade herrar märktes Joachim Trolle, Hans Skovgaard,
Mourids Olufsen Krognos, Jakob Ged, Knud Henriksen Sparre, Kield
Bing och Josef Falster. Dessutom företräddes de yngre generationerna

av bl. a. Peder Skram, Jörgen Urne, Börje Jensen Ulfstand, Gert Jensen
Ulfstand, Jep Thordsen Falk, Jakob Sparre, Tage Ottesen Thott, Jens
och Lauge Axelsen Brahe, Jep Thordsen Sparre och Verner Parsberg.

Samma dag utfärdades ett likalydande brev, riktat till borgarna i
Landskrona.un Tre dagar senare utstäIldes från denna stad ett brev,
innehållande samma förpliktelser som malrnöbornas brev av den 3o
okt.uo Liksom under grevefejden intogs sålunda ledarplatsen bland de

skånska städerna av Malmö. Dess politiska kurs blev även de andra
städernas. Det blev därför av betydelse, att Jörgen Kock vid denna
tid åter kunde taga aktiv del i Malmö stadsstyrelse. I slutet ay rt4o
ställde han sin yrkeskunskap som myntmästare till konungens förfo-
gande, när det gällde att hâlla räfst med konungens egen mynrmäsrare,
som gjort sig skyldig till underslev.6' Ett kungligt ynnestbevis var det
också, när Jörgen Kock den 23 nov. r¡4o erhöll ärkesätets huvudgård
Borgeby i förläning.u' Konungen beviljade därtill den anhållan, som

borgarna i Malmö den 6 sept. r ¡4o hade gjort om aû Aær få Jörgen
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Kock till borgmästare.u' Jörgen Kock kunde således pä nytt rePresen-

tera staden Malmö, när den gamla stridsfrågan om legovillkoren för
kyrkans gàrdar och jordar i staden skulle tagas uPP till förnyad

behandling.
LS3g års förlikning inbegrepos även några medlemmar av det

gamla domkapitlet liksom ett par abbotar. Möjligheter öppnades nu

för en slutlig överenskommelse beträffande legovillkoren och därmed

förknippade prob,lem. Konungens utfästelser i frâ'gan vid stadens

kapitulation hade, som förut påpekats, ej lett till några praktiska resul-

tat. Nu ingicks emellertid ett avtal redan den zz dec. t539 pä räd-

huset i Malmö mellan borgarna och domkapitlet. Kanikerna Hans Ulf
och Torkel Brunk mötte då upp som kapitlets befullmäktigade och

samtyckte till att den ordning, som föreskrivits i Frederik I:s brev av

är r527, skulle gälla. Vidare skulle ett möte anordnas med fyra kapitel-
medlemmar, fyra vikarier samt borgmästare, råd och nàgra av menig-

heten i Malmö, varvid man skulle nå slutgiltig uppgörelse beträffande
godset och landgillet. Borgmästarna och rådet lovade å sin sida, att
landgillet skulle erläggas i vederbörlig ordning och att försumliga lego-

tagarc skulle näpsas.un

Den slutliga uppgörelsen korn emellertid till stånd pi andra vägar

än vad man planerat. Förhandlingar upptogos nämligen mellan re-

presentanter för staden - med Jörgen Kock i spetsen - och ombud

för domkapitlet inför konungen. I lundakapitlets tidigare omnämnda

fullmakt av den 6 maj r54r f& prosten, ärkedjäknen och kantorn
samt wå kaniker lämnades dessa rätt att även upprätta avtal rörande

kapitlets gods i köpstäderna och det vederlag kyrkan borde få för de

gàrdat den avstått till Malmöhus. Det har säkerligen ej varit utan

betydelse för förhandlingarnas uppläggning och förlopp, att Jörgen
Kock vid denna tid även i andra frågor samarbetat med konungen.

Den z4 juni lämnade malmöborna sitt slutliga samtycke till att Malmö-

hus återuppbyggdes.u' Fyra dagar senare gjordes mellan Jörgen Kock
och kronan ett stort jordbyte, varvid Kock erhöll bl. a. tre gàrdar,

som tillhörde ärkesätet, och tre gärdar, vilka innehafts av olika herre-

kloster, samtliga gàrdar belägna i Malmö.uu

Redan den ro maj r54r hade man nått till resultat. Denna dag

stadfäste Christiern III det nya avtalet..T Detta innebar först och
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främst, att borgarnas gamla krav förverkligades: arvingarnas rätt till
legorna erkändes, och vissa minimikrav fastställdes åter för den bygg-

ning, som legotagaren skulle vara skyldig att göra. Landgillet skulle

vidare sättas med hänsyn till tomternas läge i staden, och det skulle

erläggas inom laga tid. Tvingades den lejande borgaren av nöd att
lämna gården, fick den pantsättas eller säljas, men den skulle då först

hembjudas till den andlige jorddrotten, och om denne ej ville taga den,

till borgare i staden. Jorddrotten skulle ha rätt att uppbära en liten
avgift, när han utfärdade legobrev på egendomen. Vid tvister om land-
gillet och vid uttaxering av land'gille skulle en nä'mnd bestående av

fyra kapitelledamöter och fyra borgare fälla utslag. Borgare, som sutto

med för lågt landgille, skulle ha nya legobrev. De däremot, som voro

nöjda, skulle ej tvingas taga îya. Kyrkan skulle ej tvingas utleja jord,

som låg "obebrevadu eller vilken de andliga själva önskade bebygga

eller hade bebyggt. Vikarie- och prästresidens fingo ej bortlejas. Ingen

skulle slutligen förmenas att giva sitt hus till kyrkan, men det skulle

i så fali värderas och säljas till rätta borgare. Köpesumman skulle

alltså tillfalla kyrkan.
I de citerade bestämmelserna återfinnas de flesh av borgarnas önske-

mål under de närmast föregående decennierna. Uppgörelsen var över

huvud en framgång för borgarna. För kyrkan innebar den främst,

att dess egendom nu bortgavs till borgarna med ärftlig rätt, generation

efter generation. Kapitlets ursprungliga fria förfoganderätt över egen-

domen hade inskränkts. De kvarstående rättigheterna inneburo väsent-

ligen blott rätt till viss årlig inkomst av egendomen. I brevet intogs

emellertid den förmån, som domkapitlet jämte nâgra herrekloster köpt
sig år r5zz, nämligen frihet frän att dehaga i grävnings- och plank-
ningsarbeten, när staden skulle befästas. Denna frihet skulle allt fram-
gent följa egendomen.

Den r aug. rt4r biträdde borgarna i Malmö genom ett öppet brev

det upprättade avtalet.ut Den ro aug. lämnade Lunds domkapitel sitt
samtycke till överenskommelsen.u' Denna lades senare till grund för
liknande regleringar även i andra städer. Ã.r 1544 infördes motsva-

rande ordning i Landskrona, Lund och troligen även i Ystad och Trelle-
borg.'o Slutligen lörtjänar påpekas, att Christiern III vid sin vistelse

i Halmstad âr :'539 genom brev av den ro sept. för evärdlig tid be-

r9
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kräfat b,orgarnas rätt till det omtvistade St. Jörgens kapell norr om

staden.?1

Christiern III:s handelspolitik tillgodosåg ej på samma radikala sätt

som Christiern II:s borgarnas intressen. Hänsyn togs i stor utsträckning
till aristokratiens önskemåI. Emellertid kunde köpstadsmännen räkna
sig till godo det betydelsefulla faktum, att kyrkoordinantian generellt

förbjöd kyrkans tjànare att driva köpenskap annat äî för sitt eget

hushålls behov." Tid efter annan utfärdades nya förbud mot landsköp
och drivande av hantverk på landsbygden." 1537 âterupptogs den

gamla tanken om köpstadsdagar, men nu avsåg man att dàr samia ej

blott ombud för köpstäderna utan även för allmogen, vilka tillsam-
mans skulle d,ryfta åtgärder mot den allt besvärligare dyrtiden.'n Det
alkjämt vikande penningvärdet framtvingade emellertid mera djupgå-
ende ingrepp i det ekonomiska livet. 1538 fastslogs, att den av Chris-
tiern II påbjudna ordningen för handel i Blekinge fortfarande skulie
gälla. Följande år påbjöds, att de smärre nordhalländska städerna

skulle ödeläggas och dess invånare överflyttas till Varberg, ett pro,jekt

som erinrar om liknande försök från Christiern II:s sida att stimulera
vissa köpstäders ekonomiska liv.'o Ãr r¡4o intogos i recessen från
herredagen i Köpenhamn drastiska bestämmelser om maximipriser på

en lång rad nödvändighetsvaror, och likaså fastställdes maximilöner
för vissa arbeten. Samtidigt togs €tt sista steg i frïga om avlysningen

av marknader. I Skåne fc;rbjc;dos alla marknader utom en vid i\ngel-
holm samt en vid Lund. Trafik pä olaga hamnar förbjöds fullstän-
digt.'u Handel gäst med gäst beivrades åter, bl. a. genom ett prejudi-
cerande domslut på konungens rättarting är t54r." En förordning
rörande handeln i Skåne frän ã.r r¡46 inskärpte på nytt förbuden mot
förprång - i den mån det ej för adelns och ridderskapets del tillåtits
i tidigare recesser - mor trafiken pä olaga hamnar och mot utlän-
ningars besök på de skånska fiskelägena, inhemska adliga, andliga och

borgerliga näringsidkare till förfång." Den möjligheten bör hållas
öppen, att det rått något samband mellan de mera radikala försöken
att komma rill rätta med dyrtiden, vilka gjordes omkring r¡4o med

stadsgynnandet som teoretisk utgångspunkt, och den omständigheten,
att Jörgen Kock under dessa år blivit persona grara hos Christiern III.
Malmöborgmästaren hade under de gångna â"ren ej stuckit under stol
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med sina åsikter i handelspolitiska frâgor, och tidigare hade hans före-

vädare Hans Mikkelsen visat, att även en representant för borgarna

med framgång kunde göra sina meningar gällande inför rikets konung'

Den strid för evangeliet och för ekonomiskt och politiskt oberoende,

som köpstadsmännen redan under Frederik I:s tid inlett, hade sålunda

sent omsider avslutats. I de religiösa frågorna hade de fått en bunds-

förvant i Christiern III, som i likhet med sin fader själv var över-

tygad protestant. Men borgarnas krafter hade ej varit tillräckliga, för
att de i förbund med kungamakten skulle kunna trygga reformations-

verkets framgängar, utan Christiern III tvangs söka stöd främst hos

rikets aristokrati. Därmed skiftade också problemläget karaktär. Re-

formationssaken blev ej allenast en religiös frâga, utan främst en poli-
tisk, vars verkningar sträckte sig såväl till utrikespolitiken som rikets

inre förhållanden. De lösningar religionsfrågan erhållit, hade utformats

från politiska, ej religiösa utgångspunkter. De präglades av i olika
lägen framtvungna kompromisser mellan den evangeliske konungen och

den gammaltroende rådsadeln. Mellan dessa båda politiska maktfak-
torer syntes borgarståndet till en början fullständigt komma till korta.
Förtjänsten ay att detta likväl ej blev falletu utan att köpstadsmännen

på väsentliga punkter fingo se sina förhoppningar gå i uppfyllelse,

tillkommer otvivelaktigt Jörgen Kock, som således ej blott bar en stor

del av ansvaret för grevefejdens olyckor utan omsider även fick till-
fäl\e att medverka vid överbryggandet av de klyftor, som öppnat sig

mellan olika samhällsgrupper under inbördesstridernas upprörda år.
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Adeln och kyrkogodset efter år ït36

D¡N sKÃNSKA ARIsToKRATIENS inställning till reformationsverket
har fàtt en central plats i den föregående framställningen. Skildringen
kan emellertid ej sägas vara uttömmande, om ej även adelsmännens

personliga relationer till den reformerade kyrkan och till den egen-

do,m, s,om den ännu hade kvar, göras till föremål för en undersök-
ning. Eftersom materialet är mycket sporadiskt bevarat, kunna resul-
taten redovisas endast i form av en löst uppdragen skiss, och det är
givetvis omöjl,igt att finna någon gemensam nämnare för adelsmännens

uppträdande i frågor, där släktskap, individuella intressen och per-
sonliga f<;rhållanden yarit av största betydelse. Problemställningen
torde dock bliva mera fruktbärande, om undersökningen ej inskränkes

till att blott omfatta de enskilda herrarnas förhållande till kyrkan
utan även en tredje faktor, deras relationer dll konungen, inryckes i
diskussionen.

Den grund, på vilken aristokratien före 1536 uppbyggt sitt förhål-
lande till kyrkan, existerade nämligen i stort sett ej längre. När den
utkomst, som väntade en kyrkans tjànare, ej kunde anses ståndsmässig,

blev den prästerliga banan mindre lockande för adelns söner.' Släkç
banden mellan aristokrati och högklerus minskade efter hand i antal
och betydelse. Därmed bortföllo småningom förutsättningarna för en

samverkan vid förvaltningen av kyrkans län och egen'dom. Efter arki-
episkopatets fall styrdes stiftet av en ofrälse teolog, superintendenren,
som i första hand var en tjänare åt den kristliga, evangeliska över-
heten. Förhållandet till denna överhet spelade nu samma roll som

tidigare relarionerna till ärkebiskopen.
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Graqt¡ten ör,ter Tyge Krdbbe och hans malea. Ströoælstorps ÞyrÞa

Av de skånska frälsemän, vilka under de gångna åren tagit èn fram-
skjuten del i rikspolitiken, drogo sig nägra efter t536 mer eller mindre
undan från det offentliga livet, under de sista ären av en lång levnad
säkerligen allt mera oförstående för de nya srrömningar de sert bryta
fram och själva strävat att dämma upp. Till dessa hercar hör främst
Tyge Krabbe. Visserligen kallades han forrfarande till herremörena
och bar sin riksmarsktitel, men viktigare uppdrag i rikets tjänst mottog
han ej mera. Nära sjuttioårig avled han på Vegeholm är r54r. Pä
samma sätt framlevde Knud Bille sina sista dagar på Gladsax, där han
dog 1543. Joachim Trolle drog sig helt tillbaka från det politiska livet
efter 1536, och han avled över sjuttio år gammal på Lillö àr t546.
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Joachim Trolles svåger Axel Urup nyttjades däremot ända till sin

död år r¡4o i rikets värv. Han erhöll, som tidigare nämnts, ärkesätets

stad Elleholm som pantelän är 1539, och Ãsums län behöll han till
sin död. Båda länen övergingo vid hans frånfälle i den efterlevande

makans besittning.' Ej heller Holger Gregersen Ulfstand till Skabersjö

lämnade politiken. Han mottog såväl milidra som diplomatiska upp-

gifter, bl. a. deltog han vid flera tillfällen i förhandlingar med sYens-

karna. Efter sin dod år r¡42 erhöll han gravplats i Lunds domkyrka.

Han tillhörde, som tidigare påpekats, kretsen av vänner och fränder

kring den gamle arkielektus, Aage Jepsen Sparre, och Torbern Bille
var herr Holgers kusin. Dessa förbindelser utnyttjades också fortfa-
rande. Ãr r¡4r anholl han hos domkapitlet om att få Törringe län och

by, vilka domkapitlet hade att bortförläna, och han sade sig själv vilja
komma till Lund för att underhandla i saken.u Länet hade pâ. 146o-

talet innehafts av hans hu,strus, Helle Haks, farfar.n Två veckor senare

insände Torbern Bille till domkapitlet en vädjan i saken. Angelägen-

heten borde ej förhalas uför vissa sakers skull, vilka h* ei kunna

skrivasu, men kyrkan kunde vänta sig ustor hjälp och tröst, av herr

Holger enligt mäster Torberns mening." Vad brevskrivaren åsyftat

med sin citerade antydan, är numera omöjligt att med säkerhet fast-

ställa. Påtryckningen gjorde emellertid verkan. Holger Ulfstand erhöll

länet, och hans änka, fru Helle, beholl det till sin dod ir r55o, då både

Christiern III och Eske Bille med framgång inskredo hos domkapitlet
för att arvingarna skulle få länet eller skäligt vederlag.u Under denna

tid tillägnade sig herrskapet pä Skabersjö dominiet över två Törringe
' kyrkas gärdar, en jord tillhörig Gödelövs kyrka, en smedja under

Särslövs kyrka och en jord, som låg till Arrie kyrka.'
Först efter Holger Ulfstands död blåstes nytt liv i de ägotvister, vari

han tidigare varit invecklad. Fru Helle Hak måste år 1544 värja sin

rätt till halva landgillet från de gårdar under Hörups kyrka, varom

Aage Jepsen Sparre en gång gjort en överenskommelse med hennes

make. FIon lyckades behålla landgillet under sin livstid, men arving-
arna gingo rätten förlustig.' Ãr 1547 väcktes talan mot henne för att
hon med orätt skulle inneha en öde gård i Genarp, som lydde under

helgeandshuset i Lund. Hon ålades lämna landgillet från sig, vilket
hennes svärson Tage Ottesen Thott å hennes vägnar lovade.n Slutligen
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Göroel Fadersdotter Sparre, mdka
till Trøi.d Ulfstand. Oljemålning i
Lands domkyrha

hade Helle Hak mot lagen uppburit kronans andel i tionden från
Skabersjö, där hon hade patronatsrätt, Genarp, där huvudgården Häcke-
berga läg, samt Törringe socken, vilket framkom vid en räfst, som

stiftslänsmannen Sti Porse höll â.r 1546 med enskilda adelsmän, ,som

felat i detta avseende.l' I samtliga dessa fall har sålunda herrskapet

på Skabersjö strävat efter att vidga sina rättigheter även på kyrkans
bekostnad i de socknar, där sätesgårdarna voro belàgna, en strävan

som de hade gemensam med många av sina ståndsbröder.

Truid Gregersen Ulfstand nyttjades av Christiern III i maktpålig-
gande värv. Ãr 1537 sändes han till Norge i administrativa ärenden,

och två år senare återvände han dit jämte sin kusin Claus Bille för att
övervaka genomförandet av kyrkoordinantian, till vilken de båda vid
denna tid lämnat sitt samtycke.ll Själv blev han ej lottlös. Biskops-
gården i,Hamar och en del altar- och donationsgods, som kornmit frän
hans hustrus släkt, föllo på hans lott." Claus Bille belönades med

Dragsmarks kloster i Bohuslän som förläning." Dessutom drog han

nytta av sin frändskap med Torbern Bille. Denne tillskrev àr t538
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domkapitlet i Lund för sin broders räkning och begärde, att kapitlet
ej skulle beslua om ny bortförläning av en gård, vilken Knud Laurid-
sen Giedde haft i förläning, förrän konungen besvarat Claus Billes

hemställan om att få överta förläningen.tn Om konungens bevågenhet

vittnar också en kunglig skrivelse till domkapitlet år r54o, i vilken
hävdades, att herr Claus syster Birgitte Bille till Skarhult borde få
behålla sina län under ärkesätet. Brevet är bevarat blott i regest, men

är detta uttömmande, har skrivelsen omtalat fru Birgitte blott som

Claus Billes syster, däremot ej som Torbern Billes.'u I så fall har den

föranletts alr en hemställan från Claus Billes sida, vilken konungen

beviljat. Aven Torbern Bille oroade sig för systerns län. t54z vände
han sig med en bön till Johan Friis om bistånd hos konungen, ty ',andra
här i landet" stodo efter hans systers förläningar.'u Fru Birgitte behöll
länen till sin död r5¡3. Ãr r54r erhöll hon därtill Ãkarps län i Reslövs

socken på livstid av domkapitlet." Vid hennes frånfälle riktade prosten

Claus Urne och Johan Friis till domkapitlet en begäran, att hennes

son skulle erhålla sistnämnda län."
De här anförda exemplen visa, hur relationerna mellan de kvar-

levande representanterna för högklerus och adeln fortfarande bestått
och utnyttjats. När det gällde lojala kungatjänare har anknytning
skett även till inflytelserika tjänstemän inom konungens kansli. I de

fail, dä konungen själv bortförlänt kyrkogods eller gjort framställning
till domkapitlet om en förläning och den ifrägavarande adelsmannen

låtit bruka sig i kungatjänst, torde konungens åtgärd i regel böra
betraktas som ett nådevedermäle. Om de nämnda herrarnas religiösa
uppfattning efter år 1536 àr intet känt, men allt talar för att de för-
blivit den kyrka trogna, vars sak de under de förflutna åren så ofta
velat främja.

Endast i fräga om Axel Brahe finnas tecken bevarade, vilka tyda
pä att han ej ställt sig oförstående för de evangeliska tankarna.le Det
må i detta sammanhang erinras om att herr Axel var €n av de få
skånska rådsmedlemmar, vilka 3"r t5z4 ej sigillerade rådets och adelns

katolska proklamationer. I processionen vid kröningen rriT bar Axel
Brahe konungens spira. Samma år sändes han på beckickning till
Sverige, följande år ledsagade han konungen på en resa till Braun-
schweig, och under r54o-talet deltog han i flera dansk-svenska förhand-
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lingsmöten. .Ã.r r¡48 medföljde han prins Frederik på dennes hyllnings-

resa till Norge. Han avled omkring sjuttio år gammal àt r55r och

begrovs i Ystads gråbrödrakloster. Christiern III bevisade herr Axel

sin ynnest och bevågenhet på mänga olika sätt. i\rkebiskop Birger

Gunnersen hade en gång for 3oo mark köpt en jord, belägen mellan

Krageholm och Skårby mark, sedan han först en tid legat i delo med

Axel Brahe om äganderätten. På konungens befallning uppmanade Sti

Porse år r¡4r domkapitlet att framlägga alla åtkomsthandlingar och

andra brev i saken.'o Kapitlet fogade sig om än motvilligt. Torbern

Bille uppmanade kapitelmedlemmarna att utlämna alla brev på jorden

för att därigenom "förskaffa sig konungens och herr Axels ynnest och

vänskapu." Ã.r t547 bekräftades i ett kungligt brev herr Axels rätt
till jorden."

I påfallande ringa grad tillämpades bestämmelsen i :1536 års recess

om rätt för adelsmän att äterbörda donationsgods, som kommit från

deras egen släkt, i de fall då den föreskrivna gudstjänsten ej längre

upprätthöIls. Konungens samtycke krävdes för att återbördningen skulle

vinna laga kraft, och före år Itto gavs sådan tillåtelse ganska sällan.

Det enda kända fallet från ärkestiftet under denna tid gäller emellertid

Axel Brahe. Ãr ri4r tilläß han återbörda Snogeholms huvudgård
jämte sju gärdar, som givits till ett altare i Dalby kloster och en

vikaria i Lunds domkyrka.'" I :'569 års landebok har en annan UPP-

gift bevarats rörande återbördning av gods, vilket skänkts till Tryde

kyrka ay herr Axels släkt är r4o3. I detta fall förfor emellertid Axel

Brahe, enligt vad landeboken uPpger, egenmäktigt. Han lät nämligen

en nämnd på femton män granska hävden' ,Efter herr Axels strängâ

vilja och som hans egna bönder" dömde synemännen jorden från

prästgården.'n

Over huvud inriktades ofta adelns strävan pâ att' förvärva gods från

sockenkyrkorna. r569 ärs landebok omnämner mänga Íall, dä kyrkan

som den säger umed orätt' avhänts egendom. Eftersom landebokens

sagesmän själva ofta varit part i målet, är det i de flesta fallen omöj-

ligt att klarlägga själva rättsf ràgan, men det är sannolikt, att det i
dessa fall stundom varit fräga om återbördning. I andra fall begicks

däremot klart övervåld mot sockenkyrkan och dess egendom. Detta

sammanhängde säkerligen med att sockenPrästerna och kyrkvätiarna ej
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kunde påräkna effekdvt stöd från sina nya förmän i stiftsledningen
under de år, som närmasr följde efter arkiepiskopatets fall, innan de
nya kyrkliga myndigheterna vunnit stadga och stiftslänsmannens myn-
dighet fullt utvecklats.

1569 ärs landebok har t.,ex. mycket att berätta om släkten Krognos
på Bollerup. Mourids Olufsen Krognos tog landgill et av âtta gârdar
från Ingelstorps kyrka och två gårdar från O. Sönnarslövs kyrka.,u
I det sistnämnda faller torde han ha kränkt kyrkans rätt. Ãr r¡o8
hade nämligen ärkebiskop Birger givit fru Anne Mouridsdatter till
Bollerup .rätt att under sin livstid njuta en kyrkans gård i F{annas,
dock på det villkoret, ait landgill,et efter. hennes död åter skulle lämnas
till O. Sönnarslövs kyrka och do,miniet äterfalla till ärkesäter.,6 Till
Bollerup lades vidare fyra fästor hörande under Fågekofta kyrka, två
fästor under Fru Alstads kyrka, präst- och klockargårdarna vid Elja-
röds och Fågeltofta kyrkor samr präsrgården vid Bollerups kyrka.",
Bollerupsherrskapet hade också patronatsrätt till en rad k;'rkor, och i
tre av dessa socknar, Bollerup, Flerrestad och Lunkende, samt i St.
Markie, som tillhörde herr Mourids mödernegods, tillägnade man sig
kronans del i tionden." Landeboken omtalar även, att Jakob Ged till
Rössjöholm tagit större delen av Tossjö prästgårds ägor, och att Knud
Bille tillägnat sig dominiet över en gård, som förur lytt under O. Nöbe-
lövs kyrka. Aage Knudsen Rafn till Gedsholm sarte sig i besittning
av dominiet över en gård under Visseltofta kyrka trots bondens och
kyrkvärjarnas protester genom att usjälv sjunde komma upp och där
gästa en avundsgästningn." Gentemot den våldgästande herremannen
förmådde sålunda kyrkvärjar och bönder föga.

Under senare d,elen av t53o-talet och under t54o-talet framträder
en yngre adelsgeneration som innehavare av de skånska länen och som
konungens betrodda män. De riksråd, vilka under rSzo-talet och under
grevefejden haft del i ledningen av rikets politik, föllo efter hand borr.
Redan under grevefejden kan man skonja en srrävan hos christiern III
att för sig vinna män ur det yngre frälset. En viktig tillgång för
kronan, när det gällde att bereda herrarna fördelar, utgjorde därvid
det indragna biskopsgodset, men även annar kyrkogods urnyæjades i
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begrovs i Ystads gråbrödrakloster. Christiern III bevisade herr Axel

sin ynnest och bevågenhet på många olika sätt. Arkebiskop Birger

Gunnersen hade en gång for 3oo mark köpt en jord, belägen mellan

Krageholm och Skårby mark, sedan han försr en rid legat i delo med

Axel Brahe om äganderätten. På konungens befallning uppmanade sti
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andra brev i saken.'o Kapitlet fogade sig om än motvilligt. Torbern

Bille uppmanade kapitelmedlemmarûa atr. utlämna alla brev på jorden

för att därigenom "förskaffa sig konungens och herr Axels ynnest och

vänskapr'.21 Ãr 1547 bekräftades i ett kungligt brev herr Axels rätt

till jorden."

I påfallande ringa grad tillämpades bestämmelsen i t536 års recess

om rätt för adelsmän att återbörda donationsgods, som kommit från

deras egen släkt, i de fall då den föreskrivna gudstjänsten ej Längre

upprätthölls. Konungens samtycke krävdes för att återbördningen skulle

vinna laga kraft, och före år rtto gavs sådan tillåtelse ganska sällan.

Det enda kända fallet från ärkestiftet under denna tid gäller emellertid

Axel Brahe. Ãr r¡4r tilläts han återbörda Snogeholms huvudgård

jämte sju gärdar, som givits till ett altare i Dalby kloster och en

vikaria i Lunds domkyrka.'" T t569 års landebok har en annan upP-

gift bevarats rörande återbördning av gods, vilket skänkts till Tryde

kyrka av herr Axels släkt är t4o3. I detta fali f<;rfor emellertid Axel

Brahe, enligt vad landeboken uppger, egenmäktigt. FIan lät nämligen

en nämnd på femton män granska hävden. uEfter herr Axels stränga

vilja och som hans egna böndern dömde synemännen jorden från

prästgården.'n

over huvud inriktades ofta adelns strävan pà att förvärva gods från

sockenkyrkorna. r569 ärs landebok omnämner många fall, dâ kyrkan

som den säger ,rmed orättr> avhänts egendom. Eftersom landebokens

sagesmän själva ofta varit part i målet, àr det i de flesta fallen omöj-

ligt att klarlägga själva rättsfrägan, men det är sannolikt, att det i
dessa fall stundom varit fräga om återbördning. I andra fall begicks

däremot klart övervåld mot sockenkyrkan och dess egendom. Detta

sammanhängde säkerligen med att sockenprästerna och kyrkvärjarna ei
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Krabbe det av gammalt biskopsgods bestående Barkåkra, i\ngersbäcks
och skillinge län, vilket han sedan innehade som panr för ett lån till
kronan på rooo daler." Detta län överlämnadri ä, ,549 till hans
broder, prosren Claus Urne.r, Denne har troligen biståti horro*, ,rä,
han år r¡44 erhöll en kvarn utanför Landskrona i l,ega av dom_
kapitlet."

Joachim Trolles son Börje Troile tog säte i riksrådet är r54o. ]Han
anlitades av konungen för betydersefuila uppdrag och belönades på
olika sätt. Redan r¡38 tillskrev christiern III domkapitlet om att herr
Börje borde erhïÅla något kapitelgods i Nosaby som fãrläning. Det pä-
pekades särskilt, a* godser låg illa till för kapitlet men f,om Börje
Trolle väl till pass uför hans faders gårdars skull,.'n Kapitlet hörsam_
made uppmaningen, och i jan. r¡39 kunde Börje Trolle utfärda gen_
brev på inalles tre*on gårdar.'u r54g förvärvade han d,essa gårdar
genom ett ägoskifte med domkàpitlet.'u Konungen gav honom dess-
utom år r¡4o ärkesärers gamla srotr och län Ãhus jämt Tommarps
kloster i förläning. Det sistnämnda miste han dock efter kort tid,
genom att det försåldes till Mogens Gyldenstierne, men den först-
nämnda förläningen beh¿;ll han."

Lauge Brahe, son till Axel Brahe, trädde i hovtjänst red,an är t532.
t539 utnämndes han till konungens fodermarsk men inträdde i riks-
rådet först är 1552. Ã'r :.537 erhöil han ar kronans - d. v. s. tidigare
ärkesätets - egendom i Vittskövle som förläning, däri inbegripen
huvudgården Hjortholmen. LJnder konungens resa i skåne hösten r¡39
gavs godset till Lauge Brahe för evärdlig tid." I vittskövle ägde
Brahe-ätten av gammalt egendom. Lauges farbror Niers Brahe hade år
r5zo legat i delo med Jörgen skodborg om ägogränserna meilan ärke-
sätets huvudgård och Niels Brahes huvudgård.'n Nu växte sålunda
Brahesläktens gods i socknen, och det arronderades ytterligare, när
Lauge Brahe år rt44 genom byte förvärvade Vittskövle gård, sorn lytt
under kantoratet i Lund.no rill vittskövle lade han även iandgillet från
en fästa, tillhörig v. vrams kyrka, en mindre avgift från Troröds by
samt en gård, som lytt under N. Rörums kyrka. Dessurom uppbar
han en tid kronans part t tionden från Vittskövle socken.r'

Hans broder Jens Brahe var likal'edes en rrogen kungatjänare. Ã.r
rt39 gav christiern III honom ràtt att inlösa allt gods, som bort-
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pantats av Bäckaskogs kloster, för att själv behålla det som pantelän.
Samtidigt utsågs han till föreståndare för klostret, och år 1547 erhöll
han hela klostret som ärftligt pantelän.n' Dessutom utnyttjade Jens
Brahe herreklostrens ekonomiska svårigheter och köpte tvä gã,rdar av
Allhelgonaklostrer.u' Gen,o,m byte förvärvade han tvâ. gärdar i Kyles-
torp, vilka tillhörde domkyrkan. Bytet kom till stånd är 1543 under
medverkan av kantorn Peder Seber, som i brevet benämndes herr Jens,
"f"ä.Jo- 

a4

Senast omkring är r54o äktade Tage Ottesen Thott till Näs (Trolle-
näs), Eriksholm och Sireköpinge Holger Ulfstands och H,elle Haks
dotter Else. Han gjorde en ganska snabb karriär i rikets tjänst och
deltog såväl i den danska expeditionskår, vilken âr r54z sändes mot
Nils Dacke, som i flera dansk-svenska gränsmöten. 1546 tog han säte
i riksrådet. I det föregående har redan berörrs, huru han år rj47 â
svärmoderns vägnar svarade inför rätta i en sak som gällde en gård i
Genarp, och att han sedan :'535 hade Ãs kloster i förläning. Den förra
händelsen vittna¡ om am han genom sitt giftermål engagerats i släkten
ulfstands mellanhavanden med kyrkan, den senare om ett gott förhål-
lande till christiern III ända sedan dennes regeringstillträde. Mellan
kyrkan och rage Thott kommo flera ekonomiska uppgörelser till stånd,
särskilt jordbyten. Sådana äro belagda från r 539 med St. Jörgens
hospital utanför Lund - hospitalet lydde sedan länge under dom-
kapitlet - från 1545 med Maria Magdalenas altare i domkyrkan och
|rän 155z med domkyrkans fabrica. I sistnämnda fallet förvärvade
han en jord i Farstorp, vilken hans farfar tidigar,e haft brev på.nu Det
förefaller ej osannolikr, am dessa byten kommit till stånd rack vare
hans svärföräldrars gamla och goda relationer till domkapitlet. Mera
diskutabla voro hans förvärv a-, en rästa, lydande under prebendet
Råby, och av gods hörande till Araslövs kyrka. D,essa förvärv gåvo
nämligen anledning till rättegångar.no

Men det fanns även andra livsöden än dessa lojala kungatjänares.
Jep Thordsen sparre t. ex. skaffade sig genom sitt stridiga sinnelag så

många motståndare i Danmark, att han âr 1546 blev nödsakad fly till
sverige.a'Hans förhållande till kyrkogodset tecknade sig också i många
avseenden annorlunda än r. ex. Jörgen lJrnes. De kyrklig a län han
tidigare erhållit av konungen - främst Fulltofta och Häglinge län -



3O2 ADELN OCH KYRKOGODSET EFTER Ån 1536

måste han vid landsflykten lämna från sig, och han fråndörndes även

de tvenne gàrdar i Everöd, över vilka han erhållit dominiet är r53z

av Torbern Bille. Det framkom i detta sammanhang, att han tillägnat

sig även landgillet.n' Redan t54z hade han dessutom dömts förlustig

fem gårdar, vilka han haft i lega av prästen i Hjärsås men helt tillvällat
sig.'n Från V. Vrams kyrka hade han tagit 'en gård, vilket enligt lande-

boken skett vid uden tid, då de gamla biskoparna blevo avsatt¿". Efter

r546 lades denna gård av Sti Porse åter under kyrkan.uo

Aven hans frände Knud Henriksen Sparre begick en rad övergrepp

gentemot kyrkans gods, och liksom Jep Thordsen fann han sig vissa

tider mindre väl till ràttai Danmark. Han vistades några år utomlands,

bl. a. i kejsarens tjänst, och efter sin hemkomst förd,e han en ganska

tillbakadragen tillvaro. Av kronan erhöll han &r r54o, som tidigare

omtalats, pantelänet Vismarlöv, vilket upprättats av gammalt biskops-

gods. Efter är t54z invecklades han i en Process rörande en gård i
Esperöd¡ vilken lydde under Hyby kyrka. Hans farfar Aage Knudsen

hade nämligen av ärkebiskop Birger fått gods under Hyby kyrka som

län, varvid han uppburit landgillet av gärdarna. Efter hans död gjorde

arvingarna fortfarande denna rätt gällande.ut r¡43 fördes rättegång

om en toft hörande under Degeb,erga kyrka mot Knud Flenriksen.u'

Tre år senare anklagades han för att med orätt ha brukat ett stycke

hedmark, och 1547 dömdes han till kyrkan återlämna ett hus i L. Isie.u'

1553 anklagades han för att mot lagen ha tagit landgillet av en gård

från Gumlösa kyrka och av tre gärdar från Knisslinge kyrka.un Enligt
:'569 ãrs landebok skulle han även ha tagit försvaret över en fästa från
prästen i Stävie.uu

Den här lämnade framställningen är långt ifrån fullständig i fåga
om adelns mellanhavanden m'ed kyrkan. Men materialet är i denna

{räga sädant, att man i många fallr e1 kan fastställa, huru sakläget i
verkligheten tett sig. Redogörelsen har därför inskränkts till att be-

handla de mera representativa frälsemännen och sådana fall, där mate-

rialet klart ger vid handen vad som förevarit. Vid genomgången av de

bevarade källorna fâr man ett livligt intryck av den rättsliga upplös-

ning, som rått under ären närmast efter reformationsbesluten. Efter
arkiepiskopatets fall har det ej funnits någon, som effektivt kunnat

försvara kyrkans gods och rättigheter mot utomståendes angrepp. Arke-
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biskopens och biskoparnas skyddsrätt över kyrkan hade överflyttats pâ.

konungen, men han hade ej möjlighet aæ inom hela riket på samma sätt
som stiftscheferna vaka över att privilegier och rättigheter respektera-
des. Detta stötte på praktiska svårigheter, innan sriftslänsmannainsti-
tutionen vunnir tillräcklig stadga. Inom Lunds srifr t. ex. kunde Sti
Porse å kyrkans vägnar resa återvinningstalan rörande borttager kyrko-
gods i någon större omfattning försr mot r¡4o-talets slut.56 Det kan
också ifrågasättas, om kungamakten alltid fann det lämpligt att göra
bruk av sin myndighet, nät kyrkans rätt till egendom stod på spel.
Konungens synpunkter på abali,enering av kyrkogods sammanföllo, som

tidigare visats, varken med de gamla biskoparnas och den kanoniska
rättens eller med de evangeliska reologernas. För honom kommo rikets
behov och fiskala hänsyn ofta i första rumm,er. Så gjordes från olika
håll - även från kungamaktens sida - intrång i kyrkans rättigheter,
vilket framför allt fick till fO\d, art den nya kyrkoorganisationen
uppbyggdes på ekonomiska grundvalar, som betydligt kringskurits ej
btrott år 1536 genom reformationsbesluten uran även under de följande
ären, ej minst genom enskilda adelsmäns aggressivitet.
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Det gamla och det nya

Dur tu*oENSISKA ARKIEPISKoPATET gick under âr 1536, och även

för Lunds domkyrka och för domkapitlet medförde reformationsbesluten

genomgripande förändringar. Visserligen rubbades intet väsentligt i
fråga om domkapitlets organisation eller priviiegier, men dess karaktär

av andligt brödraskap försvann. Under den katolska tiden hade näm-

ligen kapitlet hållits samman ej blott genom de yttre, rent organisa-

toriska banden utan även av en inre, andlig gemenskap, som uppbyggts

kring gudstjänsterna i domkyrkans högkor, i vilka kapitelmedlemmarna

dagligen deltogo. Denna ständiga mässtjänst upphörde nu. Enskilda

kapitelmedlemmar och vikarier hade dessutom sYarat för mässläsningen

vid domkyrkans sidoaltaren, och även vid dessa nedlades efter hand

gudstjänsterna. Därmed förändrades också domkyrkans ställning i stif-
tets gudstjänstliv. Förut hade den ej haft någon funktion som socken-

kyrka utan varit en hela stiftets centralhelgedom, en ärkebiskopens och

domkapitlets kyrka. Endast kryptkyrkan hacle utnyttjats som guds-

tjänstlokal för menigheten i Krafts socken, en av det medeltida Lunds

många kyrksocknar. Efter 1536 uppläts domkyrkan som sockenkyrka

för den större församling som bildades, nâr flera av de gamla socknarna

sammanslogos. Dessa gudstjänster höllos i domkyrkans långhus. Det

gamla kanikkoret förblev avskilt från den övriga delen av kyrkorum-

met. Där'emot nedbrötos efter hand de flesta av sidoaltarna. Samma

öde drabbade många av staden Lunds sockenkyrkor, ftân vilka bygg-

nadsmaterial togs till arbetena på Malmöhus.'

I recessen t536 förutsattes att prelaturer och kanonikat skulle bestå'

men dessa institutioner föllo liksom kyrkoorganisationen över huvud
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och uvise män,. I full konsekvens härmed bekräftade Christiern III
den 8 dec. 1536 domkapitlets och meniga kleresiets rättigheter i Lunds

stift.' Formellt rubbades ej heller domkapitlets och domkyrkans rättig-
het att fritt disponera över sin egendom, ehuru ärkebiskopens överhög-

het ersatts av kronans. Dock skulle givetvis de föreskrifter konungen

gav, t. ex. i kyrkoordinantian, även gälla domkapitlet. Ã'r :'547 be-

kräftade sålunda Christiern III I-':nds domkapitels privilegier och tog

dess medlemmar jämte St. Laurentii kyrka och all deras egendom i sitt
kungliga beskydd, men med det förbehållet, att ,rvår ordinantia, som

vi låtit utgå om religionen, och vår recess>> lämnades okränkta.u

Konungen utnyttjade emellertid domkapitlets pekuniära tillgångar
mera hänsynslöst än vad ärkebiskoparna gjort. Extra skatter och gär-

der pålades, och gång efter annan beordrades kapitelmedlemmarna att
àtaga sig stora rustningsbördor.n Kungamaktens förhållande till kapitlet
präglades stundom av egenmäktighet. Ãr r¡4r förhandlade domkapitlet
med kronan om vederlag för gärdar och jordar i Malmö, vilka kapitlet
måst avstå till slottsbygget. Ãr r 546 utfärdade konungen brev på veder-

lagsgodset. Detta synes ha ansetts till fyllest. Något genbrev från
kapitlets sida är ej känt.u På samma sätt ansåg sig konungen kunna
beordra kapitlet år r¡5o att inlösa allt gods, som bortpantats under

de gångna åren.u

Efter t536 skärptes den tendens till sekularisering av kapiteltjäns-
terna, vilken kunnat skönjas redan under Frederik I:s tid. Detta gick

så mycket lättare för sig, som ej blott superintendenten utan även inne-
havarna av kapitelämbetena utnämndes av konungen efter förslag från
domkapitlet. Konungen bortgav även vikarior, till vilka kapitlet egent-

ligen hade patronatsrätt, och han meddelade dispenser vid kumulation
av tjänster och utfärdade exspektansbrev på ämbeten.? I detta avseende

övertog sålunda kungamakten de befogenheter gentemot kapitlet, som

påvemakten mot medeltidens slut i stegrad omfattning tillàgnat sig på
biskoparnas bekostnad.

Exemplen pä att, kanslister och andra kungatjänare avlönades med

sinekurer i form av kano,nikat, vikarior eller prebenden äro, talrika.
Dessa icke residerande kapitelledamöter gynnades dessutom på olika
sätt. Ãr r¡38 bekräftades t. ex. optionsrätten för lundakapitlets vid-
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kommande, och till skillnad mot vad tidigare varit fallet, skulle den

nu tillkomma även >>tjätare i vårt kansli och vår räntmästarer.8 Saku-

lariseringstendensen accentuerades ytterligare, då Christiern III är r54z
upphävde det traditionella kravet på minst två års universitetsstudier

som villkor för att få kanonikat och dessutom generellt förbehöll sig

rätten aft bortge kapitelämbeten åt sina tjänare inom kansliet, ät rärú-
mästaren eller andra, ,som kunna vara riket nyttige>. Dock utfäste
han sig att inhämta universitetslärarnas mening vid återbesättande av
ämbetena.n Samma år fritogos de icke residerande kanslisterna och

övriga kungatjänarna frän att dekaga i den extra skatt, som pålagts
kapitlet i Lund.'o

De ekonomiska pålagorna väkrades sålunda över på de residerande

kapitelmedlemmârna ensamma. Denna strävan aft för rikets behov ut-
tyttja kapitlets gods och ämbeten avsatte märkbara resultat, så att vid
tiden för de skånska landskapens övergång i svensk besittning endast

tio av vikariorna disponerades av domkapitlet självt, medan tjugo
bortförläntes av konungen och de nitton återstående anslagits till olika
ändamål inom skolväsendet eller den kyrkliga förvaltningen."

Medvetet arbetade man också pä att skapa en renr 'eyangelisk anda
inom kapitlet. Kyrkoordinantian föreskrev, att i varje kapitel skulle
hållas en olärd man', som föreläste för kanikerna. Generellt förbjödos
de gamla mässorna, "prästetidern¿", i såväl domkapitel som kloster.
Iör kanikeuras dagliga gudstjänst utfomrades en särskild ordning av

Johann Bugenhagen, och den skulle följas även i herreklostren vid
gudstjänsterna med de kvarstannande munkarna. Denna ordning var
avÍattad på latin, och i vissa avsnitt präglades den av en polemisk
inställning genternot den gamla kyrkoläran. Dessutom manades kani-
kerna att flitigt studera den heliga skrift och att övergiva celibatet och

ingå äktenskap." Kapitlet skulle ur sina räntor lämna bidrag till det

återupprättade, nu evangeliska universitetet i Köpenhamn. Ã.rligen skulle
dessutom ges av kanikerna i Lund tillsammans roo gulden för fattiga
studerandes underhåIl." I sept. r¡4r ålades lundakapitlet att under-
hålla en studerande vid universitetet - samma skyldighet föreskrevs
för Allhelgonaklostret - och att sända elever dit.'n I det förut nämnda
privilegiebreyet av är t538 stadgades, att när en kanik dog och räten
till ett nädeär därigenom inträdde, skulle hälften av de ränror, som
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under detta år eljest brukade delas mellan arvingarna, tillfalla univer-

sitetet. Avsikten var sålunda att inom de gamla kapitlens ram och

under utnyttjande av deras räntor fostra ,evangeliska teologer. I detta

syfte föreskrevs också, att ingen skulle få komma i fràga till prelatur

eller kanonikat, som ej studerat minst två år vid Köpenhamns univer-

sitet, vilket emell'ertid ej kunde förverkligas under de följande åren.'u

Påbudet upphävdes, som tidigare nämnts, är t542.

I tillämpliga delar förblevo el,iest ra89 års kapitelstatuter i kraft, i
vad det gällde domkapitlets organisation och inre ordning. Kyrkoordi-
nanrian skilde i princip domkapitelledamöterna från stiftets admini-

stration. Domsrätten i äktenskapsmål överflyttades på superintenden-

ten, länsmännen samt borgmästare och råd i städerna - en ordning,

som i någon mån erinrar om Frederik I:s påbud r53z rörande en äkten-

skapssak i ärkestiftet. Ãr r 542 äteúick domkapitlet sin domsrätt i
äktenskapsmål men delade densamma med superintendenten och stifts-

länsmannen. Först är 1587 gjordes kapitelstatuterna dll föremål för en

genomgripande omarbetning, enär man funnit, att somliga bestämmelser

hade nnågon smak av den gamla surdegen, och ej voro reformerade.'u

Det är av intresse att mot den här tecknade bakgrunden utreda, i vil-
ken utsträckning de gammaltroende kapitelmedlemmarna lyckades hålla

sig kvar på sina poster inom domkapitlet.

Preposituren innehades även efter àr :'536 av Claus lJrne. Ar t537

erhöll han kunglig bekräftelse på sitt innehav av denna prelatur i Lund
jämte en vikaria i Roskilde, och 1546 mottog han ärkesätets gamla län

Äsphult." För kyrkans räkning uppbar han den s. k. studieskatten'

vilken gavs av sockenkyrkorna till Köpenhamns universitet, och år
r¡4¡ hopsamlade han en liknande penningavgift, de s. k. bibelpenning-

arna." Redan före 1536 hade han i andliga frågor 'ej delat sina kapitel-

bröders m'eningar, och snart tog han steget över till världslig verksam-

het. Ãr 1549 blev han landsdomare i Skåne, och senare tog han även

säte i riksrådet. FIan var en av danske konungens ombud vid flera

förhandlingsmöten med svenskarna, bl. a. i Halmstad 1537, Varberg

t547 och itlvsborg t554. H.an avled troligen är 1562.

De övriga prelaturerna innehades däremot länge av män, vilka redan
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under den katolska tiden haft plats i kapitlet och tillhört kr,etsen kring
Adser Pedersen. Dekanatet behöll Aage Jepsen Sparre till sin död i
slutet av âr t54o eller början av är r¡4r. Han benä.mndes srundom
,senior electus Lundensis" men oftare dekan, och hade även ett kanoni-
kat i kapitlet. Dekanatet övertogs efter Aage Sparre av dess gamle inne-
havare Torbern Bille, medan kanonikatet av Christiern III gavs åt

Jörgen Strug, tullare på Köpenhamns slom.'n Vid arvskiftet ,efter Aage
Sparre reste arvingarna krav gentemot Torbern Bille på de tooo
dukater, vilka en gång deponerats hos bankirfirman Fugger i samband
rned Aage Jepsens resignation âr 1532. Ã konungens vägnar hade
kort tid förut sekreteraren Jesper Brochmand hos domkapitlet hävdat,
att vad som återstod av summan rätteligen tillkom konungen. Dom-
kapitlet hade också fallit undan för konungens krav. Dessa kunde för
övrigt ganska lätt motiveras, dels med att Aage Sparre redan är t5z6
förpliktat sig att inte söka konfirmation i Rom, dels med att konungen
övertagit de rättigheter, sorn tidigare tillkommit ärkebiskoparna, och
således även trätt i mäster Torberns ställe, vad beträffade dennes upp-
görelse av är r¡32 med Aage Sparre. Domkapitlet anhöll den 8 nov.
r54r ä egna och Torbern Billes vägnar om konungens stöd genremor
Aage Sparres arvingar i denna angelägenher.:o Samma dag gav kapitlet
fullmakt åt Peder Seber att hos Fugger uttaga vad som återstod av den
deponerade summan." Efter hans återkomst överlâmnades pennin¡;arna
till konungen, som den ro juni t54z kvitterade beloppet och samtidigt
försäkrade kapitlet om sitt bistånd i saken." Torbern Bille innehade
dekanatet till sin död är t552. Då erhOll Christiern III:s livläkare
rätt att njuta räntorna av denna prelatur.'"

Peder Hansen Seber efterträdde Adser Pedersen i kantoratet." Ãr
1546 Íick han av konungen de me vikarior hörande till ärkebiskop
Birgers gudstjänststiftelsa i kryptkyrkan, vilka tidigare bortförlänts av
kantorn.'u Till sin död år r¡¡8 var han även prepositus i det stora
prästgillet i Lund. FIan efterträddes som kantor av den säkerligen
ålderstigne kaniken Peder lversen. Aven arkidiakonatet bytte inne-
havare under grevefejden. Holger Skaldre nämnes som ärkedjäkne
fr.o.m. â"r t534 i källorna.'u Som ärkedjäkne försvarade han år r¡38
en gård, vilken tillhörde St. Jörgens hospital i Lund." Holger Skaldre
avled år t t63.'"
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Påfallande många av de män, vilka under tSzo-talet innehade ka-

nonikat i Lund, behöllo sina ämbeten efter fu t536. Niels Knudsen

innehade sitt kanonikat till en kort tid före sin död i slutet av ät

rt4r."" Bent Nielsen är belagd som kanik ännu år r¡36, men huru

länge han kvarstått i kapitlet, är ej känt.'o Ännu år r¡¡o nämnes

däremot Henning Albertsen som kanik i Lund.u' Jens Gerbo avled år

r549, och konungen bortgav då det ledigblivna kanonikatet till slotts-
r.r I Rr r 'f r n^t----- l---J- a-^-^-- : ^l-.PredlKanten r Ä,opennamn.-- Launos JePsen falsLçr revug aurru r uÃ1.

r54o, dä han på grund av lång tjänst och stor fattigdom erhöll en

ledigbliven vikaria. FIan nämnes ocks,å i en handling från år r¡4r, men

av denna framgär ej klart, huruvida han då ännu befann sig i livet'"

Jens Madsen är omtalad sorn kanik âr r54o. Ar 1549 resignerade han

från en vikaria och sades dà vara gammal och skröplig.'n Det är möj-

ligt, att han behållit även sitt kanonikat till detta år. Erik Daa synes

ha avlidit är r554."u Om Peder Lauridsen vet man säkert' atthanYar
kanik ännu âr t547."u Hans Ulf undertecknade sitt testamente den 18

maj t54r och avled enligt en traditionsuppgift sex dagar senare. Torkel

Brunk slutligen kvarstod i kapitlet till sin död år 1562."'

Bland de äldre kanikerna har Peder Iversen blivit mera känd, dels

därför att han deltog som domkapitlets fepresentant i diskussionerna

om den blivande kyrkoordinantian, dels emedan han ägnat sig åt histo-

riskt författarskap. Ãr l5¡8 utbytte han sitt kanonikat mot kantoratet,

och fyra år senare avled han.t' Endast en av de gamla kanikerna vet

man med visshet ha lämnat sitt kanonikat är 1536. Det var Knud

Karlsen. Han förebar sjukdom och "villelse)> som anledning. Kanoni-

katet stod vakant till år rt4r.*' t536 Lämnade Knud Karlsen även sin

vikaria i Malmö, vilket berörts i det föregående.

Den sista kanikutnämningen under de gamla ärkebiskoparnas tid
torde ha varit den, som Torbern Bille gjorde den 18 jan. r5j6, då det

efter Jens Mogensen allt sedan 1534 vakanta kanonikatet bortgavs till
Jon Tursen.*o Denne befann sig ännu ã"r t537 i \Øittenberg, där han

studerade vid universitetet, och återkom först år ri4o till Danmark.

I Lund utsågs han till föreståndare för domskolan.n' Annu på r¡4o-
talet försvarade han offentligt den gamla tron' men hans senare för-
fattarskap gick i evangelisk anda. Pä r56o-talet ingick han äktenskap.

Han avled är t567.n'



3ro DET GAMLA OCH DET NYA

Orn de övriga kanikerna flyta källorna sparsamr. Henrik Kortsen
Vitstedt lämnade, som tidigare omtalats, sina vikarior i Malmö under
något av åren närmast ,efter 1536. Peder Olufsen Hallandsfar kvar-
stannade i kapitlet till sin död år rt46.nu Kapitelnotarien Staffan
Dringenberg avstod,också 1536 sin vikaria i Malmö men erhöll senare

ett kanonikat. Han avled som kanik är r564.nn Oluf Hak har där-
emot antingen resignerat från sitt ämbete eller avlidit under åren när-
mast efter 1536. En kanik Bent Arvidsen är nämligen känd från år
r¡36, och i en handling från är r54o uppger han sig hava erhållit sitt
prebende efter Oluf Hak. Denne Bent Arvidsen beklädde posren som

föreståndare för domskolan fram till år rt4o.nu

En stor del av de här nämnda kapitelmedlemmarna tillhörde den
krets av kaniker, vilka under rSzo- och r53o-talen understött Aage
Sparres och Torbern Billes ansträngningar att återknyta förbindelserna
mellan den danska kyrkoprovinsen och påvestolen. Denna krets synes

ha hållit ganska väl samman även efter àr 1536. När Aage Jepsen
Sparre den rz okt. r¡4o uppsatte sitt testamente, utvalde han en grav-
plats åt sig i domkyrkan framför det akare, som helgats åt St. Lauren-
tius. Till detta altare skänkte han den förgyllda kalk, vilken han själv
plägat använda, när han officierade under högmässan. Kalken skulle
omhändertagas av testamentsexekutorerna och överlämnas, när 'här
kommer en bättre reformation'. Till testamentsexekutorer utsåg han
kanikerna Hans Ulf, Jens Gerbo, Peder Olufsen Hallandsfar och Tor-
kel Brunk samt en vikarie.nu Dessa män betraktade sålunda den gamle
arkielektus som pålitliga och fortfarande hängivna den gamla tron.
Over huvud valde kanikerna exekutorer av sin yftersra vilja bland
sina garnla kapitelbröder, vilket säkerligen ej varit någon tillfällighet.
I Niels Knudsens testament€ av är t54t utsågos Holger Skaldre, Peder
Hallandsfar, Jens Gerbo och Jon Tursen till exekutorer.a" Peder
Hallandsfar själv insatte i sitt resramenre är r 5 46 Peder lversen, Jon
Tursen och vikarien Niels Hallandsfar som exekurorer.o'

I detta sammanhang erbjuder Peder Iversens historiska författarskap
åtskilligt av intresse. Av hans hand föreligger €n annalistisk fram-
ställning av Danmarks och främst den danska kyrkans historia från
ilr rz74 fram till är r536.ne Han b<;rjade alltså sin framställning från
Jakob Erlandsens arkiepiskopar, och ofta beröras de lundensiska ärke-



GAMMALTROENDE KAPITELMEDLEMMAR 3II

f-T ü. .;*'

* =YÈ: á $.\l -eÈâ-

Aage Sparres testdmente rned arþieleletws egenbändiga ønderslerift
RigsarÞioet, Köpenharnn
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biskoparnas insatser, bl. a. Johannes Grands kamp mot Erik Menved.
Peder Iversens skildring har inspirerats av de synpunkter på kyrkans
rättigheter och friheter, vilka anlagts av arkiepiskopatets stridbaraste
innehavare ända fram till Birger Gunnersen. Därför klandras t. ex.

Jens Brostrups bortförläningar av ärkebiskopsgodset. Samma strikt
rättsliga synpunkter läggas på fOrhållandena efter ärkebiskop Birgers
död. Aage Sparre framställes som dennes rättmätige efterträdar,e, och
cienna rätt sades ha överflyttats på Torbern Bille genom mäsrer Aages

resignation. Därför innehåller det kortfattade konstaterander om den
siste arkielektus, att "han tillfångatogs i Köpenhamn och hölls under
eff år fängslad på Nyköpings slotr', en förstucken antydan om arr
Christiern III förgripit trg på kyrkans och ärkebiskopsdömets klart
bevisade rättigheter och privil,egier. D,etta understrykes än mera av
att Peder Iversen avslutade sitt verk m,ed en bulla mot dem, som ,ran-

fäktade den heliga kyrkans egendorn eller tjänare och förgrep sig pâ
dess rättigheter,'. Den hade avsänts till Danmark av påven Innocentius
IV år rz45 och på nytt pr,oklamerats av ärkebiskop Peder är r336.u'
Det råder såfunda intet tvivel om hur mäster Peder betraktat den

kyrkliga omdaning, vilken begyntes â"r t536.
Prelaturerna besattes som synes lä'nge med medlem,mar ur kretsen

av gamla kapitelledamöter, och detsamma var förhållandet med de
båda posterna som domkyrkovärjar. På grundval av det bevarade
materialet, främst kvittenser gällande förvaltningen, kan följande lista
upprättas över ämbetenas innehavare fram till rSoo-talets mitt:

Laurids Falster
Holger Skaldre

ri38
r540
r 54r
rt42
rt4t
rt46
rt47
rt48
rt49
r t to

Holger Skaldre

Jens Gerbo
Holger Skaldre
Holger Skaldre
Holger Skaldre
Holger Skaldre

Ho,lger Skaldire

Torkel
Torkel
Torkel
Torkel
Torkel
Torkel
Torkel
Torkel
Torkel

Brunk
Brunk
Brunk
Brunk
Brunk
Brunk
Brunk
Brunk
Brunkut
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Många av de kaniker, som före r¡36 innehaft preb,enden i Lund
men ej residerat, behöllo sina ämbeten. Jörgen Gyldenstierne beholl

sitt kanonikât till är 1547, då han överlät det till brorsonen Henrik
Gyldenstierne, son till Mogens Gyldenstierne.s2 Bland andra ej resi-

derande adliga kaniker må närnnas kunglige sekreteraren Axel lJrne'
som innehade kanonikat i Lund till år rj49.u' Pä t54o-talet är Tyge
Krabbes son Erik Krabbe belagd som kanik i Lund. Räntorna av pre-
k^^Å-¡ "^^k"*^" fÄ- l"o-" *äL-i-- ûêñ^m o- nrnl.rrrafnr 54 'A, t, 

" 
,-))+

erhöll även Anders Billes son Bent ett kanonikat, vilket han innehade,

till r¡5¡, men ej heller han residerade vid domkyrkan.uu

Vid vissa tillfällen bytte ledigblivna kanonikat innehavar,e på ett
sätt, som visar den rådande sekulariseringstendensen. Tullaren i Köpen-
hamn Jörgen Strug efterträdde sålunda Aage Jepsen Sparre är t54r.
Samma år övertog slottsskrivaren på Malmöhus Niels Jensen det genom

Niels Knudsens frånfälle ledigblivna kanonikatet.s. Sekr,eteraren Johan-
nes Jokel erhöll 1545 ett kanonikat'efter Erik Daa.u' I ett par fall
togos prebenden i anspråk för underhåll åt den nya kyrkans tjänare..

Ã.r rs46 vtfärdade Christiern III ett exspektansbrev för Hans Olufsen

"spandemager>, som överflyttats till Lund, på första dàrefter vakanta
kanonikat.ut Tre är senare erhöll slottspredikanten i Köpenhamn det
kanonikat, som blev ledigt genom Jens Gerbos död.un

Man kan i det bevarade materialet skönja, huru några stycken av
de gamla vikarierna behållit sina räntor in på r¡4o-talet.60 Men som

tidigare antytts, anslogs snart en del av vikariornas avkastning tilf
sp,ecialändamål inom kyrka eller skola. Ãr 1543 lades sålunda av
konungen en vikaria, helgad åt den helige hertig Knut, und.er dom-
skolan som löneförstärkning åt skolföreståndaren.ul Ã.r r¡38 hade lek-
torn vid Köpenhamns universitet Jörgen Pedersen Samsingius erhållit
en vikaria i Lund, och tre år senare tilldelades Hans Olufsen ,'Spande-

mager> en vikaria, lektor Mogens Pedersen en och lektor Peder Lauren-
sens minderårige son Laurids en vikaria.u' Den vikaria kaniken Peder
Hallandsfar innehaft, gavs år :^546 till en kanslitjänsteman..'

Tvi av de många medtävlarna om arkiepiskopatet i Lund, Aage,

Jepsen Sparre och Torbern Bille, hade som i det föregående visats er-
hållit försörjning inom ärkestiftet. Jörgen Skodborgs och Johan \Øezes

iivsöden gestaltade sig helt annorlunda. Johan \Øeze tillerkändes vid
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olika tillfällen av påven intäkter och räntor från kyrkliga ämbeten i
Tyskland, ehuru han ofta pä grund av de politiska fc;rhållandena ej

kom i åtnjutande av de beviljade förmånerna. Under r¡3o-talet knöts
han emell'ertid till kung Ferdinands hov i \Øien som kejsar Karls sände-

bud och nyttjades i olika diplomatiska uppgifter. I Vien omintet-
gjorde han bl. a. rt33 ett försök från Johannes Magnus sida - denne

hade nyligen i Rorn vigts till svensk ärkebiskop - att vinna bistånd
,av habsburgarna för sin restitution i Uppsala ärkestift. Genom kej-
sarens mellankomst postulerades han slutligen år r t42 till ärkebiskop i
stiftet Konstanz. Eftersom detta stift var reformerar, kunde Johan.\üreze 

emellertid ej insättas i sitt ärnbete. Ã.r r¡48 erövrade kejsar Karl
bl. a. Konstanz, och Johan \Øezes ursikter tycktes ljusna, men samma

ã,r avled han utan att ha fått mottaga vigning till något av de biskops-
ämbeten han gjort anspråk på. Hans sista vilorum bereddes i Königs-

-feldens klosterkyrka.u*

Jörgen Skodborg framlevde efter r¡3o sina dagar i srifret Köln, där
han vid flera tillfällen tjänstgjorde som vigbiskop. Flans ytrre levnads-
villkor synas ha varit torftiga. ,{r r54r gjordes av hans gynnare ärke-
biskopen i Köln, Adolf av Schaumburg, en framställning till Christiern
III om att Jörgen Skodborg borde restitueras i sina rättigheter som
.danska rikets ärkebiskop. Denna b'egäran avslogs naturligt nog. Tio
.år senare avled Jörgen Skodborg i Köln, den siste, som morragit vig-
ning till Lunds ärkestift. Av samtida karakteriserades han som en from
katolik, sträng i seder och vandel.uu

Ansvaret lör att man i tro och gudstjänstliv inorn de olika stiften
,ställde sig kyrkoordinantian till efterrättelse, vilade på superintenden-
terna. Superintendenten över Lunds stift, Frands Vormordsen, var är
1537 vid sin vigning 46 âr gammal. Född i Nederländerna, enligt
traditionen i Amsterdam, inträdde han i karmelitorden, och av ordens-
ledningen sändes han till Danmark, där han är r5r9 inträdde i det

nyupprättade karmelitkollegiet i Köpenhamn. Till förman fick han
här Poul Helgesen. Efter kollegiets upplösning i samband med regim-
skiftet r54 överflyttades troligen Frands Vormordsens verksamhet till
universitetet. Tillsammans med Poul Helges€n utgav han år r;28 en
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översättning av Davids psaltare. I febr. r5z9 anlände han till Malmö,

av stadsledningen kallad att bliva stadens nye predikare. Frans Vor-

mordsens religiösa uppfattning synes ännu vid denna tid ha varit över-

vägande reformistiskt katolsk, men snart framträdde han som evan-

geliskt sinnad och ingick äktenskap âr r53o. Som rektor knöts han

till den evangeliska högskolan i Malmö och utgav under de följande

åren ett flertal skrifter, bl. a. den i det föregående behandlade "APologia
adversus Lundenses canonicos".on

En maktpåliggande uppgift väntade den nye superintendenten. Det

har redan nämnts, att hans ställning blev så utsatt' att ett kungligt

skyddsbrev år r¡38 utfärdades för Frands Vormordsen själv och hans

anhängare. I jämförelse med de gamla ärkebiskoparnas levnadsvillkor

voro superintendentens mycket blygsamma. I kyrkoordinantian fast-

ställdes en superintendents årslön till 48o skäppor räg, 96o skäppor

malt, 8oo skäppor havre, 5o lass hö, ro lass halm, 4o lamm och roo

gulden. Ar r54t lades därtill ärkesätets gods i Sularp, och tio år senare

erhöll superintendenten dessutom St. Andreas altare i domkyrkan med

dess räntor och,egendom.ut Kyrkoordinantian fastställde också det antal

tjänstefolk, som superintendenten hade ritt att hâlla men också måste

avlöna ur sina intäkter, till två tjänstepigor, en skrivare, en kusk, en

dräng och en karl, som skulle användas att uträtta ärenden.

En ofrälse sup,erintendents förhållande till stiftets aristokrati blev

därför ett helt ann t än de gamla, ofta adliga ärkebiskoparnas. Ei
blott olika social och ekonomisk standard utan även meningsskiljaktig-

heter i religiösa frägor vållade svårigheter. Från ¡ 55o-talet har bevarats

en instruktion om hur en superintendent borde förhålla sig i olika

situationer. Det föreskreys, att om adelsrnäfl, >>sorrt vanligt är", gåvo

sig i dispyt med superintendenten för att försvara någon punkt i den

kato'lska trosläran och därvid läto undfatrla sig skymfliga tillmälen,

borde superintendenrcn svara med ödmjukhet och i första hand tänka

på sitt ämbete och den trohetsed han avlagt till konungen.u'

Från de gammaltroende kapitelmedlemmarnas sida lades även hinder

i Frands Vormordsens väg. De flesta av ärkestiftets sockenpräster

voro föga hågade att taga befattning med de evangeliska lärorna, och

många av dem torde alltjä,rnt i de gamla prelaterna och kanikerna ha

sett sin rätta andliga överhet. Obstruktion från kanikernas sida kunde
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därför vålla superinrendenten kännbart avbräck i hans verksa,mhet. En
betydelsefull uppgift lades alltså även på den evangeliske teolog, som
skulle förestå de teologiska föreläsningar och den undervisning vid
domkapitlet, varom kyrkoordinantian lämnade föreskrifter. Till inne-
havare av denna lärarpost utsågs lektor Peder Laurensen. Ãrerupprät-
tandet av universitetet i Köpenhamn år 1537 hade nämligen gj,ort hög-
skolan i Malmö överflöd,ig. Den upplöstes därför, varigenom dess.

lärarkrafter frigjordes för nya uppgifter.
De garnmaltroende kapitelmedlemmarna höllo de gamla gudstjäns-

terna vid makt under tiden närmast efter herredagen i Köpenhamn
r;36. Domkapitlets ínlaga till Christiern III av den 6 febr. 1537, för
vilken utförligt redogjorts i annar sammanhang, röjer prelaternas och
kanikernas uppfattning om besluten rörande kyrkoskickets omdaning.
De vore till intet förpliktande, [örràn ett allmä't koncilium utalar sin
mening. I enlighet härrned anhöll man också om rätt att fortfarande
få utöva sin gudstjänst i domkyrkan. Så skedde även till en tid. I juni
r¡37 skänkte kaniken Peder Iversen egendom till ett akare i domkyr-
kan.un I samband med en rättstvist wå månader senare rörande en gård
i Landsk¡ona, som skänkts till en mässtiftelse i domkyrkan och nu åær-
krävdes, meddelade kaniken Peder Seber å domkyrkovärjarnas vägnar,
att gudstjänsten alltjämt hölls vid makt, varför all talan borde ogillas.'o'

Kyrkoordinanrians definitiva antagande synes ha medfört, art mäss-
tjänsten nedlagts. Bugenhagens ceremoniel skulle därefter följas vid
kanikernas gudstjänster. "Prästetider" tillätos ej, och kanikerna skulle,
ej längre ,besväras, som tidigare skett, med den långa sångenrr. Ett.
tecken på mässornas avveckling var bl. a. att kaniken Jens Gerbo i maj,
rJ39 ay domkyrkovärjarna mottog penningmedel från tre gårdar, vilka
ursprungligen skänkts till domkyrkan för mässläsning, för att utdela
medlen dll de fattiga.'L

Kapitelherrarna i Lund försvarade sin gamla rro ännu pä r54o.talet..
Ar t543 utfärdade professorerna vid Köpenhamns universitet kallelser
till några av de gamla domkapitlen med en uppmaning atr sända repre-
sentanter till huvudstaden, där en disputation skulle anordnas mellan.
kanikerna och universitetslärarna. I nov. 1543 sändes en sådan inbju-
dan till domkapitlet i Lund." Samtidigt översändes nägra av profes-
sorefna uppsatta artiklar, vilka skulle tjäna som utgångspunkter för
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religionssamtalet. Dessa artiklar äro numera ej bevarade, men däremot
finns den motskrift i behåll, vilken lundakapitlet överlämnade rill
Christiern III.'3

I denna påpekades först och främst vådan av att menige man själv
tilläts tolka Skriften. Detta vållade endast oenighet och strider. An-
syaret för denna utveckling föll i främsra rumm.et, m,enade kapitel-
herrarna, på Martin Luther, som man i Danmark var allt för snar att
l-r"..o till E^lL-t l"^,{- "31"-.{ n nin*+. till .l^-^-- : ^ll^ f-P-^- .2 ^u,LJ ù¡rl svrrr4¡L r 4rr4 rr46vr, J4 4Lt

>yad som tyckes dem rätt, kan ej vara krokot>. Bibeln tolkades av
var och en i enlighet med hans egna syften, något som ,ej ens Kristi
egna lärjungar dristat sig till att göna. Det förakt för kyrkan och dess

lära, som framvuxit härur, var enligt kanikernas sätt att se ett av före-
buden till Antikrists återkomst. Efter kyrkans fall kunde man därför
vànta även den världsliga överhetens ändalykt. Kapitelherrarna ansågo
sig uppleva, vad Paulus skildrat i sitt andra brev till tessalonikerna
(z kap.), och manade konungen att medan tid ännu var, utrota för-
aktet för kyrkan och olydnaden mor dess lära och bud.

Därefter konstaterades, att de evangeliska teologern a själva ej alltid
voro ense i förekommande frågor. Detta belystes med några exempel.
Så voro föreskrift'erna i nattvarð,sritualen ej konsekventa. Först hade
man påbjudit klockringning vid konsekrationen och tillåtit elevation.
Sedermera hade bådadera förbjudits. Detta visade enligt kapitelher-
rarnas mening, att superintendenüerna själva tvivlade pä sakramentets
fasta sanning, oaktat de ville lära menigheten, arr brödet och vinet
verkligen voro Kristi lekamen och blod.

Det fanns ett visst fog för denna anmärkning. För menigheten hade
ju mässoffret framstått som kulminationspunkten i den katolska mäs-

san. Reformatorerna hade också varit mycket försiktiga på denna
punkt. I r¡28 års malmömässa fanns elevationen kvar, och kyrkoordi-
nantian tillät både klockringning och elevation, >>om tjànaren så

tycker,,.'n Ã.r t544 hade emellertid häradsprosren i Oxie härad för-
bjudit elevationen där.''

Kanikerna menade sig finna en liknande inkonsekvens i de evange-
liska teologernas, meningar om skriftermålet. Först hade dessa ej velat
ha något skriftermål uran menat, att. varje församlingsmedlem inför
Gud borde bekänna sin synd, varefter prästen uttalade avlösningen
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inför hela församlingen. Sedermera hade man menat, att var och en

borde skriftas enskilt av prästen och förhöras i katekesens huvudstyc-

ken. Nu, r 544, hade Frands Vormordsen vid det senaste stiftsmötet
gjort gäLlande, att man borde skrifta de svåraste förseelserna, sä att
prästen kunde veta, i vad mån nattvardsgästerna voro beredda.

I fuäga o,m dopritualen menade kanikerna, att superintendenterna,

när de från det katolska skicket övertagit primsigningen, gjort ett a-v-

steg från sin princip att ej utför a andra rituella handlingar än dem,

som Skriften föreskrev. Slutsatsen blev därför, att det var ffyggare att
hålla sig till kyrkans enhetliga Lära än till dessa nya ,'vädermöllor".

Skriften utmynnade i en programförklaring inför den beramade dispu-
tationen: Vid universitet hade man rätt att som förnuftsövning dispu-

tera för eller mot allt vad den heliga skrift innehåller. En vid disputa-

tion framlagd mening kunde däre,mot ej betraktas som en bestående

sanning, om den ej prövades av "de fyra universiteten i kristenheten"
och vann deras gillande. Om därför de i Köpenhamn författade artik-
larna skulle underskrivas av kanikerna, ville dessa, att punkterna först
måtte underställas de nämnda universiteten för granskning - man

torde ha äsyfrat de teologiska fakulteterna i Paris, Köln, Erfurt och

Louvain, till vilka man vädjat t. ex. efter religionssamtalet i Leipzig
r¡r9 mellan Luther och Eck - och när dessa jämte ett allmänt kon-

cilium stadfäst dem, skulle även domkapitlet i Lund biträda dem. Dock
ämnade man hörsa,mma den i konungens namn utfärciacle kallelsen till
disputation.

Lundakapitlet hade sålunda ej på någon punkt vikit från den upp-
fattning i fräga om tro och kyrkoskick, som man är 1537 gjort sig till
tolk för i inlagan till konungen. Disputationen ägde rum vid universi-
tetet i nov. r¡44. Dess utgång var efter den nyss citerade programför-
klaringen på förhand given. Kapitlets ståndpunkt försvarades av kan-
torn Peder Seber samt kanikerna Peder Iversen och Jon Tursen. En
tradition, som bevarats av Mogens Madsen, skildrar det intryck kapitel-
herrarna gjort pà de närvarande. Peder Seber och Peder Iversen hade

varit de mest ståndaktiga, nbåda män med djup lärdom och magister-

gtadrr, medan däremot Jon Tursen mera utmanat löjet.'u

Frands Vormordsen gjorde senare ett försök att rubba kanikernas

åsikter. I febr. r¡4¡ inbjöd han dem till ett religionssamtal, varvid
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främst natrvardsuppfattningen skulle diskuteras." Hur detta samtal ut-

fallit, är ej känt, men det förefaller sannolikt, art bàda parter vidhållit
sina meningar. Vid stiftssynoden 1546 fann sig nämligen Frands Vor-

mordsen föranlåten att behandla just elevationsfrågan och nattvards-'

ritualen. FIan uttalade sig med stor skärpa mot elevationen, som ejl

var .vare sig påbjuden eller instiftad av Kristus utan blott blivit till en

förargelseklippa, så att menigheterna ei insett, att sakramentets rätta
:---- ^L r--l ^l-.-ll ^ ^:f-^^ l::-: ^.* -^- 
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och vinet, ej i att man såg sakramentet upplyftas.?8 Tvâ" àr senare lade

han sig vinn om att klart uppdraga gränsen till den katolska uppfatt-'

ningen i fräga om skriftermålet. Vid detta års stiftsmöte påbjöd han,

aft bot skulle predikas enligt bibeln och noga skiljas från den katolska.

penitensen, som vore uppdiktad 'övertro och vidskepelse". Prästen

skulle inprägla Guds löften om straff och frälsning i anslutning till
dekalqgen och flitigt driva botpredikan. Dessutom preciserade han sin

upp,fattning om det enskilda skriftermålet. Det väsentliga vore, att

bekännelsen kom från ett förkrossat hjärta. Att uppräkna de olika

förseelserna stämplades som papistisk "vidskePelse,r.'n Vid samma till-
fälle riktade han ett hetsigt angrepp mot dem, som ville kallas biskopar

i kyrkan men uvarken själlva undervisade eller ville låta sig under-

visas,r, och dem, vilka kallade sig kyrkans prelater men hade buken

till sin gud och voro dörnda till evigt fördärv.'o Det torde yara ställt

utom allt tvivel, att Frands Vormordsens uttalanden föranletts av de

gammaltroende kapitelmedlemmarnas fasthållande vid sin fäderneärvda.

tro och att denna ståndaktighet bidragit till att hålla den religiösa

kc'nservatismen vid liv inom stiftet.
Ãr r ¡ ¡ ¡ avled Frands Vormordsen. FIan var vid sin bortgång sextio'

â.r gammal. Liksom sina företrädare i stiftsledningen, ärkebiskoparna'

graysattes han i domkyrkan. Till hans eftertädare utsåg Christiern III
sockenprästen vid Vor Frue Kirke i Köpenhamn Niels Palladius." Vid
superintendentskiftet inträffade en episod, som belyser den seghet, med.

vilken de gamla traditionerna levde kvar inom lundakapitlet. Den

ålderstigne Peder Laurensen dikterade för sin son den 8 april rtrz ett.

brev till kap'itelherrarna. I detta manade han dem a;tt vtan pomp och

ståt mottaga sin nye superintendent, att varken i leverne eller gudstjänst:

bryta mot kyrkoordinantian och att, om någon ännu levde i konkubi-
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nat i stället för i kristligt äktenskap, skilja sig från kvinnan och ingå
äktenskap. Slutligen förebrådde han kapitelmedlernmarna, att foftîa-
rande blott få gingo till nattvarden enligt evangelisk ritus, Under bre-
vet tillade han själv med darrande hand en slutönskan och skrev sitt
namn.t' Detta var förmodligen sista gången Peder Laur.ensen förma-
:nande och undervisande vände sig till lundakapitlet. FIan synes ha
avlidit senare under året.

Enligt kyrkoordinantian skulle superintendenten i sitt arbere närmast
biträdas av häradsprosrarna. Dessa utgjorde evangeliska motsvarigheter
till de häradsdekaner, som äro kända från ärkestiftets organisarion.s'
Till befattningen skulle nu urses män, som uröver prästbildningen även
förvärvat insikter i gällande lag och rättspraxis. Det ålåg dem liksom
superintendenten att årligen anställa visitationer och tillse, att kyrkorna
erhöllo vad dem rätteligen tillkom och att sockenprästerna fullgjorde
sina åligganden, ävensom att allmogen förde ett kristligt leverne. I
rättssaker, där präst var part, tillkom domsrätten i första hand härads-
prostarna eller superintendenren, vilka fällde utslag i länsmannens när-
varo, såvida talan ej gällde jord eller fast egendom, då målet liksom
förr skulle behandlas på landstinget.'u

Ar r¡38 omtalas Claus Mortensen som häradsprost i Oxie och Bara
härad."u Efter lönetvisrerna med sina gamla sockenbor i Malmö för-
flyttades ltan ry4r till Husie och V. Skrävlinge socknar. Som socken-
präst där slutade han sina dagar den 13 dec. rt7t."u I början av rt4o-
talet avgick han även som häradsprost i oxie härad och efterträddes
i denna befattning av Anders Ljung, tidigare predikant i Landskrona.
Om Anders Ljungs ämbetsutövning äro spridda vittnesbörd bevarade
i form av nàgra fragment av de förmaningar, som han àr t544 utsände
till prästerna i hàradet." overallt i skåne och Halland synas härads-
prostar ha utsetts och varit i verksamhet ã,r r539, då konungen anlitade
.dem under sin resa genom provinsen, när allmogen skulle kallas till
förhandlingar om tionden. Detsamma var förhållandet i Blekinge år
1t4r.

Undersökningar ha gjorts, bl. a. omfattande Odense stift, rörande
frägan, i vilken utsträckning nyrekrytering av sockenpräster ägr rum
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Grapsten öaer Claas Mortensen
T:.^)^l-:,-)^- c. D^.-: l^^,-l^-)'t vrlØcutrt&ct,. ¿1. t cLtL K!tN4,

Malmö, InsÞri.t'ten lyder i öoer,

sättning: "Claøs Mortensen,
präst i. Malmö, ödeläggare ao

den papisti.sÞa gadstjäntten, Íör-
þønndre dv det åter ler.tande

eoangeliet i Herrøns år r ¡27.
Han avled i sitt 76:te år och

är jord.ad här tillsam.møns med,

sin'høstrø ELisabet ocb döttrarna
Elisabet, Jad.it ocb Karen. Vi-
lande i Herrano¡n, ,4r r 5, . et'ter
oår Frälsares födelse., Kri.ng
kanten står bexatnetern ,Qøod
sttrnas vos eri.tis f øirnas qwan-

doqae qøod estis, (Vad oí. äro
sþolen i blioa, vi ba en gång

varit ,uad I ären)

e[ter 1536. Resultaten visa, att de gamla prästerna suttit kvar i de

flesta socknarna. Man krävde emellertid av dem, att de ställde sig

kyrkoordinantian till efterrättelse och läto undervisa sig för afi. för-
kovra sina kunskaper i kristendomens huvudstycken.88 På liknande sätt

tedde sig förhållandena otvivelaktigt i Lunds stift. Dock kan man kon-
sfatera, att bindande föreskrifter gåvos för en nytillsatt prästs verk-
samhet vid de sockenkyrkor, till vilka kronan hade patronatsrätt och

som blevo lediga under åren närmast efter t536. Några kungliga
presentationsbrev från dessa år belysa detta. Den 16 juni 1536 ut-
färdades presentationsbrev på Hjärsås och Knisslinge församlingar, den

r aug. erhöll lekto,r Peder Laurensen brev på Oxie kyrka, den 3 r okt.
r¡36 tillsattes ny sockenpräst i Hörby och Lyby, och den 16 nov. gavs

presentation på Ãs'ums och Skepparslövs kyrkor. D'en z5 nov. r¡36

:trtttt"" 
fick Hans O,lufsen uspandemager>> presentationsbrev på Högby
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socken.tn I de flesta av dessa brev intogs en särskild formel, varigenom
prästen förpliktades att efterleva de fattade besluten rörande kyrkans
omdaning (>>tamen nova illa reformatione integra et incorrupta").

Efter hand trädde kyrkoordinantians bestämmelser i kraft. Prästtill-
sättningen lades då i superintendentens hand, sedan menigheten under
häradsprostens ledning genom val utsett ny präst.no Men även nu måste

man räkna med retarderande krafter. Kapitelmedlemmarna behöllo allt
framgent patronatsrätten till sina trettio prebendekyrkor. Kan'ikerna
hade sålunda i dessa fall medinflytande på prästtillsättningen. l\nda
till är r57r tillsattes kaplan i prebendekyrkorna och andra kyrkliga län
av den andlige rättsinnehavaren." Därtill lydde nio sockenkyrkor under
adligt patr,onat.e2 Men det tillkom också den världslige länsmannen att
å konungens vägnar meddela stadfästelse av det gjorda valet. Så länge

aristokratien hyste sympatier för den gamla tron, öppnades här en

möjlighet för reaktionärt sidoinflytande att göra sig gällande. I det
föregående har också berörts, huru superintendenterna vid mötet i
Nyborg är 1539 klagade över att länsmännen sökte påverka själva
valhandlingen.

Dessa problem mötte i första hand på landsbygden. I många köp-
städer fanns däremot en evangelisk tradition att falla tillbaka på, och

församlingslivet kunde bygg" vidare på den grund, som lagts under
Frederik I:s tid. Några sporadiska uppgifter ha bevarats om pred,ikan-
terna i dessa stadsförsamlingar. Claus Mortensen efterträddes i Malmö
av Flans Siunesen, men staden hade dessutom ännu en predikant. Flans
Olufsen knöts ganska snart till den nybildade domkyrkoförsamlingen i
Lund, där han år r¡4r tilldelades en av domkyrkans v'ikarior.n'Anders
Ljung kvarstod någon tid efter 1536 som predikare i Landskrona, ty
han kallades i denna egenskap av Christiern III att deltaga i arbetena
på kyrkoordinantian.

Den väsentliga uppgiften vid reformationsverkets genomförande blev
sålunda att sätta alla sockenprästerna i stånd att motsvara de ökade
krav, som ställdes på dem. De skulle undervisas i den evangeliska tron
och göras förtrogna med det gudstjänstskick, som borde ersätta den

gamla ritualen. I sistnämnda avseende skapades i de skånska provin-
serna speciella problem genom det att en .egen kulttradition utbildats
av malmöreformatorerna. Stundom gjordes nämligen en klar dist'inktion
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mellan sjungen mässa och läst mässa. Den sjungna mässan bibehöll i
r,egel latinet, eftersom modersmålet illa passade samman med de grego-

rianska melodierna, medan däremot den lästa mässan hölls på moders-

målet med väsentlig uppgift att samla uppmärksamheten kring bibel-

ordet. Luther själv uttalade sig t. ex. mot att tysk text sattes till den

gregorianska sången. F{an intog även en pietetsfull ståndpunkt i den

,Formula Missae,', som utkorn är 1523. Latinet bibehölls i stor ut-
^.-::^l--:-^ 'f -^ 9,- f x-^-Å^ Å^ L^- ^--ll-.¡iÅ ^^ ront t',cl. o,rr{c-òLl4lArlrrlË. I rç 41 JLll4l! lvlvru4u! ll4rr Lrrrl¡rLr

tjänstordning i sin uDeutsche Messe'. Tidigare har påpekats, att r5z8

års malmömässa anslutit sig till samma princip och utformats med

,'Deutsche Messe,' och nür¡bergska gu,dstjänstbruk so'm förebilder.

Denna ganska radikala lösning var möjlig, när man som Claus Morten-
sen hade att reglera kultbruken inom ett så begränsat område som en

LÄ^.to J

Annorlunda tedde sig uppgiften för Johann Bugenhagen, när han

skrev sina tyska kyrkoordningar. I regel följde han den i "Formula
Missae, angivna principen och behöll latinet åtminstone i de delar av

gudstjänsten, som voro avsedda att sjungas. Samma tendens genom-

fördes i den danska kyrkoordinantians gudstjänstföreskrifter. Sekvenser

och prefationer förekommo endast med latinska texter. Denna försik-
tiga konservatism föranleddes av att kyrkoordinantian ville skapa uni-
formitet i kultbruken. Därvid kunde man vänta motstånd från gammal-

troende håll. Lundakapitlet t. ex. hade i sin skrivelse till konungen år

rt37 i frågor rörande det yttre kyrkoskicket anlagt reformkatolikernas
synpunkter: brister hos klerkerna ville man avhjälpa, evangel'ium skulle

predikas, men slutlig ståndpunkt i stridsfrågorna kunde ej tagas, förr-
än ett allmänt koncilium avgivit sitt yttrande. Mot denna bakgrund

ter sig kyrkoordinantians konservatism fullt förståelig.

Men desto svårare tecknade sig Frands Vormordsens uppgift. Malmö-
mässan hade konsekvent använt danska språket, även i de sjungna par-

tierna av gu,dstjänsten. Superintendenten sökte sig också, redan innan

ordinantian formellt antagits av niksrådet tr39, fram pà en radikal
linje. Flösten r¡38 påbörjade han i samarbete med Claus Mortensen

en kyrkohandbok, som förelåg i tryck ã.r rs39. I allt väsentligt följdes

kyrkoordinantian utom på en punkt: danska språket användes genom-

gående, några latinska sekvenser och prefationer förekommo ej.nn På
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nytt manifesterade sig sålunda den djärvhet, som också tidigare sarr

sin prägel på reformationsverket i Malmö. Denna omständighet bidrog
givetvis i sin mån till att skärpa motsättningarna mellan domkapitlet
och de evangeliska teologerna.

Till sockenprästernas tjänst hade Frands Vormordsen â,r r537 utgivit
en katekesöversättning, van)r partier skulle efter predikan uppläsas för
församlingen. Samma år utgavs från Malmö ännu en katekes, avsedd

för uenfaldige kristne och sockenpräster".nu Därmed hade em par hjälp-
medel anskaffats för prästerskapets och menighetens omskolning. Den
viktigaste insatsen gjordes emellertid av superintendenten själv och hans

häradsprostar under visitationerna. Frands Vormordsens uppträdande
präglades ofta av oräddhet och fasthet. När t. ex. sockenprästen i N.
Vram vid högmässan sjöng det gamla Sanctus, berättas det, att super-

intendenten omedelbart stigit fram till altaret och skurit bort de blad
ur mässboken, >>som honom ej täcktes".'u Episoden synes vittna om att
Frands Vormordsen hållit fast vid kravet på danskans användning
även i mässans sjungna partier,

Den skånska allmogen to¡de före :^536 ha levat praktiskt taget
oberörd av de nya andliga strömningarna. Ännu är t5z9 uppsattes i
Glimm,inge kyrka skulpturer föreställande jungfru Maria och helgonen

S:ta Barbara, S:ta Dorothea, St. Laurentius och St. Nikolaus.n' Blott
långsamt tillägnade man sig de lärdomar, som av prästen lämnades från
predikstolen i form av enkla katekesförklaringar efter predikan. Frands
Vormordsen underströk, att detta borde ske varje söndag, samvetsgrant
och ärligt, i klara och lättbegripliga ordalag.n' Dock påstod han sig

ännu år r¡¡r ha funnit sextioåringar, vilka ej kunde läsa Fader vår
och ej voro i stånd att redogöra för innehållet i Tio Guds b,ud.n'

Särskilt den nya nattvardsuppfattningen och de nya bruken vid kom-
munionen skapade förvirring. Det förekom, att man vid nattyardsgång
på vägen fràn aharringen vände om nere i kyrkan och gick fram pä

nytt, så att man flera gänger i sträck mottog brödet och vinet.too Detta
torde bottna i en förvirrad föreställning om atî. man genom brödet och

vinet skulle undfå något slags magisk kraft, en föreställning, som lätt
kan ha uppkom,mit, när man först vant sig vid att se sakramentet upp-
lyftas av den katolske prästen och göras till föremål för tillbedjan och

nu själv anammade samma sakrament. Frands Vormordsen tillgrep på
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nnlail

Sida wr Frand.s Vormordsens leyrkohandboþ ao år t5 j9
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denna punkt radikala medel. Från nattvardsgång skulle avstängas alla,
som ej visat sig värdiga och ej kunde mottaga sakramentet i rätt anda,
men samtidigt föreskrev han, att var och en, som ej gick till naftvarden,
skulle bannsättas.1o'

Ã andra sidan levde traditionella ceremonier kvar med seg livskraft.
Gång efter annan pätalade Frands Vormordsen, att man i vissa socknar

under de s. k. gångedagarna före Kristi Himmelsfärdsdag enligt gammal

sed gick i procession kring åkrar och fält, för att årets gröda skulle
bliva välsignad. I andra trakter förekom det att man bar en rosenkrans

virad kring halsen som ett slags amulett.'.2 Med ängslig försiktighet har
sålunda allmogen i det längsta sökt hålla vàgarna öppna ât bàda hållen
vid valet mellan gammal och ny tro.

Det förefaller som om sociala och moraliska svårigheter vållats av
det nya bruket, att även präster tillätos ingå äktenskap. Ett präst-
äktenskap var ur katolsk synpunkt intet annat än skörlevnad. Lunda-
kanikerna synas också i det längsta ha varit obenägna att inträda i det

äkta ståndet. På denna punkt fanns ett traditionellt och inrotat mot-
stånd, som skulle övervinnas. Men därtill komplicerades problemet för
de präster, som ämnade bryta celibatet. Det kunde ifrågasättas) om en

hederlig kvinna skulle kunna äkta en prästman utan att själv samtidigt
förnedra sig socialt och moraliskt inför fränder och sockenbor, vilka
hyllade den gamla uppfattningen. Att svårigheter av denna art existerat,
framgâr av Anders Ljungs och Frands Vormordsens maningar till präs-
terna att vid val av maka noga överlägga med sig själv, se sig före och

anropa Gud om ledning. De borde nämligen till hustru välja kvinnor
av hederlig släkt, som vare sig de voro ungmör eller änkor voro kända
för renhet i seder, och ej ingå äktenskap med illa beryktade kvinnor,
som kanske rentav hämtades från något skökohus.'ot

Införandet av evangelisk ritual med huvudvikten lagd på predikan
och ordets förkunnelse krävde vissa förändringar av kyrkornas inre.

Den katolska mässans kulminationspunkt, transu,bstantiationen, var för-
lagd till akaret framme i koret. För predikan krävdes nu även upp-
förande av predikstol. Dessutom inrättades efter hand sittplatser för
menigheten i kyrkorna. Dessa omändringar drogo extra kostnader.
Samtidigt hade emellertid sockenkyrkornas ekonomi ofta försvagats,
genom att gods och räntor fråntagits dem. I det föregående ha nägra
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Bi.lder ør det evangeliska gudstjänstli'uet, Altdrtd"uld ø'Ppsatt år t56t i' Torslwnde

kyrÞø på Själland

exempel framdragits på adelsmäns övergrepp gentemot sockenkyrkorna.

Men även bönder sökte tillägna sig egendom lydande under socken-

kyrkan. Stundom har orsaken härtill varit, att kyrkvärjarna ej förmitt'
effektivt skydda kyrkans gods och rättigheter. Ã'r 1533 hade t. ex. en

bonde i Hammarlunda socken, som bodde på en kyrkan tillhörig fästa,

givit sig i rättegång mot kyrkvärjarna, vilka han ej trodde skulle kunna

försvara kyrkan, och sedan ställt sig under konungens fogde i häradet.l.a

Men det är givet, att bönderna endast motvilligt erlade räntor och land-

gille till präst och sockenkyrka, om prästen predikade en tro och full-
gjorde ceremonier, som de ihjârtat ogillade. Då låg det frestande nära

att undandraga sig sina skyld'igheter och för egen del bruka socken-

kyrkans jord.

Ett material, som huvudsakligen består aY regester' har bevarats och

visar, att så också skett. Kyrkans motpart i de olika rättssaker det här

är fràga om, namnges stundom ej, men o[ta framgär det av samman-

hanget, att det måste ha varit en bonde. Stundom sägs det uttryckligt,
att kyrkan berövats landgille från någon jord, i andra fall att den för-
lorat dominiet. Upplysningarna ha bevarats därigenom, att stiftsläns-
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mannen Sti Porse àr t544 av Christiern III fick i uppdrag art resa

talan inför rätta pä gods, åker, äng och aînat, som frånhänts kyrkor
och präster mot laga dom och rätt, samt att indriva resterande landgille
och jordskyld.'ou De handlingar, som ko,mmo till användning vid dessa

processer, förvarades liksom andra urkunder på Lundagård, och alla
arkivalierna förtecknades efter kunglig befallning är t555.'ou Denna
förteckning är bevarad och kan kompletteras med material från annat
håll. De sålunda sammanställda uppgifterna visa, atr minst ,ett fyrtiotal
processer anlagts rörande gods och rättigheter, sorn avhänts kyrkan.
De voro särskilt talrika under senare delen av t54o-talet och under
r¡¡o-talets förra hälft. I sjutton fall avgjordes tvisten med säkerhet till
kyrkans förmån, vilket alltså ger vid handen, ,att kyrkans rätt i dessa

fall tidigare kränkts, men det är sannolikt, att intrång i kyrkans rättig-
heter förekommit även i många av de övriga fallen.'." Efter hand
systematiserades Sti Porses granskningsverksamhet, och processerna an-
lades häradsvis. Ãr 15¡r fullföljdes t. ex. vid Luggude häradsting ett
utslag mot alla, som inom häradet brukade kyrkans jord utan stifts-
länsmannens samtycke.'o' Följande år vidtogos liknande åtgärder i
Villands härad mot alla, som undanhöllo sockenkyrkorna dem tillkom-
mande landgille.to' Denna Sti Porses verksamhet innebar omsider för
kyrkan ett löfte om ökad rättslig trygghet. Rikets styresmän hade
ãdagalagt sitt uppsåt att fullgöra sina plikter som kristlig överhet
gentemot kyrkan.

Omdaningen av den skånska kyrkan måste tillerkännas en cenrral
plats i det danska reformationsverkets historia. De skånska landskapen
hyste inom sina gränser den danska kyrkoprovinsens huvud, ärkebisko-
pen i Lund, och varje förändring i arkiepiskoparets ställning återver-
kade på den danska kyrkans relationer till påvestolen och den univer-
sella kyrkan. Därtill utvecklade sig den skånska köpstaden Malmö rili
en av de oroligaste lemmarna ,i Danmarks kyrka. Där hördes tidigt en

särpräglad evangelisk förkunnelse, vid lösningen av,kyrkoorganisato-
riska och rituella frågor vågade man gå sina egna vägar, och malmö-
reformatorerna utövade inflytande även utanför det egna landskapets
gränser.
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Emellertid bör synkretsen vidgas och utvecklingen inom ärkestiftet
ses i ett större sammanhang. Avslutningsvis må därför en utblick göras

över händelseutvecklingen i såväl Danmark som Sverige. Mellan dessa

båda länder synas nämligen under reformationens genombrottsår stimu-
lerande impulser ha gätt i båda riktningarna, så att de båda länder-
nas inbördes förhållande gestaltat sig som ett ömsesidigt g'ivande och

tagande. Kyrkoreformationen i Norden måste emellertid i sin tur ses

^ll*x-, ^,,-^^-:.1- L^l-^-,,-l rro
rrrv! Lrr 4tLtttatLú lsrvl/çroa v4Aór srrg¡

Under senmedeltiden eftersträvade Europas världsliga furstar att
vidga gränserna för sin egen makt.. En centraliserad förvaltning möjlig-
gjorde effektivar.e uppsikt över det egna territoriets liv, och även gent-

emot kyrkan gjorde furstarna sina maktanspråk gällande. Delvis i
kamp mot påvedömet - som t. ex. i F,ilip den skönes Frankrike -
delvis med påvemaktens bistånd - bl. a. genom de stora konkordaten
under r4oo-talet - förvärvade furstarna allt större myndighet över
kyrkan i det egna landet. Denna maktsträvan riktades i första hand
mot biskoparna, vars politiska och administrati'va befogenheter kring-
skuros och över vars tillsättning furstarna tillvällade sig inflytande.
Vid medeltidens slut hade kyrkan i många länder kvar i stort sett blott
de judiciella privilegierna, medan den däremot både politiskt och eko-
nomiskt förlorat sin självständighet. På dema sätt uppstodo inom den

universella kyrkans ram territoriella kyrkosamfund, över vilka furstarna
utövade vidsträckta befogenheter. I Tyskland ledde denna utveckling
till att de enskilda furstarna och landsherrarna betraktade sig som

överhuvud för kyrkan inom sitt eget terrirorium och att makthavarna
i de fria städerna på motsvarande sätt ansågo sig ganska fritt kunna
förfoga över de andliga institutionerna och deras tillgångar.

Det begynnande r¡oo-talets sociala oro samt Martin Luthers förkun-
nelse stärkte rcrritor,ialherrarnas maktsträvan. Snabbast mognade ut-
vecklingen i de tyska riksstäderna och handelsmetropolerna, där den

sociala nöden framtvang praktiska reformer inom fattig- och sjukvård
och gav stadsledningen förevändningar för kraftigare ingrepp även i
den kyrkliga organ'isationen. Redan under r4oo-talet hade furstarna
flerstädes genom visitationer sökt avhjälpa förekommande missförhål-
landen inom kyrkan och vant sig att ingripa i kyrkans inre liv. Den
evangeliska teologien ledde dll en omprövning av traditionella fräge-
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ställningar. Om man godtog tanken på det allmänna prästadömet

och således ej erkände biskopsvärdigheten i hävdvunnen, sakramental

mening, aktualiserades frågorna om vem som i så fall skulle förvalta
kyrkans egendom, besätta kyrkliga ämbeten och övervaka gudstjänst-

f,ivet. På denna väg öppnades en möjlighet för furstarna att slutgiltigt
taga makten över kyrkan på biskoparnas bekostnad. Biskoparna sökte

i det längsta försvara kyrkans och episkopatets privilegier och rättig-
heter, men ett centralt argument slogs dem ur handen, när man häv-
dade, att Guds i Skriften uppenbarade, eviga sanningar voro var mans

egendom. Biskoparna kunde ej göra anspråk på någon rangsüllning
mellan Gud och församlingen, och kyrkans egendom kunde ytterst med

rätta anses tillhöra var man. I övertygelsen att de främjade det sanna

evangeliet och utrotade mänskliga påfund, grepo furstarna sig an med

en omdaning av det hierarkiska kyrkosamfundet i enlighet med evan-
geliets och den gudomliga rättens bud. rjzt tog hertig Albrekt led-
ningen av det preussiska reformationsverket, och r5z7 inleddes genom

kurfurstens försorg kyrkovisitationer i Sachsen. Likaså visiterades

kyrkorna i Brandenburg och Flessen. r5z5 frigjorde sig också staden

Vittenberg från biskopens överhöghet, och stadens styresmän läto viga
präster på egen hand. I många städer framträdde emellertid redan nu

en spiritualistisk strömning bemängd med socialrevolutionära och eska-

tologiska element, vars anhängare snart benämndes ,tsvärmeandartt.

Motståndet mot territorialfurstarnas maktsträvan utgick främst från
kejsaren, deras egen världsliga överhet. Som tyska rikets högste styres-
man hade han r¡zr på riksdagen i \Øorms lyst Martin Luther i akt.

'Wormsediktet byggde på den traditionella, medeltida uppfattningen om

kyrkans och kejsarmaktens höghet och allt behärskande auktoritet.
Kyrkan krävde makt över samvetena, kejsaren myndighet över terri-
torierna. En kyrkoreformation i Tyskland innebar kamp mot båda

dessa makthayare. \Mormsediktets genomförande var sålunda en makt-
fråga, men kejsa¡en hindrades av den storpolitiska utvecklingen att
samla de erforderliga maktmedlen. På riksdagen i Speyer t5z6 kunde
furstarna principiellt förkasta den i wormsediktet proklamerade grund-
uppfattningen. Redan âr r5z3 hade Martin Luther vàdjat till ett all-
mänt konciliums utslag i trosfrågan, d.t.s. underkänt påvens och de

kyrkliga myndigheternas auktoritet. Genom att ansluta sig till denna
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lutherska ståndpunkt öppnade furstarna en utväg för sig själva att inom

sina territorier grunda ett evangeiiskt, av furstemakten behärskat kyrko-
skick. Klemens VII:s hårdnackade vägran att inkalla ett koncilium
gynnade denna strävan) och på riksdagen i Speyer r5z9 kunde kejsarens

ombud ej skapa enhällighet kring kravet pà att 15z6 ärs beslut skulle

upprivas. Gentemot majoriteten inlade en evangelisk fursteminoritet

sin bekanta protest, varigenom tyska r.ikets enhet splittrades i såväl
1,-,-1 --:^,^-ll- ^^--- -^l:-:^1-- Lr,^^^^-l^llluill€sslullgrlL Sulll PUlrLrùÁL llarrtçgrrrls.

Utvecklingen i Norden löpte i samma banor som i den övriga pro-
testantiska världen. För både Frederik I och Gustav Vasa gällde det

att hävda sitt politiska oberoende och fria initiativ gentemot Karl V,
Christiern II:s svåger och bundsföryant. I bäda rikena hade statsmak-

ten vid olika tillfällen utnyttjat kyrkans ekonomiska tillgångar, vilket
-.^-:ç ^';--1,:1.:;.i^^-f^ll^-l-: Tì^-,-^-L TI-1.- .l^ {Ä-.t. ^l¡ìo-h,,"oo'.o.v4Iru o4rJÀr¡r rvóv¡r¡4rr411u! r v4r¡rr¡@

tid hade konungarna tillvällat sig inflytande över biskopsstolarna och

dessas innehavare i både Sverige och Danmark. I båda rikena kon-

centrerades under ¡ 5zo-talet intresset ofta kring återbesättandet av

ledigblivna biskopsämbeten, formerna för biskopsvalet och tillväga-
gångssättet vid den valdes insättande i ämbetet. Konungarna eftersträ-

vade, att de nya b'iskoparna ej skulle mottaga vigning av påven utan

förbliva elekti eller vigas i hemlandet utan föregående påvlig konfir-
mation av valet. På denna väg kunde man undandraga sig påvens

obediens. Det må vara till fyllest att för Danmarks del erinra om

Frederik I:s uppgörelse x5z6 med Aage Sparre beträffande Lunds ärke-

säte och hans förslag i konfirmationsfrågan till herredagen i Odense

samma år. I Sverige framfördes vid västeråsmötet ri27 tanken, att
inga biskopar skulle sända bud till Rom för att utverka konfirmation
av sina val. Dessa frågor diskuterades i Sverige ännu i samband med

ärkebiskopsvalet âr r 5 3r.
Av de tyska landsfurstarna torde särskilt hertig Albrekt av Preussen

ha övat inflytande på den kyrkopolitiska utvecklingen i de nordiska

rikena. Biskopen av Samland nedlade i maj t1z5 sin världsliga myn-

dighet i hertig Albrekts händer, och exemplet följdes av ordenstatens

övriga biskopar. Därmed möjliggjordes skapandet av en evangelisk,

furstesryrd landskyrka med biskopar som även ur evangelisk synvinkel

voro tadelfria. Den preussiska kyrkan blev på detta sätt inom kort
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den bäst utvecklade av de tyska territorialkyrkorna, och den torde ha
tjänat som förebild vid omdaningen såväl av den danska som den
svenska kyrkan. Efter r tzt var nämligen förhållandet mellan hertig
Albrekt och Gustav Vasa gott, och hertigens giftermål med Frederik I:s
dotter befäste de goda relationerna med Danmark. Samtliga rre furstar
drevo vid denna tidpunkt en anrilybsk utrikespolitik. Hertig Albrekt
planerade eft evangeliskt förbund som stöd mor sina egna katolska
vedersakare. Frederik I ställde sig förstående gentemot denna tanke,
och på olika sätt uppmuntrade hertigen Gusrav Vasa i hans reforma-
toriska uppsåt. Under dessa år fawades de för kyrkans framtida ställ-
ning genomgripande besluren vid odensemötena 15z6 och r5z7 i Dan-
mark och Västerås riksdag t5z7 i Sverige. Over Preussen förmedlades
också det inslag av osianderska tankegångar och andra elemenr u,r
nürnbergteologernas tankevärld, som kan skönjas bl. a. i Olavus Petris
skrifter."'En flyktig jämförelse mellan Peder Laurensens Malmöbog och
det s. k. Ansbacher Ratschlag synes röja en v,iss andlig frändskap dem
emellan, och r¡28 års malmömässa utarbetades ju med bl. a. nürnberg-
mässan som förebild. Frågan om påverkningar och de vägar,längs vilka
dessa gjort sig gällande, måsre underställas fackmännens granskning,
men visar sig det här framlag da antagandet vara riktigt, har därmed
ett nytr vittnesbörd vunnirs om hertigdö'mer Preussens betydelse för de
nordiska rikenas reformationshistoria.

När Christiern II lämnade sina riken, synes kyrkan i Danmark ha
i högre grad stått under kungamaktens förmynderskap än vad fallet
var med den svenska kyrkan. Vid flera tillfällen åberopades också i
Sverige under de närmast fOljande åren danska förebilder, när det
gällde att nyttiggöra kyrkans tillgångar för rikets allmänna behov.
Omkring r¡zo-talets mitt framträdde evangeliska predikanter i de
båda rikenas mera betydande städer. Från år r5z7 beskyddade båda
monarkerna munkar, som av samvetsskäl lämnade klostren, och dem,
som förkunnade ,evangeliet. r¡28, den första malmöpsalmbokens år,
förelåg även en samling svenska psalmer, och senasr fc;ljande år firades
med säkerhet svensk gudstjänst i Stockholm. Under ko,nungarnas be-
skydd kunde allt detta nya vàxa fram, och med kungamaktens sam-
tycke ödelades omkring är r53o ti'ggarklostren i många danska och
svenska städer liksom samtidigt i Tyskland. Motståndet mor denna
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kungliga religionspolitik i samvetsfrihetens tecken restes främst från
biskoparnas sida. Likso,m i Danmark fanns ej heller i Sverige pä r5zo-
talet någon vigd ärkebiskop, och vigningen av Laurentius Petri till
ärkebiskop innebar brytning med kurian. I båda rikena beträdde man
vid lösningen av denna friga kyrko;schismens väg, och politiken full-
följdes genom att pä biskopsstolarna insätta reformistiskt eller evan-
geliskt sinnade män, vilka hindrades att mottaga vigning i kanonisk
^-J-:-- r r\^--^-1, ^-l^.^Å^ Å^ -.:-.1^ L:-l-^^^--^ ^^L ^: -:-^. ^-1.:vrurlrrrór ¡ u4Irrrr4rÀ 4ruLL¿uL u9 vr6u4 u¡ùauy4rlt4 vçrr çJ tllrtlùL 4rÀr-

elektus pã" att mildra verkningarna av den förda politiken och undvika
schismen, och de anlitade alla utvàgar, som kyrkorätten kände. I Sverige

fördes samma kamp frä.mst av Flans Brask. Besluten i Yäxeràs r5z7
förde emellertid det svenska reformationsverket ett gott stycke förbi det

danska. Flans Brask lämnade Sverige, och efter det misslyckade upp-
roret rt29 försattes i Sverige biskoparnas vänner, den gammaltroende

aristokratien, delvis ur spel. I Danmark kunde däremot biskoparna
och ad,eln ännu efter Frederik I:s bortgång uppgöra planer på en

kyrklig restauration.

Det här antydda forhållandet framträder klart vid en jämförelse

mellan r5z7 ärs odenserecess och beslurcn från västeråsmötet. Både i
Sverige och i Danmark hyllade man i fräga om läran den förmedlande
uppfattningen, att Guds ord skulle allestädes ,'rent och klart predikasr',

och i båda rikena inskränkte man den biskopliga jurisdiktionsrätten.

I båda rikena erhôll den reformistiska katolicismen vind i seglen genom

besluten, ej minst därigenom att uppsikten över prästerna och deras

tillsättning lades i biskoparnas hand. Men besluten i Västerås gingo vida
längr'e. Man enades om en reduktion av biskoparnas, domkapitlens och

klostrens egendom, och klostren ställdes direkt under kronans uppsikt,
frågor, vilka i Danmark avgjordes först efter Christiern III:s regerings-
dllträde. Gustav Vasa tillägnade sig också rätt att själv bekräfta val
av biskopar och kaniker, en befogenhet, som i Danmark utövades
först av Christiern III efter 1536. Efter 15z6 tillämpades vid biskops-
val i Danmark en ordning, som i realiteten innebar detsamma som den

syenska men i sina yttre former ej lika bjärt stack arr mot det hävd-
vunna skicket. Nyvald biskop skulle vigas av ärkebiskopen, men

denne innehade sitt ämbete i kraft av konungens samtycke. För Sve-

riges del gjorde sig dock ganska snart retarderande krafter gällande.
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Den religionspolitiska utvecklingen i Tyskland under r 5 3o-talet
karakteriserades av en utrikespolitiskt betingad, kejserlig eftergifts-
politik, en tillspetsad motsättning mellan de båda r,eligiösa lägren och

mera konkreta planer pä ett allmänt koncilium. Förlikningssträvandena
funno i viss mån ett gensvar på evangeliskt håll. Den av Filip Melanch-
ton författade augsburgska bekännelsen av är t53o intog en mera för-
medlande hållning i fräga om de centrala meningsskiljaktigheterna, än

Luthers strikta skrifttolkning medgav. "Die Leisetreterin,,, som Luther
kallade bekännelseskriften, gav i sin humanistiska vidsynther furstarna
ökade möjligheter att pä kompromissens väg utveckla en av praktiska
synpunkter bestämd kyrkopo,litik. Vid augsburgriksdagen r¡3o vidhöllo
de protesten frän 1529, varigenom utjämningspolitiken misslyckades

och splittringen befästes. De protestantiska furstarna drogo de prak-
tiska konsekvenserna av det inträffade, och år rj32 yar det schmal-
kaldiska förbundet färdigbildat. Reformationsverket hade definitivt
blivit en furstarnâs sak, och de voro beslutna att med vapenmakt göra
motstånd mot den katolska, kejserliga överhögheten. Ställd samridigt
inför denna väpnade opposition och nya förvecklingar med Frankrike
och Turkiet, tvangs kejsaren sluta en religionsfred med furstarna i
Nürnberg t532, varvid de protestantiska furstarna behandlades som en

med kejsaren likvärdig motpart. I syfte afi utjämna de religiösa me-
ningsskiljaktigheterna ino,m det evangeliska förbundet anro,gs en kon-
kordieformel i \Øittenberg r536. Schmalkaldiska förbundet utvidgades
och konsoliderades under de fOljande åren, och r¡39 tillkom ett nyrr
stillestånd med kejsaren, det s. k. Frankfurter Anstand.

Mellan da nordiska länderna och den katolska kejsarmakten skapades

på detta sätt ett skyddande bälte av evangeliska territorier. Aven i
Norden röja sig emellertid samma bärande tendenser i utvecklingen som

i Tyskland. I det föregående har utförligt berörrs, hur koncilieplanerna
vid olika tillfällen i Danmark rycktes in i den kyrkopolitiska diskus-
sionen. Under en kort tid efter Frederik I:s död dominerade de refor-
mistiska, landskyrkliga tendenserna, även om rent konservativa krafter
också voro i verksamhet, bl. a. i ärkestiftet. I Sverige förde Gustav
Vasa en betydligt försiktigare kyrkopolitik under r¡3o-talets förra hälft
än tidigare, och reformisternas inflytande växre, samtidigr som Lau-
rentius Andreae och Olavus Petri efter hand skötos åt sidan. Aven en
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annan reflex av kontinentens andliga rörelser spåras i Norden. Under

r53o-talet försökte >svärmeandarna,' förverkliga sina teokratiska ideal

i många av Tysklands städer. I Lybeck anklagades senare Jörgen
\Øullenwever och hans anhängar,e för att ha varit vederdöpare. Bor-
garna i Malmö kunna ej visas ha varit usvärmeandar, eller veder-

döpare, men i staden funnos radikala element. Från år 1533 voro bor-
garna beredda att i förbund med lybeckarna kämpa för Christiern II:s
-^^.^,,-^*:^- ^^L ^-.^-^^l:-*^ f-:L^' Þl^-.l Q+^^l-L^l*- "^i.it"^li"ti"L^ltrJ14Ul4lIV'rM¡¡ çV4r¡óçIlçl) llll¡çL. ULALLu JlvçA¡¡vrrIlù

ytterlighetsmän uppdagades år t536 en mot Gustav Vasa riktad, tro-
ligen redan t534 ingängen sammansvärjning till skydd för evangeliets

sak, vilken konungen ansågs ha svikit, när han slog in på en försiktigare

kyrkopolitisk kurs. Aven stockholmsborgarna sympatiserade med ly-
beckarnas politik, och de leddes också liksom malmöborna arr en mynt-
rnâctare rrilkpt säLe!,liqen ei var någon tillfällishet- Handelsoolitiskar¡¡ørvÉ¡ !r ab!¡¡ vJ ^ ---^-'^"t

synpunkter inblandades i de politiska och kyrkliga tvistefrågorna under

grevefejden.

Genom de inr'e välvningarna i Danmark under grevefejdens slutfas

och besluten på herredagen i Köpenhamn r¡36 fördes den kyrkopoli-
tiska utvecklingen i Danmark pà nytt fram förbi läget i Sverige. ri36
gick det danska episkopatet under, och ett fullständigt kungligt herra-
välde upprättades över kyrkan. Den danska kyrkoprovinsen omdanades

slutgiltigt till en furstlig landskyrka på evangelisk grund. Biskoparna

ersattes med av konungen utnämnda superintendenter. Men vid refor-
meringen av kultbruken och församlingslivet iakttogs samma försiktig-
het som i det samtida Tyskland. Johann Bugenhagen gick i detta

avseende i Melanchtons fotspår.
Snabbt kunna verkningar av dessa händelser spåras i Sverige. I okt.

1536 hölls kyrkomöte i Uppsala, varvid man för första gången sökte

skapa uniformitet i de svenska gudstjänstbruken med utgångspunkt från
Olavus Petris svenska mäs,sa. I andliga Írigor hade Gustav Vas,as fö'rsik-
tigare hållning lett till att de evangeliska och reformistiska biskoparna

efter hand emanciperat sig från beroendet av kungamakten. I aug.

rj39, strax efter det att den danska kyrkoordinantian godtagits av

danska rådet, hölls åter ett svenskt kyrko,möte i Uppsala. I dec. t539
utfärdades en kunglig förordning om nyorganisation av den svenska

kyrkans styrelse. En superattendent fick myndighet över ärkebiskopen
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och biskoparna, och vid varje stiftschefs sida skulle insättas två seniorer

och en konservator. I jan. r¡4o utsändes kungligt brev om fullständig
reformering i fräga om lära och ceremonier, och något senare pâ, â,ret

inleddes kyrkovisitationer i vissa landsändar. Det furstekyrkliga en-

väldet skulle alltså befästas även i Sverige.

Någon motsvarighet till den svenske superattendenæn fanns ej i Dan-
mark. De danska superintendenterna motsvarades nämligen i Sverige

närmast av seniorerna. Konservatorn fyllde i ett svenskt stift ungefär

samma uppgifter som de danska stiftslänsmännen. I sina grunddrag
stammar hela organisationsformen från Tyskland. Superintendenter
insattes tidigast i Sachsen efter visitationerna där mot slutet av r¡zo-
talet. r53¡ införde Johann Bugenhagen ämbetet i Pommern och två år

senare i Danmark genom de kyrkoordningar han utarbetade för dessa

länder. i{.ven dessa organisatoriska detaljer vittna således om de nor-
diska ländernas inbördes beroende av varandra vid reformatio'nsverkets
genomförande och om den betydelse utvecklingen i Tyskland haft för
kyrkoreformationen i Norden.

I både Sverige och Danmark hade sålunda omkring r54o skapats en

furstestyrd landskyrka på evangelisk grund, skild från den universella

kyrkan och undandragen påvens obediens. Christiern III stadfäste själv
den danska kyrkoordinantian och eftersträvade samarbete med aristo-
kratien vid reformationens genomförande. Gustav Vasa däremot stad-
fäste aldrig någon kyrkoordning, utan lät den furstekyrkliga religions-
politiken i första hand repr'esenteras av sina nya, tyska medhjälpare.
De olika lösningarna betingades av maktpolitiska hänsyn och det
rådande inre läget i de båda rikena.

Medeltidens kyrka utgjorde både en andlig gemenskap och en poli-
tisk maktfaktor. En omdaning av denna kyrka måste ej blott inriktas
pà Lfuan och gudstjänstlivet, utan även kyrkans ställning i det världs-
liga samhället måste förändras. Kyrkoreformationens genomförande

sammankopplades sålunda med de politiska maktfrågorna, och de prak-
tiska lösningarna skapades såväl i Tyskland som i Norden av furstarna
i samverkan med landets aristokrati. I andligt avseende tillkom det

teologer och predikanter att verka för en pånyttfödelse. I den hedja

av händelser, som ledde fram till grundandet av evangeliska kyrkor i
Norden, utgör den skånska kyrkoreformatio,nen endast en eller ett par



Årr nnr.r cr 337

Länkar, men den är 'en nödvändig och betydelsefull del av helheten.

Genom sitt läge vid de politiskt och kommersiellt viktiga vattenlederna

befunno sig de skånska landskapen vid flera tillfällen i centrum för det

politiska intresset. Inom deras område skuro både under rSzo- och

r¡3o-talen den nordiska politikens kraftlinjer varandra. Dessutom voro
de andliga kontakterna ât alla håll både talrika och goda. Området
vid Oresund utgjorde en viktig brygga mellan de nordiska länderna
ei blott inom den merkantil, utvectçlinsen utan även för det andliea--- ----^-ö*
livet i Norden. Så lämnade det skånska reformationsverket väsentliga

bidrag till den politiska omdaningen av Danmarks och Nordens kyrkor
och till nydaningen av de nordiska kyrkosamfundens inre liv.

Det nya på det gamlas grwnd

Prediþstol på gammalt sidoaltare
Taarøps Þyrka, Jylland
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Noter till exkurserna återfinnas s. 4t4 f
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Reiationerna om helgeandsbrödernas utdrivande
ur Malmö helgeandsklosrer

Tvâ. berätrande källor skildra, hur det tillgick, när heigeandsbröderna
drevos bort från sitt kloster i Malmö. Den ena är malmöborgarnas egen
skildring i stadsledningens brev av den r3 dec. r5z9 tíl| Frederik L Brever
är känt genom ett kortfattat referar, hos Hviddeld. Den andra källan är
Peder Laurensens Malmöbog, som ganska udörligt skildrar händelseförloppet.
Trots den knappa form, vari brevet bevarats, innehålle r det pàfallande mycket
av religiös argumentering. Därtill kommer en annan omständighet. Urvalet
av fakta, ordningsföljden mellan dem samr enskilda uttryck äro desamma som
i Peder Laurensens Malmöbog, där Jikaså de teologiska argumenren återfinnas.
Förhållandet framträder klart vid en parallellställning av de båda relationerna:

For thesse. oc andre artikle aff
schrifften Oc mest att fattig simpel
wlerdt folk skal icke ydermere aff
falsck lerdom, iett oc tiliid paa cap-
per, bröderskaff, aflad etc. forhalis oc
bedragis aff wore muncke oc theris
predicken, hurlken thennom obenbare
vnder ögen i Erlige Flerrers Ridders
och almuis neruærelse er bewiist aff
wore predickere oc læremestere, oc
weed artickel beschreffuel aft wære
falst oc emod schrifften i mange
artickle, som the met forschreffne
graamuncke disputerede om ...

Ther taarc haf.f:uer Borgemester,
Raad oc menig almwe her i Mallmö
forbudet forschreffne muncke, att
trygle eller predicke theris fabel oc
dröme, att holde theris messis mis-
brugelse obenbare for almwen, aff
huilcken een stoor part ther mett for-

Mandagen efter vor Frue Concep-
tionis / skreff de (: borgarna i Mal-
mö) Kong Friderich til I at de aff
Guds Ord anderledis vaare under-
vijsr,e / at de Messer som sigis for
Penninge / oc Bugs föde / intir Fun-
dament haffde udi den Hellige Skrift.

Derfore hafver de udi deris By /
forbödit vdi deris Closter I ingen
saadanne Messer ar sigis / Fluem som
vil höre Messe / hand höre sig offent-
Iig I effter Guds ord.
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holledis oc forhindredis fra then rette
sandhe dyrckelse, som er guds ords
hörelse oc christen predicken . ..

the haffwe bedraget mange met
theris faiske aflad, bröderskaff, hel-
Iighed och werdskyld, icke alleneste
her i byen, men oc i ganske landett,
oc wore the oc orsage til stoor tvr'e-
dract och oprör emodt guds ordt oc
sandhed ...

For huess messerii nw siiste (som
kallis) siele dag then tiidt predicken
gwds rette thienneste skulle holdiss,
wor giort i forschreffne closter eet
stoort oplöff oc bwller . . . Saa att
ther wor giffuet orsage til slet oc
mande mordt, haffde icke gwd barm-
hiertelige thet bedre afstillet

For thenne sag oc andre flere effter
almuens willie oc begering, indginge
Borgemester oc Ra¿dt met xl borgere,
att afstille sodan twedract oc onde
orsager bedendis oc kerlige aff then-
nom begerendis, att ...

Thette ¡À/or thennom fore lagt . . .
Oc forthi at the icke kunde eller ville
vndergaa forscreffne artikle oc vil-
kaar Oc prioren met nogre hans sel-
schaff wore closteret skadelig, oc the
arme folk i hospitalet, hues gots oc
klenodie the bort solde, oc wtrangde
affhendede, oc wndersloge seg guds

almisse som the finge ingen oc .wden

byes, fatige folk siwge oc saare til
hielp

For thesse sager skyld, forwiissde
Borgemester Raadt oc almuis mend
thennom aff Closter, som icke wille
tage weed forschreffne wilkaar.
(Peder Laurensen, Malmöbogen, utg.

H. Fr. Rördam, fol. a8 ff.)

Der offwer hafver de Hellig Aands
Brödre I giort it stort Oprör vnder
Almuen

Til med da skal nogen aff Convents
Rröder / soldt Fæ oc Qveg / de

Fattige skulde haffue. Item / for-
kommit Kirckens Ornamenter / oc
anden deel I de Fattige skulde haffue
Derfor indginge de paa Guds oc
Kongens Tröst / oc haffwe affsæt
Munckene, huilcke som sig icke
skickeligen haffve forholdt.
(Hvidtfeld, Danmarckis Riges Krö-

nicke, z: r3rz)

När brevet uppsattes den 13 dec. var Malmöbogen ej utkommen. Den var
emellertid i huvudsak färdigskriven, ty dess företal är daterat den 3o nov.
1529. En av Olof Ulriksson tillagd notis på bokens sista sida meddelar, att
den förelåg färdigtryckt den z7 jan. r53o. De båda berättelserna, som visa
stora inbördes likheter, ha sålunda rillkommir samtidigt. Det ter sig därför
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sannolikt, att samme man haft del i utformandet av såväl brevet som mor-
svarande parti i Malmöbogen och i båda fallen låtit sin framställning löpa
efter samma grundlinjer. Denne man kan rätt gärna ej ha varit någon annan
än Peder Laurensen, helst som brevets efter teologiska grunder förda argu-
mentering är iögonfallande.

Poul Helgesen har lämnat den upplysningen, att Peder Laurensen vid sin
ankomst till Malmö blivit stadens 'kansler', ,civitatis cancellarius,,.l Sonnen-
stein-\Øendt och efter honom H. Fr. Rördam samt senare forskning har menat,
att Poul Helgesen blott åsyftat Peder Laurensens livliga skriftsdllarverksam-
het under de första åren i Malmö.2 Innebörden av Poul Helgesens ord torde
vara den, att Peder Laurensen stått till förfogande för stadens sryresmän, när
det gällde att uppsätta viktigare aktstycken. Det må i derta sammanhang
erinras om att Malmöbogen liksom mânga andra av Peder Laurensens skrifrer
tillkommit på offentligt uppdrag. Därmed har den i det föregående framlagda
meningen, att Peder Laurensen haft del i uppsättandet av brever den 13 dec.
r¡29, vunnit ytterligare stöd.



2

Kronologien i malmökapitlet av 'rCronica seu

breuis processus in causa expulsionis
f ratrum Minoritarum .. )>

Den senast av M. Cl. Gertz i Scriptores Minores Historiae Danicae II ut-
givna "Cronica seu breuis processus in causa expulsionis fratrum Minoritarum
de suis cenobiis prouinciae Danice" är en av de få bevarade skildringarna om
de evangeliska predikanternas första framträdande i Danmark. Dess kapitel
om upplösningen av gråbrödrakonventet i Malmö ger i en ganska lång inled-
ning många och fylliga upplysningar om Claus Mortensens och FIans Olufsens
första verksamhet i denna stad. Skildringen har därför sedan mera än hundra
år lagm till grund för de flesta framställningar av hithörande partier inom
Danmarks kyrkohistoria. Kapitlet bygger otvivelaktigt på ganska färsk munt-
lig tradition och har förts i pennan endast kort tid efter de berörda händel-
serna. Detta framgår bI. a. av det perspektiv, som anlägges av dess författare
på de förhållanden han skildrar.l Emellertid förtjänar fràgan om när de i
kapitlet omtalade händelserna írträffat att upptagas till förnyad prövning.

I stark förkortning innehåller malmökapitlet följande: Ar r5z7 kom en

avfällig präst från Lunds stift, Claus Mortensen, till Malmö. IJnder sina teo-
logiska studier i Köpenhamn hade han kommit i kontakt med lutherska tänke-
sätt och övergivit sin gamla tro. Jörgen Kock hörde talas om honom, kallade
honom till Malmö och lät honom predika i ett övergivet kapell på en grön
äng utanför staden. Folk strömmade till i stor mängd, man klagade över att
gräset på ängen nedtrampades, och därför överflyttades predikoverksamheten
till rymligare lokaler. Först talade Claus Mortensen i Helig kors' kapell, sedan
i S:torum Simonis et Iudae kapell, men åhörarskarorîa blevo även här för
stora. IJnder denna tid började man hålla mässa på danska och sjunga psal-
mer på modersmålet. Slutligen träf.fade man ett avtal med sockenprästen i
St. Petri kyrka, varigenom Claus Mortensen fick ràtt atr predika där. Dess-
förinnan hade han emellertid varit fördriven från Malmö av ärkebiskopen i
nära etr, års tid. Hans Olufsen, en konvertit av helgeandsorden, delade hans
landsflykt. Under detta år vistades de båda i Haderslev, där de "insöpo mera
lutherskt gift". Förlitande sig på kungliga skyddsbrev återvände de till Malmö,
omstörtade allt, nedbröto akaren i kyrkorna och avlägsnade bilder och pryd-
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nader. Till sockenprästen i Sr. Petri gavs en penningsumma, och claus Mor-
tensen insattes som >totius urbis sacrorum antistes>.2

FI. Knudsen har försökt arr ddfäsra de olika händelserna i krönikans

framställning.3 FIans metod och resultat kunna sammanra:Ítas sålunda: claus

Morrensen k"om rill Malmö í maj 1527. Krönikans uppgift bestyrkes i detta

hänseende dels av en årtalsuppgift på predikantens ännu bevarade gravsten,

dels av en tradition från r5oð-ìalet.a FIan var enligt krijnikan fördriven från
staden under nästan ett års tid, vilket antages motsvara en tidrymd av ungefär

nio eller tio månader. Först efter landsflykten erhöll han tillträde till St.
D^--: l--.-1.^ t-l^-" f*^-+*'Å,1.^,1^ ,11i. Lon "31,,..1r tirlfäctrs till år r cz8- Den1çLrt À,)/r44.

,r no,r. r;28 dllskrev arkielektus stadens borgare och v.arnade-dem för de

läror, som två predikanter, Claus Mortensen och Flans Olufsen, förkunnade.s

Eftersom krönikan ingenstädes omtalar Hans Olufsen som predikant i Malmö
före landsflykten, m"rrar Knudsen, att arkielektus ingripande måste föriäggas

till tiden efier deras återkomst. Slumatsen blir således, att predikanterna â'fer-

vänt från Haderslev i november 1528. Brevet antyder vidare, att predikan-

terna verkat "lång tid, i Malmö. ,Da herved ikke kan forstaaes en kortere

Tid end 3-4 Mianeds¡,,, måste maî aîraga, att de återkommit i början av

augusti rizg.'Landsflykten hade varat í nà"ra ett år, ,omffent rr Maanedero,

ocñ därm"d kan datum för deras fördrivande från Malmö fastläggas till sep-

rember 1527. Tidtgare kan detta ej ha skett, ry i augusti bevistade arkielektus
herredagen i Odense.

Enligt denna tidfästning skulle sålunda claus Morrensen ha verkat i Malmö
från den z9 maj tt27 till i september samma 8,r. Dà predikade han på tre
olika ställen i staden. Arkielektus ingrep och fördrev honom jämte Hans

Olufsen. Efter nära err års vistelse i Haderslev återvände sedan de båda

predikanterna i augusti r¡28. Claus Mortensen blev nu predikant i St. Petri
tyrka, och ett f<;ri<;k av arkielektus atr pà nyft fördriva honom- och hans

medhjälpare i nov. r¡28, vilker är omviftnat i det nämnda brevet, blev resul-

tatlösi. Enligt en uppgörelse med sockenprästen disponerade man St. Petri
kyrka vissa timmar óm-dagen för evangelisk predikan. Snart förstördes bilder
och altaren i kyrkan, och efter ytterligare en tids förlopp blev Claus Morten-
sen hela stadens själasörjare, genom att sockenprästen Henrik Flansen den

2g sepÍ. r5zg resignerade från sitt ämbete. Flans resignationsbrev är ännu

bevarat.
Knudsens tidfästning av de olika händelserna har hittills lämnats oemot-

sagd. Emellertid kunnã på väsentliga punkter invändningar resas mot den.

Kãudsens kombinationer byggas på den bräckliga grunden, att ingenstädes i
krönikan Hans Olufsen omtalas som predikant i Malmö före sin återkomst
från Haderslev. I själva verket omtalas Flans olufsen aldrig som predikant
i krönikan. FIan nämns som en avräfüg helgeandsbroder, vilken följde claus
Morrensen till Haderslev. Grundvalen för Knudsens resonemang ãr alltså på

denna punkt mindre bärkraftig.o Dessutom förefaller det betänkligt, àft sà

godty.kligt tillmätta tidrymder som t. ex. ulång tidn, ,nästan ett år> ingå
iom'faktð.er i en beräkning, yârs slutresultat betraktas som ett ganska pålit-
ligt datum. En tidsbestämning bör utgå från händelser, vilka med visshet

kunna dateras till en bestämd tidpunkt. Knudsen har vid sin analys bortsett
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från en sådan säkert daterad händelse, nämligen arkielektus ingripande i
Malmö 2r nov. r¡28. Det därvid utfärdade brevet har använts endast för
att lämna några detaljupplysningar, vilka kombinerats med den berättande
framställningens uppgifrer. Der vunna resukater har ej undgått att påverkas
av denna i viss mån förvända syn på källmaterialet.

Förutom denna säkert daterbara händelse finnas ytterligare tre utgångs-
punkter, när det gäller att fastlägga de i malmökapitlet skildrade händelsernas
kronologi. Den försra är àr 1527, begynnelseårer för Claus Morrensens pre-
dikoverksamhet i Malmö. Den andra har Knudsen själv riktat uppmärksam-
heten på, nämligen Henrik Flansens resignation den z9 sept. rj29. Den tredje
är tidpunkten för borttagander av bilder och prydnader ur St. Perri kyrka.
Genom uppgifter, vilka lämnats av rvenne prästmän i Lund i etr numera
tryckt intyg av 3r maj rt3r, ver man, atr detta skett de sista dagarna i
november :1529.7 Den 29 nov. bröto ,Claus Bödker och hans parti> sönder
altare och inventarier i Vår frus kapell.

Framställningen i "Cronica" behandlar i en sammanhängande följd hän-
delserna från Claus Morrensens första framträdande i Malmö â,r r5z7 fram
till den tidpunkt, då åhörarskarorna vuxir så mycker, att man behövde dis-
ponera St. Petri kyrka som predikolokal. Då, sägs det, begärde man av socken-
prästen Henrik, ))ut sacrae aedis ianua vel hora postmeridianà pàteret, uT
sacra contio purissimi verbi dei iilic audirerur, sacerdoti ramen iure suo er
auctoritate servatis>. Därefter predikade Claus Mortensen i St. Petri kyrka.s
Enligt det här antydda avtalet skulle sålunda kyrkan stå öppen även under
eftermiddagen och Guds ord få predikas där.e Den uppgörèlie, som åsyftas,
kan ej vara någon annan än sockenprästens resignation den z9 sepr. rj29.
I resignationsbrevet medgav nämligen Henrik F{ansen, atr borgarna skulle få
fritt disponera över St. Petri kyrka med dess räntor samt själva taga sig en
predikare, ,vem dem täckes, som kristeligen predikar och lär dem och den
meniga allmogen Gucls orcl, clen heliga skrift och salighereno. Författaren till
malmökapitlet har givetvis aldrig sett denna urkund. Däremot har han märkt
dess praktiska följder, nämligen att Claus Morrensen predikade i kyrkan och
att denna i motsats till vad tidigare varit fallet hölls öppen hela dagen.

'cronica' uppg€r vidare, att man behörigen tagit hänsyn till sockenpräsiens
värdighet och rättighet, och omralar längre fram, arr Henrik Flansen senare
erhöll en summl pengar ("pretium"). En ungefär femron år yngre anteckning
på resignationsbrevers baksida har uppgett dess huvudinnehåil vara ,hurul
ledes borgmästare och råd köpte av sockenprästen den rättighet han hade rill
St. Petri kyrka".1o

Därpå griper författaren tillbaka i sin framställning: ,Antea ramen ferme
per annum opera archielecti Lundensis, Achonis nomine, fugatus fuerat,
assumpto secum quodam ordinis sancti Spiritus apostata, Joanne lJrnario,
alias Hans Spandemagher, nomine ..., Räknar man tillbaka i tiden ungefär
ett år eller den tidrymd, som landsflykten enligt ,cronica,, skulle ha sr;äckr
sig över, kommer man rill någon av de sisra månaderna av àr r5zg. Då
skulle alltså predikanterna ha förvisars genom arkielektus ingripande. Den
2r no_v. t5z8 uträrdade Aage sparre sitt öppna brev till borgarna i Malmö,
av vilket det rramgàr, att han personligen kommit till staden för att över-
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bevisa predikafirerîa om deras kätteri. Detta är det enda genom urkunder
kända ingripandet från arkielektus sida gentemot malmöreformatorerna. Det
har sålunda fått till följd, att de båda predikanterna lämnar staden.

Författaren griper sedan åter berättelsens röda tråd: "Deinde vero Malmo-
giam, freti regiis privilegiis, reversi, omnia perverterunt' altaría suffodientes,
sacerdotes fugantes et sacella sacrae aedis Divi Petri apostoli funditus de-
struentes . . .,, Den här åsyftade "bildstormen" har, enligt vad som tidigare
påpekats, ägt rum under de sista dagarna av november månad àr 1529.
,Cronica, berättar därefter om hur Claus Mortensen insattes som den nya
------^ri^r--. -^-:^L^-^-^ ^^)l:^^ 1^)^-^,..^-^*:^^,,^ Å^,^.^^^-Å^,: ^^.^^L;^-^cvallBclròAa lllçltlËllsLcrrù 4¡Iul16ç lçu4lu.2yruL¡vYuL L¡ l/4¡vr¡¡¡4¡rvt

illic totius urbis sacrorum antistes instituitur". Den rr okt. inlämnade Henrik
Flansen resignationsbrevet på Malmö rådhus.11 Därefter har han tydligen
erhållit det kontanta vederlaget för den rätt han avsagt sig. Därmed har
sålunda även den sista fasen i den av 'Cronica" skildrade händelseräckan
kunnat fastläggas i tiden, en tidfästning som ytterligare bestyrker, atr äYeî
de övriga här gjorda dateringarna àro riktiga.

Claus Mortensens och Hans Olufsens haderslevvistelse bör således förläggas
till tiden mellan slutet av november eller början av december r¡28 och augusti
eller september r j29, Knudsen antog, àrt tvã' avtal träffats med socken-
prästen. Det första gällde rätt för predikanrerîa att under några timmar
dagligen disponera St. Petri kyrka, och clet skulle ha trällats 1528. Det andra
var sockenprästens resignatioî rj29. Endast om det senare finns någon ur-
kund bevarad. Vidare antog Knudsen, att arkielektus ingripit två gånger mot
predikanterna, första gången på hösten r5z7 med framgãng - men inga
andra källor meddela något därom - andra gången utan resultat den zr nov.
1528, dà Aage Sparres öppna brev utfärdades. Den ovan gjorda analysen
av malmökapitlet ger vid handen, att händelseförloppet varit betydligt enk-
lare, och att det råder fullständig överensstämmelse mellan urkundsmaterialet
och ,Cronicao i detta avseende: med sockenprästen träffades blott ett' avtal,
nämligen den z9 sept. rj29, arkielektus ingrep blott en gång, nämligen den
zr nov. r¡28. De båda återstående händelserna har Knudsen suPPonerat,
beroende pà att han varit bunden av sin egen tidfästning av de i malmö-
kapitlet skildrade händelserna.

Under de båda predikanternas vistelse i Haderslev verkade i Malmö två
andra teologer, Frands Vormordsen, som kallades dit i febr. 1529, och Peder
Laurensen, som anlände något senare. Deras uppgift måste i första hand ha
varit att ersätta de båda landsflyktiga predikanterna. Stundom ser man i
litteraturen en uppgift, arl, de nya männen kallats till Malmö, därför att Claus
Mortensen och Flans Olufsen visat sig ej besitta erforderlig lärdom för att
med framgång kunna deltaga i religionsdispyterna med den gamla trons för-
svarare. Uppgiften stammar från Poul Flelgesens Skibykrönika, och den kan
i detta sammanhang ej få vitsord. Claus Mortensen ansågs ju dock värdig
att bli sockenpräst efter sin återkomst. Däremot höllos större uppgifter i
beredskap åt de två andra teologerna, nämligen att tjänstgöra som lärare vid
den nya teologiska högskolan.
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I)en skånska adelns politiska agitation
under och efter grevefejden

I sin framställning av händelserna under Chrisriern III:s första regerings-
år skriver Hvidtfeldt bl.a.: Borgarna i köpstäderna läro trycka åtskilliga
smädeskrifter och visor, vari de förolämpade rikets adel, sägandes att den
brutit sin trohetsed såväl mot den landsflyktige konung Chrisriern som mor
greven, vilken man hyllat pã den förres vägnar, och riktade grova angrepp
mot herrarnas ära och goda rykte. Därför lät adeln på tyska utgiva en
offentlig skrifr av trycket.l Hvidtfeldt refererar därefter ganska utförligt
innehållet i denna skrift. Efter det bevarade originalet har den tryckts i
Danske Magazin V, s. 3o4 ff. Den är daterad i lägret vid Köpenhamn den
3 juli t536.

Skriften säger sig vara utsänd av den danska adeln. Dess fullständiga titel
lyder: "Antwort vnd Entschuldigung, so Flerrschafften, Adel, vnd gemeine
Stende im Reich zu Denmarcken, gegen vnd widder die Stete vnd Inwoner
im selbigen Reiche aussgangen Schmeheschriefft gruntlich gerhân vnnd fur-
gewant.> Ett kort företal anger, att den i försra hand vänder sig till stånds-
bröderna av tyska narionen. Dess innehåll bär spår av arr ha urformats, när
hela danska riket så när som på de belägrade städerna hyllat Chrisriern III.
Detta märks främsr i dess första avsnirr, där det uppskjutna kungavalet efter
Frederik I:s död behandlas. Hela skulden för uppskovet läggs på biskoparna

- liksom i propositionen vid herredagen r¡36. Därefter skildras, hur bor-
garnai Köpenhamn och Malmö liksom borgarna i hela riket r¡33 svurit riks-
rådet trohet. Sedan hertig Christiern hyllats på Jylland, hade man riktat en
maning till malmöborna, att biträda denna hyilning, vilket emellerdd borgarna
avböjt. Därefrer beskrives ganska utförligt kuppen mor Mogens Gyldenstierne
r534. Yidare skildras, hur borgarna sökte samförstånd med greve Christoffer
av Oldenburg, som just angripit hertigdömena. Deras avsikr säges ha varit
att göra uppror och förgöra all adel i riker för att i sdllet draga in utländsk
adel. "Adelsjakten" beröres, och särskilt nämnes morder på fru Anne Meins-
torf. Fru Anne, som för övrigt var svärmoder till Axel Brahe, hade varir
hovmästarinna ât te danska drottningar. Sextioårig misshandlades hon till
döds av grevens folk på sin själländska sätesgård Höjstrup, en händelse, som
ofta utnyttjades i grevefejdens politiska agitationslitteratur. Därefter påtalas
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i skriften, att dessa övergrepp fått ske, trots att greYen skriftligen lovat her-
rarna sirr beskydd rill liv och gods. Men greven visade sig trolös även på

annat säm. 81. a. menade han ej allvar med sina löften att befria Christiern II
uran gav lybeckarna brev på att de skulle i Danmark få innehava slott och

städer. Deisuto- bortgav han till borgarna i vissa städer det adelsgods, som

låg inom en mils avstånd runt städ€rna. Sedan berör skriften det svenska

fäittåger mor Flalmsrad och grevens ökade skattekrav på den skånska aristo-
kratien. Utförligt skildras Sebastian von Jessens övergrepp mot Torbern Bille
och hans ofta utialade avsikt att frampressa en stor lösesumma för arkielektus.
f-ì:i*.ft.".Lill'"" L"io"n-pratin.e".a i Skåne i slrtef av ã.r tçt¿. och börian
ay t j j j, d. v. s. truppsamlingen vid Ängelholm, tillbakamarschen mot Lands-
k.o.ra, de skånska h.ìr".tr6 misstankar om försåt och deras förflyttning till
Vä. För atträdda sig undan grevens ,rTyranney, Morden, Blutvergiessen, vnd
Rauben, hade herrarna uppsagt greven tro och lydnad och anhållit hos svens-

karna om bistånd. Efter ett kort omnämnande av segern vid Hälsingborg
slutar skriften med en sammanfattning av de givna synpunkterna.

Skriften är hållen i uvi,-form. På ett ställe användes formuleringen ,wir
die weltlichen Reichs Rethen. Detta står i överensstämmelse med att inled-
ningen på biskoparna ensamma lägger skulden till att kungavalet uppskjutits
3rr l5y-. De framförda synpunkterna ha varit de världsliga rådsmedlemmar-

,rur. 
-ÉL.ll..tid 

behandlas med märkbar harm övergreppet mot Torbern Bille.
Dessurom är det påfallande, i vilken utsträckning händelserna öster om Ore-

sund skildras. Ditta får sin förklaring genom några rader í slutet av skriften.
Efter de skånska herrarnas avfall frän greven och efter slaget vid Hälsing-
borg, sägs det, hade borgarna låtit utsända "ein offentlich Schantbuck, mot
adeÍn. ,,Es het der Graffe von Oldenburg, alhie in Belagerung der Stat Cop-
penhagen, uns dern scboniscben Adel vor dem koniglichen Kriegsfolck, durch
ieine Schrifft zu Rede gestelt, Haben wir darauff die Antwort gegeben, das

wir Erkentnis der frembden Reuter vnd Knechte, so itzo vor Coppenhagen

legen, leiden konten vnd wolten mit dem Bescheide, das der Graffe vns vor
de-mselbigen Kriegsfolck widderumb zu Recht antworten solt. Es hat aber der

Graffe sãlichs abgeschlagen, vnd kein Antwort dara:urf gegeben". Pà detta
sätt berövade möjligheten att motbevisa de framställda beskyllningarna, hade

de beslutat utge den föreliggande skriften. Av detta ställe framgår det alltså,
art de skånskã hrttarna framför andra känt sig utpekade i borgarnas strids-
skrift, och att de stått bakom den utsända motskriften. Därmed belyses också

den bristande överenssrämmelsen mellan å ena sidan den hätska kritiken av
Torbern Billes tillfångatagande, à andra sidan de inledande orden om bisko-
parnas skuld r¡33. Den skånska aristokratiens ledande män tillhörde prelat-

þartiet både r¡33 och senare under fejden. I samband med biskoparnas fängs-

Líng r536 förpliktades dessa herrar starkare än de övriga världsliga riksråden
att-ej'motsätia sig konungens åtgärder. Sin egen övertygelse ha de sålunda

låtit komma till uttryck i den breda skildringen av Sebastian von Jessens
övergrepp mot arkielektus. Den kortfattade inledningens fördelning av skul-
d.r, iOi det uppskjutna kungavalet rti3 har gjorts för att rädda herrarnas

eget skinn. Dà hade själva varit delaktiga i det ödesdigra beslutet, och de

voro säkerligen ej okunniga om vad rikets nye konung ansåg om detta.z
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I Samlingar till Skånes historia, fornkunskap och beskrifning utgavs år
r87r av E. Tegnér en längre dikr med titeln nJörgen Möntirs Krönicke,.
Texten föreligger i ett mycket otillfredsställande skick. Den har bevarats i
en avskrift, som finns i svenska riksarkivet. Utgivaren sökte i några rext-
kritiska anmärkningar, publicerade i samma skriftserie â,r ú73, bringa reda
i de förvirrade läsarterna, men der rorde vara omöjligt att återställa dikten
i dess ursprungliga skick.

Dikten är upplagd som ett samtal mellan två personer, Peder Omnes och
Niels Allmoge. Glimtar ges om den politiska händelseutvecklingen efter Fre-
derik I:s död, men i första hand koncenrreras inrresset kring förhållandena i
Skåne och främst i Malmö hösten 1535. Dess tillkomstrid kan bestämmas
ganska noga. En given terminus anre quem är Jörgen \Øullenwevers fall i
nov. rt3t. FIan omtalas nämligen i dikten som den egentlige ledaren av
Lybecks poiitik. Dialogen krersar länge kring den beskickning Jörgen Kock
sommaren r¡3¡ sänt till pfalzgreve Fredrik. Det talas flersrädes om de brev,
som Flerman Veiger medfört hem från sin färd. Man ver, am denne återkom
till Malmö i medio ay alrg. r;3¡. Därmed är en terminus posr vunnen.

Från början till slut är skriften ett synnerligen härskt angrepp på Jörgen
Kock och den politik han företrädde. "Jörgen möntmakir, den eilos -urrd,Tend argiste forreder dher fiendis kand" driver enligt dikten ert förrädiskt
spel bak borgarnas rygg. Man har också menat, att skriften framgått ur
borgarkretsar, som stårr i opposition mot Jörgen Kock.' Detta kan emellertid
ej ha varit fallet. Grundsynen i "krönikan" är nämligen densamma som i
adelns ovan behandlade stridsskrift frànâr t536. r båda hävdas, attborgarna
brutit sin trohersed mot riksråder, att de ingått ett förbund med lybeckarna
till rikets och adelns fördärv, att de begått de gräsligaste skändligherer mor
adeln - i detta sammanhang erinras om Anne Meinstorfs sorgliga Jut - och
att greven ej menade allvar med sin proklamerade föresats att strida för.
christiern II:s sak: i verkligheten ville han lägga riket under lybeckarna.
Tendensen är alltså klart a'tilybsk och antigreviig. Men den är också fientlig
mot malmöborna. Detta framgâl av en inrressant detalj.

Till ett brev från år r;or, sdllt till Svante Nilsson, fogade Hemming
Gadh i ett tillägg en hälsning, som skulle framföras tiil Kãrin Alfsdottei
(Tre rosor), vilken han skämtsamt kallade "sin husbonde,. FIan säger sig ha
svikit henne uoch håller den ädla jungfru, min herre och husbond", 

"f -.., tro
än en Malmös man'r.4 A,v ordalagen framgår, att uttrycket ,Malmös mano
redan vid denna tid haft karaktär av etr srående ølesàm. I pauli brev till
Titus, r kap. rz säger en krerensare om sina landsmän: >De creter äro alltid
Tjtgare, ond djur och late bukar., Förfarraren rill seditionum Danie Liber,
till vilken vi återkomma i det följande, skriver i anslutning härtill om sina
landsmän, borgarna i Malmö: "'Malmogiensis vir' ad.o norr"rinr, ur si ignotum
est, quid'cretensis vir' vel'cretisare' significet, uratur praedicto adagio ei suffi-
ciat." - En "lv[¿l¡¡¡15 man>> var sålunda en lögnaktig och opåliilig person.
Det är därför otänkbart att en malmöbo - han må ha-varit hur opposition.ll
som helst - skulle ha skrivit om Jörgen Kock, som det står i 'J6rgen Mön-
tirs krönicken, arr han hållit sin trohetsed till riksrådet ,o- Jr, ,iMrl-öö,
manndtr.
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Att författaren ej är att söka inom borgarkretsarna framgàr också av de

synpunkter, som anläggas på den evangeliska rörelsen i staden. Malmöbor-
garna äro,arme fortuifflede, forstockide kiethir,. I)eras religiösa uppfattning
röjer ingen kristlig mildhet, blott svek och blodtörst. De äro lika uppfyllda av
,den euangeliske naade" som Judas, då han förrådde sin rätte herre och
mäsrare. Làran är lögn, införd från Tyskland, predikanterna förkunna blott
bedrägeri och gå Jörgen Kocks ärenden. Det är tydligt, att dikten inspirerats
från gammaltroende håll.

Av det anförda kan dragas den slutsatsen, att >Jörgen Möntirs krönicke"
,'c-2¡¡ [.2^ L.o¡on. "^- ,{.- ,..á. t",,.Lto tr¡cLa ctrirlccL.ift". ft3. .{".sL¿;4!! rrør1

skånska rådskretsen. Läser man dikten ur denna synpunkt, finner man, att
dess politiska grundsyn till alla delar blir begriplig. Efter Frederik I:s död
bröto borgarna den trohetsed de svurit riksrådet. Rikets rätta överhet för-
råddes liksom Kristus av Judas. Bakom detta spårar förfauaren tyska intriger.
\Øullenwever ville i riket insätta en kung, som skulle 'strax dansa, när de

lybska ville pipa". Detta var alltså den verkliga orsaken till fejden. Men det
var >stor galenskap och gäckeri" att sålunda låta Jörgen Kock och hans parti
taga makten och "förakta rikets infödde män, och giva dem under t;'ska mäns
befallning och regemente, liksom inga danska män här i riket uti visdom och
förstånd kunde vara deras like". - "När tysk man varder dansk man god,
då växer saffran på pepparrot>. FIär talar eî representant för den aristokrati,
som i de danska konungarnas handfästningar insatte villkoret, aft inländska
män av adel skulle framför andra nyttjas i rikets värv och besitta kronans
slott och län.

Hertig Christiern skildras som en from furste, av Gud utvald till konung
över Danmark och Norge. För hans ràdgivare, fältherren Johan Rantzau,
göres den betecknande reservationen, atl eî ,rfrom, ärlig och rättsinnig" adels-
man skickar sig tillbörligen i alia land, vare sig han är dansk eller tysk. Her-
tigens evangeliska sinnelag omnämnes över huvud ej. Med sympati skildras
också, hur Gustav Vasa omintetgjort lybeckarnas ,falske finarz, och deras
försök att behärska även Sverige. Dikten slutar med en önskan om lycka och
välgång för hertig Christiern och hans sak, en önskan som blir klart motiverad
av att man kort tid innan dikten koncipierades hyllat hertigen som utvald
konung även över de skånska provinserna.

"Jörgen Möntirs krönicke" har således utgått från gammaltroende skånska
adelskretsar och framlägger herrarnas synpunkter på det politiska läget hösten
rt3t'

I stort sett samma ämne behandlas i Seditionum Danie Liber, som utg;vits
i Scriptores Rerum Danicarum VIII, s. ¡ r 5 ff. Men dess författare har behärs-
kat den klassiska litteraturen, och hans språk visar tydliga reminiscenser från
de romerska föÃattarna. FIan har sökt uppfylla humanismens krav på elegant
och prunkande stil. I sin litterära ambition skiljer sig sålunda Libers författare
från de förut behandlade skrifternas upphovsmän. Rördam framlade den me-
ningen, att Petrus Parvus Rosefontanus skrivit Liber. L. rVeibull har veder-
lagt denna uppfattning och riktat uppmärksamheten på att Liber, där dess

källor talar om adeln, använder uttryck som >>nostratssr, rquidam nostra-
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tium". Då författaren dessutom visar sig vara väl insatt i skånska förhållan-
den, anser \Øeibull, atr haî bör sökas bland den skånska aristokratien när-
stående personer.s

Liber behandlar de politiska händelserna i Danmark och särskilt i de

skånska provinserna under grevefejden. I förealet anges, att den skulle i
sinom tid följas av en andra del, vilken skulle redogöra för "interna et spiri-
tualis in Daniae regno seditio'. Skildringen av de politiska händelserna har
lagts efter samma riktlinjer som i "Jörgen Möntirs krönicke" och i den skånska
adelns tyska stridsskrift r¡36. Främst angripas sålunda Jörgen Kock och
borgarpartiet. Jörgen Kock anlände till Danmark upauper, miser, praeter
subdolum cor, vulpinum ingenium, animum ad omne vaframentum versatilem
nihil possidens,. Att han i alla fall erhöll stort inflytande, berodde på dans-
karnas vanliga svaghet för utlänningar: >exoticos asciscunt, amant, fovent,
gignat licet Dania multos cordatos alumnos,. För att göra lycka behövde
en utlänning blott komma till Danmark iförd uphalerar,à toga, verniculata
diploide, plumato pileo", ty dàrav bländades man fullständigt. Liber ger
sålunda intet nytt på denna punkt utöver sina föregångare. Dock kan det
påpekas, att Libers företal daterats den r¡ mars 1517. Jörgen Kock hade vid
denna tid åter hunnit förskaffa sig politiskt inflytande i Danmark, denna
gång som Christiern III:s tjänare. Till de gamla motiven för främlingshat
lades nu färska anledningar.

Hertig Christiern skildras som en av försynen utkorad hjälte. Gustav Vasa
benämnes ofortunatus rex,,, och danska adelns insatser under fejden framhålles
vid olika tillfällen. Dessutom understrykes grevens avsikt att med en av
främlingar hoprafsad armé beröva adeln liv och gods. Dessa likheter med de

förut behandlade skrifterna äro ej tillfälliga, ty Libers författare har som källa
använt ej blott en visa, på vilken Rördam fäst uppmärksamheten, utan även
känt till den tyska stridsskriften frâ.n r516. Särskilt i skildringen av "adels-jakten" komma de båda framställningarna varanclra mycket nära, ehurtr
Libers framställning âr mera utsmyckad och patetisk. Liber omtalar emeller-
tid ej Sebastian von Jesssens tillfï.ngatagande av Torbern Bille. Detta ämne
var alltför brännbart efter biskoparnas fängsling. Likaså behandlas ej adelns
övergång till hertig Christierns parti vid årsskiftet rtj4-jt.

I behandlingen av Jörgen Kock och hans parti stämmer däremot Liber
överens med sina föregångare. Malmöborna sades först och främst vara så

opålitliga, att uttrycket oMalmös man" blivit likbetydande med det klassiska
,cretensis viro. Men författaren drager även borgarnas religiösa uppriktighet
i tvivelsmål: ,Finxerunt se secundo Deo pugnare, purüm Dei verbum in
medium, ut dicunt, placitum producere'. Därför kan han ej riktigt förlika
sig med den mildhet, varmed Christiern III behandlat malmöborgarna efter
kapitulationen, och konstaterar med glädje, att Malmöhus begynt återupp-
byggas: "Stringat eos ac nepotes in sempiternum)>. Ett löjets skimmer sprids
över Marcus Meyers evangeliska medhjälpare vid kuppen r ¡ 3 ¡ mot Truid
Ulfstand på Varberg: "Tunc ille evangelicus praedicator cum suis parochianis
scalam (sic itur ad astra!) conscendit, ac in conclave Marci Meyer aggressi
latitabant illa nocte magis muti quam pisces". Den som skrivit detta, kan ej
ha hyst större sympatier vare sig för borgarna eller för deras religiösa tro.



DEN SKÂNSKA ADELNS POLITISKA AGITATION J)J

Den gängse uppfattningen är emellertid, att författaren varit evangeliskt
sinnad. Nyckeln till gåtan innehålles i nàgra ord i företalet: "Duplex reg-
num mundi et Christi Deus constituit, itaque primus liber externi et corPo-
ralis, secundus vero interni et spiritualis in Daniae regno seditionem enarrabit,
et quanto anima corpore praestantior, tânto haec seditio illa perniciosior cen-
senda est, verum quia haec toxica monachorum haeresis adhuc cinere sopita non
jacet, ideo complendi libri copia non datur.o Enligt Rördam skulle med den

"spiritualis seditio", som vållats av 'toxica monachorum haeresisr, åsyftas
,Papismens Afvigelse fra den oprindelige Kristendom og Modstand mod Re-
f^.*^';^---.. fì-+'^ L^- ^^.11.".iÅ -.,{ Lä-.-'- till .L"i{t.." ^^liti"ko o.'r..{-

syn ej vara riktigt. Förfawaret väncler sig mot malmöborgarna och deras
evangeliska uppfattning och mot Marcus Meyers evangeliska bundsförvanter
i Varberg. För honom är den evangeliska läran den "spiritualis seditio", som

varit den yttersta grunden till den politiska oron. Dessa upproriska malmö-
borgare hade undervisats av vad katolikerna kallade "förlupna munkar".
Detta'àr innebörden i uttrycket "toxica monachorum haeresis". Om denna
andliga omvälvning vågade emellertid författaren ej skriva, förrän kätteriet
låg slaget i stoftet. Hans religiösa uppfattning framstår sålunda som rent
reakrionär. Samtidigt förklaras härigenom, atr en andra del aldrig utarbetats.
Det tillfälle Libers författare bidade kom aldrig.

Med denna utgångspunkt är det också lättare att förstå, att Liber ej god-
tagit den efter t536 gängse synen på grevefejdens orsaker. Christiern III
fördelade i propositionen vid herredagen skulden till fejden så, att biskoparna
fingo bära huvuddelen, men även borgarna och allmogen förebråddes för att
de visat olydnad mot sin rätta överhet. För Libers författare existerade endast
den sistnämnda orsaken. Torbern Bille, en av konungens syndabockar, omtalas
som >strenuus et orthodoxus virr. Tyge Krabbe, som rtJZ av Christiern III
utpekades jämte biskoparna bland förespråkarna för ett uppskjutande av
kungavalet, omnämnes som "quidam eximius, bellicae virtutis heros", Detta
gör det sannolikt, afi, förlaftarens religiösa synpunkter kommit Torbern Billes
och Tyge Krabbes mycket nära.

Ellen Jörgensen har uttalat en förmodan, att Libers författare kunnat vara
en av Tyge Krabbes "klientern.6 Liber försöker nämligen rentvå herr Tyge
från misstanken att ha begått förräderi mot grevens trupper under slaget vid
Hälsingborg. Men en ännu vidlyftigare ursäkt presteras för Tyge Krabbes
frände Johan lJrne, som varit kommendant på Köpenhamns slott och trots
överlägsenhet i artilleri kapitulerat inför greve Christoffer i juli r¡34. Over
huvud kan man frãga sig, om författaren tillh¡;rt adelsståndet. I varje fall
har han ej i allo accepteraÍ sin uppdragsgivares synpunkter. En förstucken
kritik av aristokratiens dispositioner skymtar nämligen. Bl. a. sägs i fråga om
läget före grevefejdens utbrott: "Dormierunt nobiles in utramque aurem.
Memorare possem, ni res ea longius me ab incepto traheret, quam nulli curae
nisi privatae intenti erant>>. Eftersom författaren à andra sidan varit gammal-
troende, återstår blott att söka honom bland den gamla kyrkans tjänare. Där-
med förklaras också lättast skriftens stiiisering i enlighet med humanismens
mönster. En liten detalj må här anföras, vilken kan vara àgnad att styrka
denna förmodan. När den skånska rådskretsens försvarsförberedelser somma-
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ren rt34 behandlas, nämnes särskilt, arr herrarna jämte arkielektus samlades
i Landskrona, som befästes uadjuvantibus etiam nonnullis ex Canonicis ...
illic asylum sibi fore sperant)>. Denna uppgift finns ej i någon annan fram-
ställning, och den kan antyda, att f.örl.attaren själv eller honom närståencle
personer deltagit i de nämnda arbetena. Snävare kan ringen ej dragas kring
Libers författare pã" grundval av bevarade fakta.
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2s Nye Samlinger til den danske Historie, udg. ved P' F' Suhm, 3:64. Allen,

De tre nordiske Rigers Historie, 3:z s, zz6[,457 nor 5,6. AGA z:68'
2s Notis om introduktionen i Flans Skovgaards räkenskaper.
s0 Hinschius, anf. arb. z:677 Í1. I urkunderna nämnes Johan \Øeze stundom

,relectus,,, stundom opostulatus', stundom bäggedera. Vitsord bör givetvis ges åt de

uppgifter, som stamma från lundakapitlet eller andra initierade kretsa¡. I ett ut-
talande av kapitlet frã"n är r5z4 omtalas Johan 

'$Veze som ,postulatus till Lunds

domkyrkao (DM +. IV: ro4 f¡. I inlagor till kurian rör¿nde konfirmation av hans

val möter samma uppgift. Kejsar Karls orator Johannes Hannart upPgav i en in-
laga till kurian år rjz¡ atÍ. han ounanimis suffragiis" postulerats av kapitlet (APD
nr 4974). Han själv omtalade samma år i en promemoria valet med orden oelegerunt

seu potius postularunt,' (Breve og Aktstykker etc. udg. ved C. F. Allen, r: r9r).
Mindre förvånansvärt àr det, att inlagor till kurian, vilka insänts ¿v Vezes gynnare

i utlandet äro osäkra i Íràga om terminologien, Han sades stundom vara >electus
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seu postulatuso (t. ex. APD nr 494J, 497r. DN 14:294), stundom ,,electus" (vanligt

i urkunder av senare datum). Arkehertig Fe¡dinand anbefallde honom år rt23 som

,>electus>, är r5z4 som opostulatus" (APD ff 493f, 496), Den säkraste traditionen
anger sålunda Johan \Øeze som postulerad.

31 APD nt 4874,
32 Skbrf. Acta priv. nr 738. Notis i Hans Skovgaards räkenskaper. Allen, De

tre nordiske Rigers Historte, 3: z, Rettelse.
33 Allen, De tre nordiske Rigers Historie, 3: z s. 3r8 ff, 4o8, 482 not 58. HR

r477-rt3o, 8 nr t6z SS Z, t¡.
34 Lortz, anf. arb. s. 48ff, 69ff. Smith, anf, arb. s. 9r ff. r55ff.4zoff, And¡eas,

Deutschland vor der Reformation, s. 46 ff, 97 Íf, rz5 ff, r4r ff.
s5 Andreas, an|. arb. s. rroff, tz4[. Lortz, anf. arb. r 87Í1. Imbart de la Tour,

anf. arb. zt 499 1[. J. O. Andersen, Paulus Helie, r: 14 not 2. Lindbæk, De danske

Franciskanerklostre, s. ¡3 ff.
36 Lindbæk, De danske F¡anciskanerklostre, s. 7i. J. O.Andersen, Paulus Helie,

r:39f. Dens. Der Reformkatholizismus und die dänische Reformation, s, 7, r3.
APD nr 4689.

37 Imbart de la Tour, anf. arb. z: 396 tf , 4r lt. Andreas, anf' arb' s. 97 Íf ,

rz5 ff, r4r ff. J. O. Andersen, Paulus Flelie, r:24, 63 ff. Dens. Der Reformkatho-
lizismus und die dänische Reformation, s. 14 ff. Belfrage, Beslutet i Västerås rörande

förkunnelsen (Studier i svensk reformationslitteratur 4).
as J. O. Andersen, Paulus Helie, r:37f.
as ¡. O. Andersen, Overfor Kirkebruddet, s. 63 ff.
no J. O. Andersen, Overfor Kirkebruddet, s. r¡r ff, r48 [Í, ry6f, ry9ff. Om

landslagen i utfärdat skick se J. Hvidtfeldt, Et nyt haandskrift af Christian den

andens landslov (Scandia 6).
41 AGA z:67, 7r.
a2 Mün¡er, Den danske Reformationshistorie, r: 526 ll, 53r ff .

a3 Johan \Øeze till Christiern II:s k¿nsler Claus Pedersen 17lto t523, Breve og

Aktstykker etc. udg. ved C. F. Allen, r:93 ff.
44 APD nr 4927. Kolsrud, Blodbadet i Stockholm aar rtzo (Kyrkohist. årsskr.

t94o) s. zz6 ff.
a5 Enligt egen uppgift uppsatte Poul Helgesen en >catalogus accus¿tionum adversus

regem Christiernum>. Denna begagnades dels vid utfärdandet av det jylländska

rådets uppsägelsebrev den zo jan. rSz3, dels vid utformandet av inledningen till
Frederik I:s handfästning, dels i Poul Helgesens egen skildring av Christiern II i
Skibykrönikan (Galster, Paulus Helie mod Kristian II (KS 6' II) s. 266 ff). Skod-

borgs inlaga har tillkommit under tiden mellan uppsägelsebrevet och handfästningen.

A1la dess huvudpunkter - bortsett från de två, vilka uppenbarligen härröra från
Arcimboldi och lybeckarna - äterfinnas i ocatalogus accusationum> och uppsägelse-

brevet, på ett undantag när, hänvisningen till Birgittas spådom. Denna har emeller-
tid Poul Flelgesen utnyttjat mot Christiern II i ett tidigare sammanhang (Ga1ster,

loc. cit.). Under sådana omständigheter synes det obestridligt, att Jörgen Skodborgs

inlaga skall hänföras till den politiska agitationslitteratur, vars väsentliga argument
för angreppen på Christiern II tillhandahållits av lektor Poul.

ao Restiden mellan Danmark och Rom var omkr. två månader. Se t. ex. APD
nr 494r,
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47 Pastor, Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters, 4: 2 s. r34 ff.
I juli månad gjorde Christiern II:s bundsförvanter framstötar hos påven till hans
förmån, DN ¡:749 ff, ryt rr74 lf .

nt J. O. Andersen, Paulus Helie, r: 67 f.
o' J. O, Andersen, Overfor Kirkebruddet, s. 3r ff.

KAP.2

Aage Sparres ka'mp för sitt arkiepiskopat

1 Danmarks Adels Aarbog 34 ç9rù s. 5r5 ff.
2 Aage Sparres testamente Lzln r54o, Privatarkiver, Papir, Gyldenstierne, Mogens,

DRA. Om förhållandet tili Laxmand-krersen, se Kap. r not 12.
3 Skifteshandlingar finnas i MHD z,II:4o5 f. Heise, Familien Rosenkr¿ntz Hi-

storie z, diplomatariet s. r97f[, Breve til og fra Mogens Gyldenstierne og Anne
Sparre, udg. ved E. Marquard, r: ¡8 ff. Skbrf. Acta priv. nr 878. Jakob Sparres
brev 'lE rj4r, Prìvatarkiver, Papir, Gyldenstierne, Mogens, DRA. Mogens Gylden-
stiernes och Jakob Sparres kvittens 3l+ r54r, Privatarkiver, Papir, Sparre, Jep Thord-
sen, DR,A..

a FIeise, anf. arb. z, diplomatariet s. r4o, Ll\U 6: y4ff. 'F,A 42352. DM 3.
VI:3o3.

5 Lj\U 6:3r2ff.
0 Skbrf. Domkyrk. nr 577. Gävobrev r¡28 u.d. Gejstl. Arkiver, Pergament, Lunde

Domkirke, DRA. Aage Sparre lejde själv den r¡28 donerade gården. Genbrev 11/s

r528, Gejstlige Arkiver, Pergament, Lunde Kapitel, DRA.
7 F{eise, anf, arb. z, diplomatariet s. 2oo.
8 Jep Thordsens revers 28le r532, Privatarkiver, Papir, Sparre, Aage Jepsen, DRA.
e Truid Ulfstand till Aage Sparre ellro t537, Privatarkiver, Papir, Sparre, Aage

Jepsen, DRA.
10 Torbern Billes revers 17la r534, Privatarkiver, Pergament, Sparre, Aage Jepsen,

DRA.
11 Aage Sparres kvirto, Skbrf. Domkyrk. îr 73o.
12 Aeltere lJniversitärsmatrikeln z, Universität Greifswald, hrsg. von E. F¡ied-

laender, 1289,9r, r¡2. Die M¿trikel der Universität Köln, bearb, von FI. Keussen,
z: 379. E. Jtirgensen, Danske og norske Studerende ved Universiteter i Cölln i Tids-
rummet r476-rtt9 (Personalhist, Tidsskr, S. II) s. 94. Hittills har ej observerars en
notis i Rostocks universitets matrikel, lydande att en oAco Jacobi de Schania" im-
matrikule¡ats r49z (Die Matrikel der Universität Rostock, hrsg. von A. Hofmeister,
r: 264). Att det här gâllt Aage Sparre, lider intet tvivel, ty namnformen är den-
samma som vid examensnotisen under âr r49o i greifswaldmatrikeln.

13 Keussen, Die alte Universität Köln, s, ztoÍf , 296, 344ff.
14 LAU 6:8¡ ff. Huruvida Aage Sparre är identisk med den 'Aghe Jepsonu,

som år 1484 upptogs i Malmö helgeandsklosters brödraskap, kan ej med säkerhet
avgöras (LAU 4:4zr).
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15 LAU 6t 3zzff.
16 Skbrf. Acta priv. nr 749.
1? Någon valberättelse är ej känd. Danska rådets skrivelse den 13/z rt33 till påven

(tr. Heise, Herredagen i Kjöbenhavn r533 (DHT 4. III) s. ¡or ff) innehåller en redo-
görelse för proceduren. Uppgifterna bestyrkas av kaniken Peder lversen, som i sina

historiska uppteckningar med följande ord skild¡ar Aage Sparres val: "Tandem jam

omnium posthabitu metu sedem adeptus iure primae electionis nobilis vir D. M. Ago

Spare ...,, (MHD r.Iz 277). Peder Iversen var medlem av domkapitlet vid tidpunk-
ten för Aage Sparres val. Vid förhandlingarna i Rom om konfirmation av valet
gjordes gäilande, att Aage Sparre valts ftjre sina medtävlare (Se t. ex. Col¿rdi till
Claus Pedersen rsls t524, Breve og Aktstykker etc. udg. af C. F. Allen, r: ú6 ll).
I kraft av detta, ej av något senare val, reste han krav på ärkesätet. Samma syn
uttalade han själv i inledningen till räkenskaperna över utläggen i samband med

förhandlingarna om ärkebiskopsvärdigheten (APD nr 494o). Vitsord bôr givetvis ges

åt denna äldre källgrupp. Uppgiften att Aage Sparre valts på nytt år r¡23, möter

först i den evangeliske lundakaniken Jon Tursens krönika, vilken tillkom ã'r r565.

Han säger d)àr, att lundakapitlet ,rsedan', åter utvalde Aage Sparre umed kung
Frederik I:s vilja och samtycke' (Brandt, Kanniken Jon Tursön og hans korte danske

Kirkekrönike (KS II) s. 3rt), Detaljen om konungens samtycke överensstämmer ej
med den historiska verkligheten och antyder, att kaniken haft oklara begrepp om
händelseförloppet. Själv blev han kanik i Lund först 1536, men eftersom han då
befann sig i Leipzig, tog han först senare säte i kapitlet (han avlade examen i
Leipzig 1537, Die Matrikel der Universitär Leipzig, hrsg. von G. Erler, zr 64o, 642.

Brandt, anf. arb. (KS II) s. z8o f, 296). Mogens Madsen har i sin biskopskrönika
sammansmält båda traditionerna: )>secundo jam in archiepiscopum a canonicis electus,

vel priori potius electioni, metu sublato libere ¿c serio assensus ..." (Episcoporum
ecclesiae Lundensis Series . . . collectore Magno Matthiae . . . ed. Th. Ba¡tholin' s. 234).

På den yngre källtraditionen bygger Hvidtfeld, som skriver: "Vdi dette Aar udvalde
Lunde Capittel / som vaar Biskopslös / mester Aage Sparre anden Gang / huiicken
bleff fortrengt fra förste Val / formedelst Kong Christen som vilde hafft Jörgen
Skodborg hans Secreterer dertil" (Danmarckis Riges Krönicke, z: rz55). Från Hvidt-
feld har uppgiften om Sparres förnyade val vid olika tillfällen funnit väg in i nyare
litteratur.

18 Hinschius, System des katholischen Kirchenrechts, zz 669. Enligt ärkedjäknen
Niels Kortsens räkenskaper utbetaltes den ¡6 sept. rt23 fyra gulden,pro litteris
electionis mittendis de Lubeca ad curiam Romanam" (APD nr 494r).

le AGA zz 65 samt not r å samma sida,
20 Aage Sparre, Henrik Aagesen Sparre, Albert Jepsen Ravensberg och Axel Brahe

till konungen t0lt r523, Forskeiligt vedr. Rigsraad og Stænder, Papir, DRA,
21 Johan \Øeze till Claus Pedersen 17/to t523, Breve og Aktstykker etc. udg. ved

C. F. Allen, rt93ff.
22 E, Jörgensen, anf. arb. (Personalhist. Tidsskr. 8. II) s. 94.
23 Räkenskaperna àro tryckta i APD nr 494r. Allens uppfattning (Breve og Akt-

stykker etc. udg. ved C. F. Allen, r: r88 not r), att Niels Kortsen befunnit sig i Rom
redan i maj el1er |uni âr 1523, är felaktig.

2a Om Christiern II:s stôd åt Johan Veze se t. ex, DN 14: 285 f , 294 f, APD nr
4933' 4941, 4946'
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25 Protesten nämnd i APD nr 5o77.
26 Av \Øeze uppsatt memorial frä,n är rj24, Breve og Aktstykker etc. udg. ved

C. F. A1len, r: r88 ff.
2? En inom kurian uppsatt promemoria, tr. DN r7t rt79 f .
28 Colardi till Claus Pedersen 13ls r524, \Øeze till Christiern II23ls r523, dens. till

Claus Pedersen 7ls 1524, Breve og Aktstykker etc. udg. ved C. F. Allen, t: ú6ff ,

78ff, 4o ff; s. r9z not r.
20 I föregående not citerade brev samt påvlige sekreteraren Zutfeld Vardenbergs

brev 6/e rt24, DN 7:59zff.
so Hinschius, anf. arb. z: 672 if .

31 APD nr 4g4r,
32 Pastor, Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters, 4i 2 s, r77 lf,
sB HR r477-r¡3o, 8 nr 6oo $$ 3, t, nr 4ro.
sa HR r477-rt3o, 8 s. t2t anm. r. AGA z:76.
35 HR r477-r¡3o, 8 nr 785.
3ß HR r477-r53o, 8 nr 8rr $ t38, s.752 anm. 2.
37 Kruse, Lübeck und der Streir um Gottland r5z3-26 (Hans, Gesch.-blätter 19r3)

s. 36tll. Mötesrecessen av r sept. t5z4 i Danmark-Norges Traktater, udg. ved L.
Laursen, t: t6 ff.

38 HR r477-rt3o, 8 nr 8rr $ r38.
30 Aage Sparre till ràdet rTl:n r¡24, Aktstykker henhörende til Danmarks Historie

i Refo¡mationstiden, samlede ved E. H. Kalkar, s. z6ÍÍ,
ao HR r477-rt3o, 8 nr 8rz $ 6, nr 834 $ 7.
ar HR r477-r¡3o, 8 s. 7j2 arrm. 2.
aP Ett odaterat regest innehå1ler uppgift om en skrivelse, vari Frederik I hos påven

anhöll om konfirmaton av Aage Sparres val (APD nr 5oz6). På herredagen under
sommaren r5z4 planerades en beskickning till Rom i anledning av oklarheten kring
biskopssätet i Os1o. Ãr r5zr hade nämligen länsmannen på Akershus H,ans Mule tvungit
biskopen i Oslo Anders Mus att resignera och själv lyckats bli vald i hans srälle.
Genom att han r5z3 hyllade F¡ederik I, bidrog han till aü rrygga dennes välde i
Norge. Därför utfäste sig konungen att verka för hans konfirmation i Rom. Ande¡s
Mus hade emellertid själv begivit sig till Rom, och i jan. rt24 kasserade Klemens VII
hans resignation. Anders Mus återinsattes sedan som biskop av påven (DN r: 77o ff,
z: 79r 1, 18: 49 ff). Ãsikten på herredagen yar, att Hans Mule borde stå på sin rätt
och förmå Anders Mus att â,rryo resignera, så att protester ej kunde höjas i Rom
(DN rz: 3tzf). Detta sista ger vid handen, art fortsaca förhandlingar planerats. Den
genom regestet kända kungliga skrivelsen till Sparres fördel rorde böra insättas i detta
sammanhang av följande skäl: Först och f¡ämst var sommaren rj24 den enda tid-
punkt under perioden r5z3-r526, då Frederik I och Aage Sparre förts näravarandra
av gemensâmma intressen. Vidare torde det ha varit fördelaktigt, att när bud sändes
den långa vägen till Rom, låta detta medföra instruktioner rörande så många ärenden
som möjligt. Slutligen deltog Aage Sparre sjä1v i herremötet och har där haft möj-
lighet att diskutera förbindelserna med kurian. Den r¡ juli tillskrev han lundakapitlet
att framleta, och översända en skrivelse från Jörgen Skodborg i Rom (Skbrf. Acta
priv. nr 7jÐ. Av det kortfattade regesrer fuamgàr, ^tt ð,et vaîit fråga om etr brev,
som ingått i kapitlets arkiv. Jörgen Skodborgs brev har rört ärkestiftet, ej de
uppdrag han fullgjorde i Rom för konungens räkning, då i annat fall handlingen
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skulle ha förvarats i det kungliga kansliet eller hos rikets kansler. De här framdragna
omständigheterna synas sålunda berättiga till antagandet, att Frederik I under som-
maren eller hösten r5z4 rekommenderat Aage Sparre hos Klemens VII. Ãr :,524 gavs

Jörgen Skodborg av påven ràtt art inneha främsta platsen bland lundakapitlets kani-
ker (APD nr 4968). Kanske bör denna åtgärd betraktas som err utslag av en srrävan
att hàIIa Jörgen Skodborg skadeslös vid ett dllfälle, då ärkestiftet syntes gå förlorat
för honom. - Aage Sparre har bistått Anders Mus med att skaffa pengar i Amster-
dam och Rostock för förhandlingarna i Rom. Skbrf. Acta priv. nr 782.

aB HR 477-r¡3o, 8 nr 8rz $ 243, s. 7jj ãnm. 4t nr 83o, 838.
44 NDM V: zo ff.
a5 Pergamentbrev 28/a r¡24, Forskelligt vedr, Rigsraadet og Stænderne, DRA.
a6 Hk r477-r53o,9 nr z9 $ rr, nr 94 $ 37.
a7 Aage Sparre till ¡iksrådet 17ltt r524, Aktstykker henhörende til D¿nmarks Hi-

storie i Reformationstiden, samlede ved E. H, Kalkar, s. z6 ff.
a8 HR r477-rtjo, 8 s. 7j2 anm. 2.
ae Kruse, anf. arb. (Hans. Gesch.-blätter r9r4) s. 469Íf .

50 Allen, De tre nordiske Rigers Historie, 4: z s. 73 Í1, lt8; t s. 6 ff. Heise,
Bondeoplôb i Jylland i Kong Frederik den Förstes Tid (DHT 4. V) s. 276 f . Galster,
Danmarks Mönter (Nordisk kultur z9) s. r73 ff .

51 En undersökning rörande dessa problem - vilken faller utom ramen för detta
arbete - torde ha små utsikter arr kunna leda till säkra resultat, främst på grund av
att det är omöjligt âtt uppställâ någon uttömmande, pålitlig prisstatistik för denna
tidsperiod. Därtill kommer, âtt jordeboksm¿terialet ej avspeglar lägets skiftningar
inom ko¡tare tidsavsnitt, eftersom ofta yngre uppbärdslängder avskrevos med få
ändringar efter äldre. Huruvida en hastig försämring av böndernas villkor legat
bakom t. ex, de skånska oroligheterna pâ. r5zo-taler, kan sålunda ej uppvisas i detta
material. Slutligen finns ej tillräckligt material Íör att belysa, hur husbonderätten
utövats eller hur fogdar och länsmän behandlat bönderna.

5' Tyg. Krabbe till konungen zelr r524, Danske Kancelli, Indlæg til Registranterne
og henlagde Sager, DRA. En Christiern II:s kunskapare meddelade själv i brev, att
han underhandlat med allmogen i Blekinge (Christiern II:s arkiv, utg. af N. J, Ek-
dahl, s. ro95 ff . Om konungens förbindelser med Danmark och Skåne se r. ex. DN
r4z 564 f, 5o7 1.

¡¡ Allen, De tre nordiske Rigers Historie, 5: 1211. Christie¡n II:s arkiv, utg. af
N. J. Ekdahl, s. 856ff. HR r477-r53o,9 nr 2 S 49.

5a Danmark-Norges Traktater, udg. ved L. Laursen, rt 3z[[.
66 HR r477-r53o, 9 nr z9 $ rr.
56 HR 477-rt3o, 9 nr 94 gg 37, 38.
57 APD nr 499t.
58 NDM Y:g[.
5e APD nr 494o, 494r,
60 Allen, De tre nordiske Rigers Historie, 5z r4[f , 4fÍ.
ß1 HR r477-r53o, 9 nr 136. FIR:77 f. Kruse, anf. arb. (Hans. Gesch.-biätter

r9r) s.246[f.
62 Skbrf. Acta priv. nt 77r.
63 Skbrf. Domkyrk. nr 596-598.
6a FIR: 8o, 33o, z6o.
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65 Aktstykker til Bornholms Historie r3z7-16zr, udg. ved J. R. Hübertz, s. 7r ff,
3z5.ff (utdrag ur LSLB).

66 Flans Brasks brev sla 1526, HSH 18:337ff.
67 APD nr 5oo6.
68 Skbrf. Acta priv. nr 789.
6e Lauge Urne till Aage Sparre 1/t r526, Gejstiige Arkiver, Lunde Ærkebisp, Proces

r ¡23-28, DRA.
?0 Pergamentsbrei 1sl¿ 1525, B 3, MSA. Som >electus> sigillerade Aage Sparre i

rött vax ett rådets brev a/s rt2t om rikets län (Forskelligt vedr, Rigsraadet og Stæn-

derne, Pergament, DRA).
?1 Brandt, Om Lunde-Kanniken Christiern Pedersen og hans skrifter, s. 4r3 ff.
72 Odaterad sedel, vilken bilagts brev från Lauge Urne ti1l Aage Sparre. Gejstlige

Arkiver, Lunde Ærkebisp, Proces r5z3-28, DRA. Brandt hänför den om än med
viss tveksamhet till ett brev av ro mars r¡26 (samma arkivserie), under hänvisning
till att båda handlingarna uppvisa exakt lika maskhål (Anf. arb. s. 163 f). Denna
omständighet visar blott, att de båda aktstyckena förvarats liggande tillsammans.
Lauge Urnes varning måste givetvis tidfästas till tiden före Christiern Pedersens ex-
kommunicering och före hans öppna partitag¿nde för de upproriska.

?3 Skbrf. Acta priv. nr 77o, 773, 774. Brandt, anf, arb. s. 16r ff, FIR:66. När
Christiern Pedersen âr t53z åte¡kom till Danmark för att slå sig ned som boktryckare
i Malmö, sökte Aage Sparre förhindra detta genom att erinra om hans samröre med
Sören Norby (FIR:467, 472).- Jep Falk synes ha varit pålitlig. Ãr r¡26 repre-
senterade han arkielektus vid flera tillfällen under processen mot Hans Skovgaard
(Se härom k"p. +).

7a Kiagomål mot Aâge Sparres sätt att sköta denna uppbörd framställdes i en

odaterad inlaga, som framlades mot honom under processen med Hans Skovgaard.
Gejstlige Arkiver, Lunde Ærkebisp, Proces 15z3-28, DRA. Om enskiida prästers
opålitlighet, se FIR: 98, ro¡.

?5 Pastor, anf. arb, 4t z s. r97 ff.
76 APD nr 5orz-16, 5ozz,
77 APD nr to2r, to23. J. O. Andersen, art. Jörgen Skodborg iDBL zz:r29,
78 Skånska rådet till Frederik I rla r525, Danske Kancelli, Indlæg till Registran-

terne og henlagde Sager, DRA. FIR: ¡2. Erslev, Danmarks Len og Lensmænd i det
sextende Aarhundrede, s. r3.

?e Borgmästares och råds i Ãhus intyg 6lz 1526, Ostra härads intyg 28ln t527,
Mourids Olufsen Krognos och andra adelsmäns intyg s. d., Ge.jstlige Arkiver, Lunde
Ærkebisp, Proces r¡23-28, DRA.

80 LAU 6z 48îf, 165, r53, Peder lversens histo¡iska uppteckningar, MHD r.l:276.
81 Andersson, Ur Axel Urups arkiv (HTS z) s. z6o. Skbrf. Acta priv. nr 7ro,

737. Urup är belagd som länsman på Näsbyholm och i Ãsums län i en jordebok

lrän âr t5zz över ärkebiskopens gods i Skåne, Gamle Regnskaber, Lunde Ærke-
bisps Regnskaber r5r9-35, DRA.

82 Skodborgs förläningsbrev 25lz t526, Privatarkiver, Pergament, Urup, Axel, DRA.
83 Lauge Urne till Aage Sparre zals 1526, Gejstlige Arkiver, Lunde Ærkebisp,

Proces r¡23-38, DRA.
8a GVR 3:393.
85 Fleise, \Øulfgang von Utenhof (DHT a. VI) s. r78 ff.
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86 APD nr jor2, tor7.
87 GVR 3:95 f.
88 Heise, Bondeoplöb i Jylland i Kong Frederik den Förstes Tid (DHT a. V)

s. z8¡ ff. GVR 3:42o.
8e FIR: rr5 l, rz3. HR r477-153o,9 nr 277,278. GVR 3z 258 ff ,4rr 1,369 f, 388 ff.
e0 GVR 3: 388 f, 39o. Skbrf. Acta priv. nr 779, 78o,
s1 APD nr 494o. FIR: ro9 f.
02 Jörgen Skodborg till Eske Bille m. 1l.22la 1526, avskrift i Gejstlige Arkiver,

Lunde Ærkebisp, Proces r5z3-28, DRA.
93 cl,L-¡ n^*I.-,-l- ^- ¿-a z^^ ¿^ ^tA. u¡ uro, vzv, v¿t.
04 NDM Y: ro4, rr7.
e5 NDM V: zo8.
e6 Rådets anbud, daterat rslz 1524, Forskelligt vedr. Rigsraadet og Stænderne,

Papir, DRA. Konungens öppna brev, NDM Y: zo ff.
e7 NDM V: rroff, rt4, tr9, zog{f. En redovisning gavs dock. Den finns i

Gamle Regnskaber, Forskellige Stykker Kongelige Indtægtsregnskaber, DRA.
s8 NDM Y:zr4f. Paludan-Müller, Flerredagene i Odense 15z6 og 1527. (Kgl.

Dsk. Vidensk. Selsk. Skr. V Række z Bind) s. 267 not r. Då Birger Gunnersen år
1497 eftertrâdde Jens Brostrup på ärkesätet, krävde den senares arvingar ersättning
för de omkostnader som ärkebiskop Jens själv bestridit, när han låtit biskopsstolens
lösöre undergå en del förbättringar (LAU 5:3zrf,6:r531f).

ss NDM Y: zrz Íf , ztr f .
100 NDM V: rr4, J. O. Andersen,Er r5z7 i retslig Flenseende Epokeaaret i dansk

Reformationshistorie? (Festskrift til Kristian Erslev) s. 239 f.
101 HR 1477-rt3o, 9 nr 346.
102 Fleise, Bondeoplöb i Jylland i Kong Frederik den Förstes Tid (DHT a. V)

s. z9r f , 3o8 f. Paludan-Müller, an|. arb. (Det Kgl. Dsk. Vidensk. Selsk. Skr. V
Række z Bind) s. 2991t. J. O, Andersen, Er r5z7 i retslig Flenseende Epokeaaret
i dansk Reformationshistorie? (Festskrift til K¡istian Erslev) s, zz6 ff , 258.

103 NDM Y: 293 ff , 3o3 ff. FIR: r3z ff.
tor J. O. Andersen, Der Reformkatholizismus und die dänische Reformation, s.

4o ff. DM 4.YI: 36 ft.
105 DM 4.YI:rzlÍ.
106 Frederik I:s på Aage Sparre ställda pantebrev sl/rz r53t, Pergamenr, C7, Kass.

oblig. DRA.
107 DN 92629Í1, 633 ff. DM 4.YI:5, 7 not 2. MHD z. II:386ff, 388 f.
108 Brevet tr. av Kornerup, Et brev vedrörende Erkebisp Jörgen Skodborg (KS

6.Y) s. 239f .

10e MHD z. II:4or. Aage Sparres konto var uttömr hos Fugger redan âr r5z7;
en balansräkning från detta âr visar underskott (Schulte, Die Fugger in Rom, z: zzz).
De ¡ooo dukaterna utgöra sålunda en ny insättning.

110 APD nr 5o62.
111 Gillmann, Die Resignation der Benefizien (Archiv für katholisches Kirchen-

recht rgoo) s. 525 f[, 668 ff, 3a9 ff.
112 Hinschius, anÍ. arb. z;z5zÍ,474. LÃU 4i2o1,24.
113 E. Jörgensen, anf. arb. (Personalhist. Tidskr. 8. II) s. y, Dre Matrikel der

Universität Köln, bearb. von FI. Keussen, zz 329. J, O, Andersen, art. Torbern Bille
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i DBL 3: 67 11. LAU 6:38off. APD nr 4797. Samlinger til den danske Historie,
udg. ved P. F. Suhm, 2i r s. r92 f. Om To¡bern Billes syn på kyrkans ämbeten
vittnar t. ex. ett stycke ur ett brev till biskop Ove Bi1le den 16 maj r5zr, i vilket
han ber om något ämbete i Aarhus stift för att därmed nförnöjao Erik Daa, som

han låg i delo med. (Orig. i Ny kgl. Saml. Fol. t98q, Kgl. Bibl.).
114 Reversen tryckt i Peder Laurensen, Malmöbogen, udg. ved H. Fr. Rördam,

inledn. s. XLV f.
115 Reverserna tryckta i Peder Laurensen, Malmöbogen, udg. ved H. Fr. Rördam,

inledn. s. LXXIIIf. Münter, Den danske Reformationshistorie, r:54rf, z:7or[f.
116 MHD z,II:389ff.
117 Hinschius, anf. arb. zz 652 ff .
118 Två likalydande exemplar finnas i Pergament C, Forhold til Bisperne, Fre-

derik I, DRA. Rördam har vid tryckningen i MHD satt undertecknarnas namn i
en spalt under varandra. Originalet har dem i två spalte¡ så att överst i vänstra
spalten finns ett tomrum, därunder kantorns namn och sedan sju kanikers namn,
Den högra spalten bðrjar med ärkedjäknens namn i höjd med tomrummet i den
vänstra spalten, och därunder föIja sju kanikers namn. IJr denna spalts namnräcka
har Rôrdam uteslutit namnet >P€trus lvari". Namnlistorna skol¿ läsas radvis från
vänster, ej spaltvis uppifrån och ned. Då komma prelater och kaniker i rätt ordning
efter rang och ålder: prost, ärkedjäkne, kantor etc. Det visar sig sålunda, att Claus
IJrne, prosten, ej undertecknat. FIan vistades vid denna tid i Paris (se t. ex. Bent
Billes brev 25ln r53z tiIl Pernille Krognos, DM 4. IV: 347 \. Der ena exemplaret
har dessutom plats för ännu en namnteckning efter det sista kaniknamner i högra
spalten. Så är emellertid ej fallet med det andra exemplaret. Valberättelsen är upp-
iagd efter samma grunder som en av de få bevarade, tidigare valberättelserna från
Lund, den trâ,n r36t (tr. Kr. Erslev, Ærkebispvalget i Lund 136r (KS 4. IV) s.

z:rfl). Statuterna om sigillering i LAU 5t rozf .

11e MHD z.Il:393 lÍ.
120 Gillmann, ¿nf. arb. (Archiv für lçatholischcs Kirchcnrccht rgor) s. 43Íf,443,

4t t rf.
121 Knud Henriksen Sparres genbrev 2a/a r532, Gejstlige Arkiver, Pergament, Lunde

Ærkebisp, DRA.
122 Sockenprästen Jep Lauridsens intyg tslz rj34, Privararkiver, Papir, Sparre,

Aage Jepsen, DRA. Arkielektus Torbern Billes intyg tßlz 1532, sockenprästen Svend
Pedersens intygl2l+ r¡34, Gejstlige Arkiver, Papir, Flerrekiostre i Lunde Stift, Bosjö
kloster, DRA.

123 MHD z.II:398f.
124 Gillmann, anf. arb. (Archiv für katholisches Kirchenrecht rgoo) s. 687 [f .

125 APD nr 5o68,
126 APD nr 647r.
127 Johân \Øeze till G¡anvella ale t533, Aktstykker henhörende til Danmarks

Historie i Refo¡mationstiden, samlede ved E. H. Kalkar, s, 7Sl,
128 Pastor, anf. arb. 4;2 s. 46of1.
12s MHD z.ll:4ooff.
130 Hinschius, anf. arb. 5:563ff, 6: r s. r84 ff.
131 Se t. ex. J. O. Andersen, art. A^ge Jepsen Sparre i DBL zz: y7 f. Arup,

Danmarks Historie, 22447, L. P. Fabricius, Danmarks Kirkehistorie, zzr s, r7zf.
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KAP.3

Lunds domkapitel t 5 r9-r S 36

1 Se t. ex. Jens Brostrups privilegier för kapitlet, LAU 4: r4r ff.
2 Efter en jordebok över ärkesätets gods från âr r5zz, Gamle Regnskaber, Lunde

Ærkebisps Regnskaber r5r9-35, DRA.
3 Schalling, Kyrkogodset i Skåne, Halland och Blekinge under dansk tid, s. 37,

t9o' ts7. C. G. \Øeibull. Bidrag till Lunds domka-pitels och dess ar!.^i.¡s historia
(HTS a) s. r37, r4o. LAU 5:4r5. Prelaturernas godsinnehav efter Registrum bono-
rum ecclesiae Lundensis, r618, Danske l(ancelli, Diverse, saglig ordnet, Bind XII 4 c,
DRA.

a \Ørangel, De forna altarstifrelserna i Lunds domkyrka (studier tillâgnade Mag-
nus Pfannenstill) s. a¡9 ff.

5 Schalling, anf. arb. s. 5r ff.
6 LAU 5: rooff.
7 Schalling, ¿nf, arb. s. ¡8o. LAU 5: r75 lf.
8 Flìnschius, System des katholischen Kirchenrechts, z:615 f. LAU 4: r33, 16g ff,

tt 39t.
e Prebendekyrkorna förtecknade i Schalling, anf. arb. s. r2.5, not 6.
10 c. G. \ØeibuÌl, anf , arb. (HTS a) s. r44, Kvittenser, utfärdade efter verkstä[d

redovisning, äro i stort antal förtecknade i Skånebrevförreckningen.
11 APD nr 4782-87, 48o7, 48t8, 499r, 5oo6,
1'z J. Hvidtfeldt, Kanslere og Kancelliembedsmænd under Frederik I (Til Knud

Fabricius) s.36,38. Album academiae Vitebergensis, ed. C. E. Foe¡stman, s.96.
Peder Laurensen, Expostulatio ad canonicos Lundenses, s. 3o b f. A. Friis, ârr. claus
Urne, DBL 24; j4o f. Om Claus Urne i Frankrike se s. ,4, k^p.2 not rrg.

13 Pontoppidan, Annales Ecclesiae Danicae Diplomatici, z: 397 [[.la Se kapitel 2, not rr8.
15 Skbrf. Domkyrk. nr 654.
16 LAU 6: r53[f. APD nr 494r. Skrifter af Paulus Helie, 6: r44. pontoppidan

har i en urkund få,n är r5ry den felaktiga namnfo¡men 'Nicolaus Grado (anf, arb.
z:76o), Han har troligen avtryckt dokumentet efte¡ Gl. Kgl. Saml. 40,2473, där den
felaktiga fo¡men finns. Denna avskriftssamling har fler felaktiga namnformer, t. ex.
oPeder Iuero i stället fö¡ Peder Seber i ett brev frän âr r¡4g. om Niels Kortsen i
Rom se s. z8; om hans studier Kap. z not 22.

17 T.ex. âr 1539. SMHD z. II:4o4î.
18 DM II: ro9, not e. LAU 5:45o; 6t}5f, 372f, 38, 34o, 347f, 36r. Skbrf.

Domkyrk. nr 497. L. \Øeibutl, itrkebiskop Birgers gudstjenststiftelse i kryptkyrkan
i Lund (HTS z) s. 286, 292. - J. o. Andersen uppger kantorns dödsår felaktigt som

"antagelig r54o" (art. Adser Pedersen, DBL út7o). uppgiften srammar från H. Fr.
Rördam, som stöder sig på ett regest i skånebrevförteckningen om en tvist är r54o
rö¡ande kantorns kvarlåtenskap (MHD r. I: 116, nor r). Kantorn levde ännu i mars
1535, dåt han lovade sina brorsba¡n en summa pengar, om de uppgåvo alla krav på
arv efter honom (skbrf. Acta priv. nr 834). Brorsonen Jakob Lauridsen hade redan
â,r r53o avsagt sig alla arvskrav, emedan kantorn bekostat hans uppfostran (Brev
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22lt 1530, DLA, Inkomna handlingar 1473_ú5). Likväl förelçom under àr 1516 en

rättstvist inför domkapitlet om k¿ntorns kvarlåtenskap' Den I ¡ aug. påbjöd Christiern

III, att kantorns två brorsöner skulle få taga del av hans testamente, och att testa-

mentsexekutorerna ej skulle göra dem orätt (Intyg 6l]0 t536, DLA, Inkomna hand-

lingar 1473-16¡3; Christiern III:s brev 15la t536, DLA, Konungabrev 153z-ú56)'
Ka.rtorn har sålund¿ avlidit under senare hälften 

^n 
âr 1535 eller - vilket är tro-

iigast - â.r 1536.
1e LÄU 6:zzff, t451, t57f.
zo LAU 6: rrt.
21 LAU 6:247ff, zzll. Danmarks Adels Aarbog 7 Q89o) s. ú5'
22 Se t.ex. LAU 5;z6z[f,375Íf,4úff om Jon Skaldre' Skbrf' Domkyrk' nr

45¡. Skrifter af Paulus }{elie, 6: r44,
2s Pergamentbrev 21lz r¡zz, MSA' Skbrf' Domkyrk. nr 634'
2a Lauiids Mogensens kvittens 12lz r532, Privatarkiver, Pergament, Sparre, Aage

Jepsen, DRA. Skbrf. Acta priv. nr 832, 837.
25 LAU 6': 3zr, Hans historiska anteckningar tryckta i MHD r.II:257 Íl'
26 Pergamentbrev 21lz r5zz, MSA. Skbrf. Ãmk. kyrkor nr r34.
27 LAU 61 258,
28 Sonnenstein-\Øendt, Om reformatorerna i Malmö och de första lutherska pres-

terna derstädes (NKS II) s. r33 nor 8. Li\u 5:266t,368. skbrf. Domkyrk. nr Ito.
Hans Ulf till Jörgen Skodborg 6lz r5zr; avskrift av P. Sonnberg efter Liber Sodalitii

clericorum majoris Lundensis, i collectio Rönbeckiana, Tomus III, fol. r7, LUB.
2s skbrf. Domkyrk. nt 654. Mikkel Gerrsen är belagd som kanik redan àr t50z

(LAU 6: 8¡ ff).
ao J. O. Andersen, art. Peder Seber, DBL zr:5rzÍ.
31 Die Matrikel der Universität Köln, bearb. von FI' Keussen, zt 264, 329, 379,

J46, J6J, 694. Die Matrikel der Universitär Leipzig, hrsg' von G. Erler, r:383'

E, Jörgensen, Danske og norske Studerende ved Universitetet i Cölln i Tidsrummet

1476-t559 (Personalhist. Tidsskr. 8' II) s. 93 ff.
32 Die Matrikel der Universität Rostock, hrsg. von .4, Hofmeister' ti 257, 242'

264; zz 56.
ss Rördam, De danskes Studeringer i Vittenberg i Reformationstiden (NKS I) s. 46r.
sa Aeltere universitätsmatrikeln z: universität Greifswald, hrsg. von E. Fried-

laender, r: Ír3, tJ2, r38, r37.
s5 MHD ¡. I: r¡8 ff.
36 Satiren utgavs på nyft i sin danska form med inledning och komment¿r av

C. Birket-Smith år 1893.
3? DM II: ¡o8 ff.
38 Sonnenstein-\Øendt, anf. ¿rb. (NKS II) s' r85 f'
3e Aage Sparres brev till malmöborgarna âr tryckt i DM III:236r. Pedet Lav

rensens redogörelse för herredagsförhandlingarna tillika med båda partiernas inlagor

utgavs år r¡3o och trycktes på nytt av H. Fr. Rördam i Skrifter fra Reformations-

tiden 4. - De olika punkterna i de z7 artiklàrna. äro numrerade. Nästan ordagrant

återfinnas de i Aage Sparres brev i följande ordningsföljd: Nr 8, /, zo, 3, 4-6, 9'

zz, rz-t6, 24-2t' r7-r8, 2' ro-rr. -Ã.r r53o tillades artiklarna r, 19, 23 samt

z6-27, vilka senare riktade sig mot Flans Tausen och förhållândena i viborg.
ao Helveg, Den danske Kirkes Historie til Reformationen, zt 864. Eftet Helveg



återkommer ,""n",ii. I ;]J."r"ï""^j,'*,]o,.,,;"j.,' ,,, ,. ,0r,. l,u,'n
antager utan någon motivering, att Poul Helgesen Íörlattat de z7 artiklarna (Dan-
marks F{istorie z; 446).

a1 Om sigiileringen se Kap. z nor r18. Hinschius, an[. arb. z: rz9 l.
a2 Danmarks Adels Aarbog 13 Q896) s. 167. Aeltere Universitätsmatrikeln z:

Universität Greifswald, hrsg, von E. Friedlaender, rz r3z f , r38.
43 L;\U 6: r57 f , zzzf , 297 f. Aeltere ljniversitätsmat¡ikeln z: Universität Greifs-

wald, hrsg. von Friedlaender, rz 136. Om Konrad Vitstedt se LAU 6: z9; 5: zz6f.
aa Om Tuve FIegen se Skbrf. Domkyrk. nr 573,6o3,6o4. Om Peder Olufsen

Hallandsfar se Skbrf, Domkyrk, nr 8o4; Hans Ulf till Jörgen Skodborg 6lz ttzt,
Collectio Rönbeckiana, Tomus III 1o1. ry, LUB. Om Jens Borreby, Heise, Familien
Rosenkrantz Historie z, diplomatarier s. r4o.

a5 DM 4: r6¡ f. Originalet i Privatarkiver, Pergament, Gyldenstierne, Jörgen, DRA.
46 APD nr 4998, 4968.
a7 FIR: 4t7. Jörgen Pedersen är belagd som kanik redan år r5o3 pAU 6: rrg ff).

Heise, anf. arb. 2: ror, noten.
a8 FIR:66,
as Skbrf. Domkyrk. nr 68o. APD nr 479o lppger, art en ,Gasparus Broch,, àr r5zo

av påven tilldelades kanonikat och prebende i Lund. Eftersom ingen medlem av
slâkten Brock kunnat komma r fú,ga i detta fall (Danmarks Adels Aarbog 6 (rgs9)
s. 97 ff), torde det vara Jesper Brochmand, som urkunden gäller.

50 Av vika¡ierna äro följande belagda: Tuve F{egen (r523), Mads Dörhagen (r¡zz,
r¡33, Tio tusende jungfrurs altare), Mikkel Vedsel (r5zz, Helga lekamens altare),
Jens Ris (r5zz, 1533, r¡35, St. Hypoliti altare), Jakob Gregersen, Eskil Gregersen,
Niels olufsen (samtliga r¡32), Mads Andersen (1533, vår frus altare i pelaren i st.
Jörgens kapell), Knud Jepsen (r528, Trefaldighetsaltaret), Peder Jensen (r524), A,nders
Jensen (r5z¡, 15z6), Mogens Ref (1534, St. Stefans ahare). Belägg: FIR: r5, perga-
mentbrev 21lz r5zz, MSA. MHD z. II:398. DM 3.V:93. APD nr to7j,494o,49g7.
Skbrf. Domkyrk. nr 728, Ãtsk. kyrkor nr r34. Arrendekontrakt zalt 1533, DLA,
Arrendekontrakt och genbrev pà altargodset t47o-r64t.

51 Pergamentbrev 2rlz r5zz, MSA, Skbrf. Domkap. ff rj4.
52 Skbrf. Domkyrk. nr to9 þ5r), 524 þ5zo), 535, 5g þ5zr), 584 e54),

6oz (r5z), 6o3-6o4 þ526), 619 þ52), Q3-35, g7-et þ5zB), 676 þ53r),
7o3 Gi3Ð, 736-737 Gt3).

53 Flans Skovgaards räkensi<aper utvisa, att officialen för egen del mottagit bl. a.
nära 3oo lod silver årligen (Gejstlige Arkiver, Lunde Ærkebisp, proces r5z3-zÌ,
DRA).

5a Beläggen àro för Hans Skovgaard hans egna räkenskaper, för Jep Falk brev
16ls 1526, 1/z r5z8 i Gejstlige Arkiver, Lunde ,iErkebisp, Proces r5z3_zt, DRA; för
Jon Mogensen koncept till kvitens zslt r53o, Privatarkiver, Papir, Sparre, Aage
Jepsen, DRA, Skbrf. Domkyrk. nr 692; för Erik Daa ett landstingsvittne sole 1533,
Gejstlige Arkiver, Lunde Ærkebisp, DRA; för Jörgen Urne utgiftsräkenskaper r534

-35 för ärkebiskopsgården Lundagård fol. 3, r3, Gamle Regnskaber, Lunde Ærke-
bisps Regnskaber r5r9-35, DRA.

55 lfans Ulf till Aage Sparre s/s t526, Privatarkiver, Papir, Sparre, Aage Jepsen,
DRA.

56 Tryckt i Rördam, Fra Reformationens Tidsalder (KS 3. III) s. 238.

2+
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KAP. 4

Aristokratien och kyrkan

1 Se t. ex. marskens brev till Tyge Brahe 3lr 1523, Privatarkiver, Papir, Brahe,

Tyge Axelsen, DRA. Ett annat brev tryckt i Heise, Familien Rosenkrantz Historie z,

diplomatariet s. 6o,
2 Lejdbrev för två kaniker llt 1523, Skbrf. Acta priv. nr 747.
s Niels Hak till Christiern II zln 1523, Malmö borgare s. d. till densamme, Chri-

stiern II:s arkiv, utg. av N. J. Ekdahl, s. 537 fÍ,54o ff. Jörgen Kock till Christiern II,
DN 14: 299 f.

a Proklamationer och överenskommelser i GVR r:48f,52Í, z89f; 5sf[, z95ff.
5 HR r477-r53o, 8 nr 4¡o. Sverges Traktater med främmande magter, utg. af

O. S, Rydberg, 4t t2 ff. Bergström, Studier till den stora krisen i No¡dens historia

rtrT-rt23, s. rz4[.
6 FIR: r¡ f. j\nnu den 3r mars r5z3 hade en annan adelsman, Henrik Krumme-

dige till Vallen, f.örnyat sin trohetsed tiIl Christiern II. Hans försäkran à,r bevarad'
Själv har han undertecknat denna med orden "Jeck Henrick Kromdick v¡ider kenns

denne fforskrifft met myn egen hân,,, men en ânnan hand har skrivit ut förpliktelse-
brevets text. Aktstycket har sålunda av allt att döma förelagts och avtvingats
Krummedige på Köpenhamns slott (tryckt i Breve og Aktstykker etc. udg. ved C. F.

Allen, r:64). Denna omständighet är intressant, därför att herr Henrik sedan upp-
trädde vid Tyge Krabbes och Holger Ulfstands sida, t. ex. i kampen mot Sören Norby
r5z¡ och r¡26. Samtliga tre herrâr voro i fältlägret utanför Köpenhamn den ro juli,
ty brevregistranten från konungens kansli upptager dem i olika sammanhang som

relatorer för några brev denna dag (FIR: rr; ett annat belägg för Krummediges del

är DN r r: 269 f).
? FIR: rz ff. Lindberg, Bondefreder under svensk medeltid (HT r9z8) s. rz ff.
8 Om sigilleringen av handfästningens två exemplar se AGA z:65 not r.
e Kapitulationsurkunden för Malmö 23le t523, FIR:35 ff. Avskrift av uppsägelse-

brevet 2lz r5z4 i Privatarkiver, Papir, Bille, Anders Bentsen, DRA.
10 NDM VI: r3o, r3z. FIR:75Í, De la Gardieska ¿rchivet etc. utg. av P. Viesel-

gren, ¡: r45 ff.
11 T. ex. GVR z: j9f, 3t 364f, 388Í, 39oÍ.
12 Se t. ex. FIeise, Familien Rosenkrantz Historie z, diplomatariet s. 64, r4z. DN

9268o[. APD nr 494t.
13 Rådets öppna brev 28/t 1524, adelns öppna brevTlz r¡24, Forskelligt vedrörende

Rigsraadet og Stænderne, Pergament, DRA.
1a Ett freds- och lejdebrev ¿v den t9 aprl| r5z¡ (Pergament' B 3' MSA) med

borgarna i Malmö sigillerades av Aage Sparre, Tyge Krabbe, Henrik Krummedige,
Henrik Sparre, Axel Brahe, Holger Ulfstand, Claus och Knud Bille, Joachim Trolle,
Axel Urup, Jens Rosensparre och Börje Ulfstand. I kapitulationsförhandlingarna med

Sören Norby deltog även Mourids Krognos. Tyge Krabbe framstod vid detta till-
fälle som herrarnas ledare, Johan Rantzau och Albert Ravensberg som medl¿re

mellan Sören Norby och "adeln i lägret vid Landskronau. Materialet är rikhaltigt:
Frederik I till Tyge Krabbe 10/0, diverse avskrifter rörande förhandlingarna, daterade



27 / s--4/ 7,0"",,,"0n,".J,1:; : .:ä,;' i:"-î" :;::',, sam,risa r""o,,;'",
i Danske l(ancelli, Diverse t48r_t57tc, DRA. Norby till Tyge Krabbe 2/s t525,
Privatarkiver, Papir, Krabbe Tyge, DRA. Rådsherrarnas förlikningsbrev med Norby
27/a r525, Forskeliigt ved¡örende Rigsraadet og Stænderne, Pergament, DRA.

tt Tyg. Krabbe, Henrik Krummedige, Holger Ulfstand, Axel Brahe, Knud Bille
m. fl. till Frederik I sla r525, Danske Kancelli, Indlæg til Registranterne og henlagde

Sager, DRA; ofullständigt tryckt i Heise, anf. arb, z, diplomatariet s. 67 f .

16 FIR: 72.
17 ,Æ.4 4: 4r7.
18 Mourids Olufsen Krognos till Frecl,erik | 12/ø r525, skånska rådsmedlemmar ti1l

densamme rle, sla,zele r5z¡, Danske Kancelli, Indlæg til Registranterne og henlagde

Sager, DRA.
le FIR:76, rorf, rr3, rzt, r74, r83; roo, 2rr 1, 89; to6, 3o7; r83; 84, ú91,

196 [; 93; 8o:' 76.
20 NDM Yt96 1Î. Erslev, Danmarks Len og Lensmænd i det sextende Aarhund-

rede, s. 4f. - | Landskrona synes borgmästaren Rasmus Flemmingsen ha stått på

herra¡nas sida; han erhäil nämligen ¡ooo m¿rk av de 4ooo staden skulle utge i böter
fÄ- -:- *-^lÄ.L^- tÊ-^Å^-il. r." L--,, 4i. ,... ..,"L.if¡ i Tì.-.L. I{"^..11; Tlir¡erca

\¡ r !sr1 rA

r48r-t57t C, DRA).
21 Kvittens på del av bötessumman, FIR: 99. Göinge härads privilegiebrev, FIR: 83.

- I litteraturen möter stundom en uppgift, att Tyge Krabbe skulle så kraftigt ha

näpst den skånska allmogen, att det i vissa socknar funnos blott två eller tre bönder
kvar. Uppgiften stammar från ett brev, som Gustav Yasa är ti2i - det första
dalupprorets år - riktade till Sveriges allmoge, vari vådorna av att resa sig mot

sin rätta överhet utmålades: skåningarnas stöd åt Sören Norby hade kost¿t flera
tusen bönder livet (GVR z: r8r ff), Uppgiften hijr m. a. o. hemma i Gustav Vasas

propaganda och kan ej tillmätas något källvärde, alka helst som framställningar av

detta slag voro vanliga i hans agitation (Vestin, Historieskrivaren Olaus Petri,
s. 49o, Stensson, Peder Jakobsson Sunnanväder, s. 279 f\.

22 Skrifter af Paulus Helie, r: z6rf,6zro4.
2s Franz, Der deutsche Bauernkrieg, s, 14Í, ßf|, yfl, r34lÍ,472 1, 392, not 5.
2a Tr. Hvidtfeld, Danmarckis Riges Krönicke, zzrz76f.
25 Se t. ex. h¿ns brev till Gustav Vasa 22ls t529, GVR 6:383 f.
26 Fleise, anf. arb. z, diplomatariet s. 6zlf.
21 Danzigs rådssekreterare till hemstadens råd 2ale rSz5, HR r477-r53o, 9 nt

z4z. Pontoppidan, Annales ecclesiae Danicae diplomatici, z:79r. I detta samman-

hang bör sâkerligen också placeras regestet i APD nr 5o27,
tt DM 3. Ilt 273, FIR: rr¡ f, rz3.
2s NDM V: zrr f. I namniistan står namnet 'Arwedto Ulfstand, vilket måste

vara en förvanskning av ,rTruido Ulfstand, ty detta namn brukar alltid stå på

denna plats i rådslängderna och Arvid Jensen Ulfstand var ej medlem av riksrådet.
30 FIR: r3z ff. Heise, Bondeoplöb i Jylland i Kong Frederik den Förstes Tid

(DHT a. V) s. 293 f, 3oB f, 3rr. P. Jhs. Jörgensen, Dansk Retshistorie, s. 9rfÊ,
40t f.

31 DM 4. Yl,: 3z L
32 Tr. Rördam, Forhandlinger om Tiende og Præsterente, især i Skaane (NKS II)

s. 698. I brevet nämnes nsognesædo. Att detta varit en ärkebiskopen tillkommande
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avgift, frâmgår av tvã följebrev, vilka priorinnan i Oveds kloster och abboten i
Allhelgonakiostret den 9 okt. r¡3r utfärdade till sina underlydande bönder om att
ge denna avgift till ärkebiskopen (Skbrf. atsk, kloster nr 24-2j). Om ucellarius,'

eller ukellere" och "kellertingo se r. ex. LAU 5z 3rz, 6z zr5. GDL 4: rr4, ro. DM
VI: 36o. Den avgift, som nämnes i t53z àrs uppgörelse, kallades okellertingsrente".

33 LAU 5: 427 f,
3a Efter de olika inkomsttitlarn¿ i LSLB.
35 NDM V: zr¡ ff. FIR: r34. Skbrf. Domkytk. nr 629.
ao Arup i Nielsen, Dänische \Øirtschaftsgeschichte, s. ¡6.
37 Schalling har på grundval av uppgifter lrän tíoo-talets mitt uppskattat adelns

totala jordinnehav ãr 1536 úll 39 % av Skånes gårdetal. För Hallands vidkommande
nämner han 37 % för tiden omkring 165o, för Blekinges 16 % (Kyrkogodset i Skåne,
Hailand och Blekinge under dansk tid, s.67f). Några pålitliga uppgifter rörande
dessa förhållanden kunna ej framläggas. Jordeboksmaterialet lämnar nämligen i
regel uppiysningar endast cm räntor och intäkter, mera sällan om dominium och
äganderätt. Dessutom 1ämnas oftast mycket torftiga upplysningar om den nämnd¿
rättighetens art - Iandgille, ränta, dominium etc. - och i regel upptages blott
själva intäktens storlek, sällan om den utgått av en gård, del av en gård, av en
jord, en skog, ett hus etc. En tillfredsställande beräkning av antalet gårdar i adels-
hand kan ej göras med utgångspunkt i jordeboksma¡erial.

38 C. G. 'S/eibull, Skånska jordbrukets historia intill ¡8oo-talets början, s, 32, 3J.
Bang, Frederik II:s skaanske Godspolitik (HTS 7) s. tzzf. Om Allhelgonaklostret,
LAU 5: 3o4 ff.

3e Schalling, anf. arb. s. 82.
a0 Coulton, Five Centuries of Religion, 3z 54ofÍ.
{1 För jord e¡lades dels landgille, även kallat 'viss räntao, dels en rad prestanda

i pengar eller in natura av växlande storlek, den oovissa räntan,. Till dessa senare

hörde infästa, städsmåI, gästeri, körslor, avgifter för jakt, fiske och skogshygge etc.

Sammanfattningsvis benämndes den oovissa räntano även dominium eller herrlighec,
och den följde alltid den verklige ägaren till egendomen. Dominiet innefattade
sålunda själva äganderätten. Med dominiet föijde också skyldigheten att utöva
defensio eller försvar, d. v. s. att värja bonden och gården inför rätta. Några
distinktioner, varigenom ett särskilt dominium utile urskildes, existerade ej. Schalling,
anf. arb. s. r4o ff.

42 L;\U 6:zz61,265Íl,.
as FIR: 235 f , zz6 f , t77. Christensen, Dansk Statsforvaltning i det r5. Aar-

hundrede, s. 277 ll.
aa Utk¿st till handfästning, tr. Allen, De tre nordiske Rigers Historie, z: 589.

Samma syn på nunneklostren framlades i Norge r¡3o, DN 8:6tzff,
45 NDM Yz zt4. Samma synpunkter anlades av râder och adeln vid riksdagen i

Västerås r 527.
a6 Vedel-Simonsen, Familie-Efterretninger om de danske Ruder, r: r8r.
a? Skydds- och privilegiebrev i LAU 4i r34, ji 9.
a8 FIR:339.
ae Nye Samlinger til den danske Historie, udg. af P. F. Suhm, z:3-4 s. r78.

Heise, Familien Rosenkrantz Historie, zz 166, r7r. FIR: 5r, ro3 f. DM 4. IV:328 f.
50 Schalling, anf. arb. s. r84 f.



51 Aren, '. ,,. "*o;,: ;"i-;ì:' 'ï::", ,,. o"o.* u,ll"1
förplikteisebrev 1sls r¡3o, konungens följebrev för honom till klostrets tiànarc 12/z

r¡3o, avskrifter i Privatarkiver, Papir, Bille, Anders Bentsen, DRA. Prosten Henrik

Jensens överlåtelsebrev rTls r53o, Privatarkiver, Pergament, Bille, Anders Bentsen,

DRA.
52 Erslev, anf. arb. s. zor f. Christensen, anf. arb. s. 326 fl, 473t|. FIF. y9 I'

Förslag till kunglig proposition vid herredagen i Vadstena t okt, 1524, tr. Lind-
quist, Studier över reformationstidens bibelsvenska, bil. s. 8, rz.

5s Intäktsräkenskaper r t 3o- j r f<;r Dalby kloster, Privatarkiver, Papir, Bille,
Anciers Bentsen, DRÂ, Omräkningen av spannmåien tiii skäppor i stäilet för purrd

och andra rymdmått, vilket underlättar en överblick av siffrorna, har gjorts efter
följande värden: r iäst råg eller korn:4o tunnor, r läst havre: 8o tunnor; r tunna

säd (utom havre) :6 skäppor, r tunnâ havre: 5 skäppor; r pund råg eller korn:
zo skäppor, r pund havre:4o skäppor; r skäppa torde ha motsvarat zo,9 liter i
modernt mått (Arent Berntsen, Danmarckis oc Norgis Fructbar Herlighed . ' . z: 49o).

5a T¡uls Tuvesen till Anders Bille r¡32 u. d. Privatarkiver, Papir, Bille, Anders
Rentsen, DRA.

5ã Skrifter af Pauius Heiie 3: t6, 5z 85 ff .

56 z mars r¡3r erhöll Bille nytt föriäningsbrev på klostret och samma dag anbe-

fallde konungen granskning av hans förvaltning. Denna skulle utföras av dekanen

Torbern Bille, prosten Claus Urne, Henrik Aagesen Sparre och Holger Gregersen

Ulfstand (Förläningsbrevet i FIR: 277 L lnstruktioner för granskningskommissionen

refererade av Heise, Flerredagen i Kjöbenhavn 1533 (DHT 4. III) s. 49o noten).
Granskningsnämnden sammansattes i enlighet med de krav prelaterna framlagt vid
herredagen i Odense 15z6 (NDM V: ro9). Räkenskapsåret räknades i regel från
påsk till påsk eller från mickelsmässa till mickelsmässa. Intäktsrâkenskaperna om-
fatta tiden 12 mars t53a-t2 mârs rtjr. De bära spår av att ha granskats, iy
oriktiga hopsummeringar o. dyi. ha rättats av en annân hand än räkenskapsförarens

egen. Räkenskaperna ha sålunda sammanförts i anledning av den påbjudna gransk-
ningen.

5? Snape, English monastic finances in the later middle ages, s, 7rfÍ. Exempel
på intäkter för gravplatser, LAU 5:zz4f,4t7f, zr8 ff. En utförlig redogörelse för
ett dânskt klosters administration lämnas i Helms, Næstved St. Peders Kloster.

58 Snape, anÍ, arb. s.5zff,3zff.
5s Ordensregeln och protokoll från danska ordenskapitel i SRD 5:63:^fÍ.
00 Anders Billes kollationsbrev på Grönby kyrka i odaterat koncept, prästeus

genbrev 13/s r53o, Privatarkiver, Papir, Bille, Anders Bentsen, DRA. Truls Tuvesens

i not 54 citerade brev. Om Dalby socken meddelar LSLB (Malmöhäftet s. 75 Íf), art
clominiet över sockenkyrkans två fästor och två gathus ailtid legat hos den, som hade

klostret i befallning. Klosterräkenskaperna rt3o-3r uppge, att ro skilling i land-
gille, 4 lass hö jämte småpersedlar från godset i socknen av fogden överlämnats till
"herr Laurids i Dalbyo, tydligen sockenprästen därstädes.

61 I föregående not citerade kollationsb¡ev.
62 LitU 6: r7f, När brodern Albert Ravensberg år rtot uppställde knektar för

Dalby klosters räkning (DM +. lI;276) kan detta ha skett å Johan Ravensbergs
vägnar, ehuru det är möjligt, att föreståndarskapet då överflyttats på herr Albert.

63 Kävlingegårdarna omnämnas i intäktsboken som då ännu utestående pant.
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6a Snaþe, anf. atb. s. rr9ff.
65 Overenskommelsen refererad i P. v. Möller, Bidrag till Hallands historia, r:

3o9 ff. 1475 hade Johan Oxe på liknande sätt fått Ringsted klosters landbor i
Halland uin conductu (L'AU 4:4),

66 Nye Samlinger til den danske Historie, udg. ved P. F. Suhm, 3:85.
67 Dyrtiden belagd bl.a. i MHD z.Il:2o6. Vedel-Simonsen, anf. arb. s. zr¡ff.
68 Skötebrev 2tlt 1528, Privatarkiver, Pergament, Brahe, Axel Axelsen, DRA.
60 Andersson, Ur Axel Urups arkiv (HTS z) s, 26r, 262 îoten.
70 FIR: 169.
71 Anderson, anf, arb, (HTS z) s, 258, 259. Brevregistrantens författare har i

det ena regestet skrivit den felaktiga formen "S. Helena kyrckiao i stället för den
vanliga benämningen >Helnekirken.

72 Skötebrev 7/ø t531, Privatarkiver, Pergament, Brahe, Axel Axelsen, DRA.
73 Schalling, anf. arb. s. ¡86.
7a Intyg. av konventet i He¡revads kloster 1?/ro r¡4o, DLA, Inkomna handlingar

r473-t653. Köpet hade skett, när Niels Jespersen var abbot i klostret. Han är
belagd såväl under rt2o-talet som r;3o-talet. Ef.ter 1536 fick klostergods ej av-
händas utan kungligt samtycke. Det synes därför sannolikt, aæ försäljningen ägt
rum före detta år.

75 Skbrf. Bosjö kloster nr 232.
?6 Schalling, anf. arb, s, r¡8 f.
77 LAU 6: zz6 l.
78 LÃU 6z t99.
?o Skbrf. Domkyrk, nt j7t, 72o-2r..
80 FIeise, Familien Rosenk¡anrz Historie z, diplomatariet s. 68 ff.
8t 

'F,A 4:358. Jep Sparres genbrev zale t532, Gejstlige Arkiver, Papir, Lunde
Ærkebisp, DRA.

8r Schalling, anf. arb. s. ¡6¡.
8s Listan tr. Erslev, Konge og Lensmatd i det sextentle Aarhuntlrede, s, XXXVIII.

För Sandby län och Snöstorps län jmf. Erslev, Danmarks Len og Lensmænd i det
sextende Aarhundrede, s. 68, 77.

8a DN r r: 6o4 f.
85 DN r r: 672 f.
86 DN ro: 662.
87 Schalling, anf. arb. s, t59, 16r, zr7.
8e LAU 4i 2r2, ji ry. .Æ,A 4z 372,
8s Slibrf. Domkyrk. nr 4tt.
00 Skbrf. Domkyrk, îr t7t, tït, j93, 6o3-o4, 6tr-r3.
sl LAU 4z 4o5. Æ,A 4:3oo. MHD t.Iz z74ff.
02 LAU 6tt53[f, jmf. 5:3zrf. LAU 6:3.9f.1, r48f, r¡of, r¡3f, ßzf, t9Bl,

349 f . ÆA 4z 3fi.
03 DK: 83 f.
04 tEA 4;324. Christiern III:s utslag år r¡¡o i DM 4. V:33,3 f.
s5 FIR: 4r9.
06 FIR: 156,
e7 FIR: 4r9.
08 Körber, Kirchengüterfrage und schmalkaldischer Bund, s. ¡ ff.
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ee FIR: 434.
100 Se t. ex. DN 4: 83o f. LAU 6: 2r3 Í, 249 l, 5: z3r, z9r 1. Dessa förbehåll

beaktades inför domstol; se t.ex. GDD z:261,66 f, roof.
101 DN B:6tz11.
102 GVR 9.94.
103 Err rikhaltigt material till processens historia finns i Gejstlige Arkiver, Lunde

Ærkebisp, Proces r¡23-r¡28, DRA. Skbrf. Acta priv. nr 748,71o, Domkyrk. nr ¡82.
DM 4. IV: ro3 f.

104 Om förfôljning med rikets brev se Matzen, Foreiæsninger over den danske Rets-
L:--^-:^ 

^ff^--l:^ 
D^* ^ D-^^^^ ^ -.a ff Á E*::. l¿^-"1-. r^L"^ F.ii" fÄ'"to Aarlllùlullgt vrlcr¡Lll1í r\sl, z r ¡ r¡¡r, A4¡ro¡!¡

(Scandia 6) s. 253 not 3. DM I: 36 f. Om införsel i fast egendom se DM 3. IV: 328.
105 Odarerad promemoria med titeln "Ræt leylighed oc vist fundament . . ." bland

processhandlingarna i DRA.
106 Kopia av dombrevet 21le rszz i processakterna, DRA.
107 Kopia av domen i processaktern¿, DRA. Urkunden tryckt i förkortat skick i

Hvidtfeld, Danmarckis Riges Krönicke ... z: r3o8.
108 Sockenvittne från Väsby 18/to t528, från Brunnby s. d' och från Vram 20/ro,

samtiiga i processhandlingarna, DRA.
1oo FIR: r8¡.
110 Koncept tili skuldebrevet i Privatarkiver, Papir' Sparre, Aage Jepsen, DRA.

Nya tvister yppades snart. rtJ2 skrev FIans Skovgaard och begärde, att pantsum-

man jtoo mark skulle omedelbart utbetalas. Saken drogs inför ting, där emellertid

herr Hans brast i bevisning (Skovgaard till kapitlet s/e r532, DLA, Ovriga ankomna

brev r¡3o-1639. lntyg från landstinget?s/t r532, DLA, Inkomnahandlingar x473-
r6¡3). Annu fu r5$ begärde Hans Skovgaard hos rikets kansler stadfästelse av r5z8

å¡s dombrev (Rigens Forfölgnings Bog 1536-42, lo1. zb' DRA). Förtroendet var
sålunda ej återställt.

KAP. t

De andligas köpenskap och städernas handel

1 Bland framställningar ¡örande Skånelandens ekonomiska geografi och historia

se särskilt Dahl, Torna och Bara, s. rroff, 163. S. Hedars recension av detta arbete

iIJT 1942, s. 456ff. Bjurling, Skånes utrikessjöfarr ú6o-172o, s. z6f. \Øimarson,

Ystad mot slutet av danska tiden (Skrifter utg. av Ystads fornminnesförening z) s.

¡9 ff. Hälsingborgs historia, utg. av L. M. Bååth, z: r s. 96 ff. Arent Berntsen, Dan-

marckis oc Norgis F¡uctbar Herlighed, t:57 ll. GVR 3: 44 1, 8: rz7ff. Lönnroth,

Slaget på Brunkeberg och dess förhistoria (Scandia rr) s. 168ff. Vejde, Erik XIV
och ödeläggelsen av Ronneby :'564 (Scandia 2) s. t7 ff. Exempel på inflyttnings-
påbud: PRF r:44of,428, 467, a441. DM yYItz79.

2 Om gråbrödrakonvenrens ödeläggelse äro de flesta källorna tryckta i Knudsen,

En gammel Krönike om Graabrödrenes Udjagelse af deres Klostre i Danmark (KS I).
Aksel Christensen har i Danmarks Handel i Middelalderen (Nordisk Kultur 168)
s. rrgff givit en översiktlig framställning av Danmarks handelsvägar och oldenbur-
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garnâs handelspolitik. Om reformationen i Viborg, se särskilt J. O. Andersen, ârr,
Flans Tausen i DBL z3 s. 367 f[.

3 L. \Øeibull, Ett blad ur Reimar Kocks krönika (Skånska Samlingar, urg. av
Martin \Øeibull, :.894-95, 4t z) s. 5.

a Under åren r¡28-r53o trycktes i Malmö 33 arbeten med religiöst innehåll och
ro med profant. IJnde¡ motsvarande tid utgåvos i Köpenhamn 4 evangeliska, z
katolska och z profana skrifter, i Viborg 16 evangeliska, 3 profana., i Roskilde 3
katolska, r evangelisk, r profan, i A¿rhus 3 karolska. Malmötryckerierna ha sålunda
ganska kraftigt dominerat, när det gäl1de evangelisk litteratur på danska, I Ant-
'werpen, Köln, Leipzig, Basel, Magdeburg, Hamburg och Rostock trycktes a¡beten
på danska, avsedda för försäljning i Danmark. Denna verksamhet hade dock ringa
omfattning på ett undantag när: i Antwerpen trycktes r¡ arbeten av christiern
Pedersen. - Sammanställningen är gjord efter L. Nielsen, Dansk Bibliogafi r4ïz_
r¡¡o, s. r46ff,

5 r¡z¡ erhöll Oluf Biug kunglig presenrarion på Hälsingborgs kyrka (FIR:7r).
r533 omtalas han som en av de predikanter arkielektus drivit i landsflykt.

6 PRF z:4¡6,
7 SMHD z: 355. FIR:42r.
8 GDL 4:23. PRF 2t 42j, 44tt r:449, 462. f. GDL 4: ro6. P. Jhs. Jörgensen,

De danske Köbstæders Forfatning (Nordisk Kultur r8) s. 7o.
o Skrifter af Paulus Helie, 6: rr4.

'o tt3, betake St. Petri kyrkvärjar legan för honom. St. peder Kirkes Regen-
skaber r¡32-37, s: 37. MSA. Om Olof Ulriksson har'Hellström framlagt nya rön
i Boktryckaren Olavus Ulrici (Nord. tidskr. för bok- och bibl.-väsen r94¡).

11 SMHD z: 355 ff , 36o.
l'?Sjödin, Berättelse om den lybeckska beskickningen i Sverige hösten r5o9 (Histo-

riska handlingar z6t 3) s. II not z.
13 Stieda, Lübeck, Rostock und Landscronâ (Hans. Gesch.-blätter r889) s. zrz ff.

f)ens. l)er Schonenfahrergelag in Rostock (Hans. Gesch.-blätter r}golgl s. r34 ff.
Kunze, Ein statut der Schonenf¿hrergilde zu Haarlem (Hans. Gesch.-blätter rg95)
s. t37fl. LitU ¡: 4o, 429ff, 6:73fÍ.

1a Litteraturen ä¡ omfattande rörande dessa spörsmåI. Här kan särskilt hänvisas
till Arups framställning i Nielsen, 'Dänische virtschaftsgeschichte s. 5o ff. Aksel
christensen, anf. arb. (Nordisk Kultur 16 B) s, rr8 ff. I. Andersson, svenskr och
europeiskt femtonhundratal, s. t94f. Heckscher, Sveriges ekonomiska historia från
Gustav Vasa, r: r s. z4o ff.

15 PRF r:38off, 396[f, 4o6[f, 3o3, 3t9, 322, 32t etc.
16 PRF t:344f, 424, 434, 44t,
11 DK 22.7. Aksel Ch¡istensen, Dansk Torve- og Markedvæsen i Middelalderen

(Nordisk Kultur 16B) s. r87ff. Om förhållandena i Sverige se GVR ti 239, ,t r49.
18 PRF t: 375 [.
10 Beslutet från köpstadsdagen finns inskrivet i Malmö stadsbok r5o3-48 s. r6 f.

MSA. Om köpstadsdagar se Mackeprang, Danske Köbstadsi'nöder fra Kristian I til
Kristian IV (Historisk Tidsskrifts Festhefte til Edv. Holm r9r3, DHT 8. IV, Til-
lægshæfte) s. 16z f. Aldre belägg för marknaderna i Malmö och Landskrona: pRF
r: 3j3, 316.

20 PRF t:449 l.
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2r GDL 4: zor,
22 PRF rt 379, 195, z:564f.
23 Se t.ex. PRF r; 368 Î, 37of, 39Í, 4tof, 4r5, 444f|, 4i9ff' GDL 4: r7f. Aksel

Christensen, Danmarks Handel i Middelalderen (Nordisk Kultur 16 B) s. rz3. -
'Fo¡köbo (mnty. vorkop) : ohand'lingen att köpa först eller före någon annan", bl. a.

köp som äger rum t. ex. på en marknad, innan den egentliga försäljningen börjat,
eller förhandskop för arr höia. priserna. 'Forprango (mnty. vorprank) : 'förbjudet
uppköp av vàra utanför torget i avsikt att höja priserna för köparen eller nedsätta

inköpspriset för säljareno. Ordbog over det danske Sprog, 5 sp. 595, 766.
24 DDE -,,-,Ír ,1, /llìf ,.,^,f+)+ tt, 1w+. vv! +, rv¡ ¡.
25 HR r47o-r53o, I nr 83o.
26 PRF zz 4o5 11.
27 lnlaga från tiden omkring r¡25, Danske Kancelli, Indlæg til Registranterne og

henlagde Sager, DRA.
28 HR r47o-r j3o, 9 nr 48r.
2s HR r47o-rJ3o, 9 nr 659.
30 HR r 53o- 156o, r nr 75.
31 NDM Y: z6 f, zÅf .

s2 Flans Mikkelsen till Christiern fI 2olr r53o, Breve og Aktstykker etc. udg. ved

C. F. Allen, r:594ff. Proklamationen från r¡3r refererad i FIeise, Bondeoplöb i
Jylland i Kong Frederik den Förstes Tid (DHT 4.V) s. 3r6ff.

33 Tryckt i Danske Samlinger, udg. ved Chr, Bruun, O. Nielsen, A. Petersen,

Iz 369|f.
3a Jordeboken i Gamle Regnskaber, Lunde Ærkebisps Regnskaber r¡r9-35, DRA.

Ã fol. z anges, att den påbörjats St. Laurentii afton (9 aug.) av ärkebiskopens skri-
vare. På fol. 66 hopsummeras all penninguppbörd från uppbördsterminen vid
mickelsmässan. De uppburna persedlarna och penningsummorna ha avprickats med

ett oss(olvi)t", och nedtili på de flesta sidorna ha de uppburna penningposterna
hopsummerats. Att avprickningen gällt endast uppbörden vid mickelsmässan visas

däiav, att avgiften från Väsby län, som erlades i två terminer, hälften vid mickels-
mässan, hälften vid mårtensmässan, avprickats endast för den fijrst¿ terminen
(fol. aa b).

35 lJtan avgift upptages Sandby Iän; med en klumpsumma angiven men därutöver
inga uppgifter stå Järrestads, Ãsums, Elleholms, Strö, Orsjö, Sörby och Näsbyholms

län. I andia fall upptages landgillet från de i länen ingående gärd.arna, gästning,

dagsverken eller avlösning i pengar för dessa pâlagor. Detta gäller bl. a. Vrams län
och Stubbarps län. Hans Skovgaards länsbrev frãn är r¡r7 föreskrev' att Vrams

län skulle innehavas på tjänst (länsbrevet av ra/t r5r7 i Gejstlige Arkiver, Lunde

Ærkebisp, Proces r¡23-28, DRA). På detta sätt redovisas Vrams, Baldringe, Stub-

barps, Stora Köpinge, Rönneberga, Hälsingborgs, Väsby, Vallby, Barkåkra, Raus,

Häglinge, Västerstads, Katslösa, Glumslövs, Snöstads, Gissleberga och Sandby län.

Fulltofta län synes fogden ha förv¿ltat sjä1v, ty även utgiftsposter rèdovisas fö¡ detta

län. - Bland länsmännen omtalas Hans Skovgaard, Axel Urup (Ãsum, Näsbyholm),
Truid Gregersen (Hälsingborg) och Knud Lauridsen Giedde (Ellehoim).

36 I de fall de i landgillet ingående naturapersedlarna ej inlevererats utan ersatts

med peningsummor, anges detta uttryckligen i jordeboken. T. ex. nz skilling pro
lignis', '¡e skilling pro laboribuso. För överskådlighetens skull ha alla spannmåls-
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och smörmått omräknats i skäppor efter följande relationstal: r läst säd =:40 runnor
(havre: 8o tunnor), r tunna:6 skäppor (havre: 5 skäppor), r läst: rz pund,
r pund : zo skäppor (havre: 4o skäppor). r runna smör:4 skäppor, r skäppa
smör:4 pund. För penningar gälla följande relarionstal: ¡ dansk mark: 16 skil-
ling, r skilling: rz penningar, r albus elier hvid:4 penningar, r grot:9 pen-
ningar, r skilling grot : ro skilling i danskt mynt. r lodig mark eller ¡ mark
silver: 5 skilling grot eller zrlz mark och ¡ skilling i danskt mynt (Arenr Berntsen,
anf. arb, z:49o, 554fî).

37 Utgiftsräkenskaper för Lundagård tt34-rt 1,t, Gamle Regnskaber, Lunde Ærke-
bisps Regnskaber r5r9-35, DRA.

3s r5zz års jordebok, Íol. 46f.
s0 FIans Skovgaards officialsräkenskaper, Gejstlige Arkiver, Lunde ,ÌErkebisp,

Proces r5z3-28, DRA.
a0 Räkenskaperna finnas i Gamle Regnskaber, Jordeböger fra Skaane og Halland

(Kr. III: s Tid), DRA.
41 LitU 6z3zzff. Bang, Frederik II:s skaanske Godspolitik (HTS 7) s. tz4f,

Jordebok över Oveds kloste¡s gods och en fö¡teckning över Tommarps klosters
landgille finnas i Gejstlige Arkiver, Herreklostre i Lunde Stift, DRA.

az Galster, Danmarks Mönter (Nordisk Kultur z9) s. 165 ff. Arup i Nielsen,
Dänische \Øirtschaftsgeschichte, s. 79. AGA zz 62, 76. Allen, De tre nordiske Rigers
Historie, 4t r s, t44. Forssell, Om mynt och varupris i Sverige från begynnelsen
af ú;de seklet, r: 39, 4r.

as P. Jhs. Jörgensen, Dansk Retshistorie, s. 389. Schalling, Kyrkogodset i Skåne,
Halland och Blekinge under dansk tid, s. 54 ff . GDL 4: ry.

44 GVR 5:t4rîÍ. Mollerup-Meide1l, Bille-Ættens Historie, r: ¡26.
a5 Fogderäkenskaper för Dalby kloster r t3o-r tJ r, Privatarkiver, Papir, Bille,

Anders Bentsen, DRA.
a6 Avräkning mellan Torbern Bille och Bonavenrura Richter, gjoÅ. ât 1533,

Gamic Rcgnskabcr, Lundc Ærkcbisps Regnskaber r;r9-35, DRA.
a7 Utgiftsräkenskaper för Lundagård rt34-3j, Gamle Regnskaber, Lunde Ærke-

bisps Regnskaber r5r9-3¡, DRA.
{8 PRF r:45rf, z:489f. DM 3.V: z7o;3.YI:6o,
a0 Gamle Regnskaber, Inventare paa Bispegaarde, DRA. C. G. \Øeibull, Skånska

jordbrukets historia intill rSoo-talets början, s. ¡off.
50 Kantorn Poul Andersen i Ribe till Christiern ll 23l4t2lø r5zz, Danske Kancelii,

Indlæg til Registranterne og henlagde Sager, DRA. Ribe og Kolding Toldregnskaber
r5r8-zr, Gamle Regnskaber, DRA. C. G. \Øeibull, anf. arb. s.58. Achelis, Aus
der Geschichte des jütischen Ochsenhandels (Zeitschrift der Gesellschaft für Schles-
wig-Holsteinische Geschichte 6o) s. r73 ff. Vedel-Simonsen, Familie-Efterretninger
om de danske Ruder, r: ú9f, r75ff.

51 Arent Berntsen, anf. arb. r273,85. GDL 4:49,48,99 f. PRF 12447,46o,463.
GVR 3: ¡6, AGA zt7rff. Ellinger-Bang, Dansk Studehandel i zden Halvdel av
det r6de Aa¡hundrede (DHT 7. r) s. 329f.

52 Inventarium bland kopior av handlingar rörande Dalby kloster, Privatarkiver,
Papir, Bille, Anders Bentsen, DRA. Om oxstallningen finnas uppgifter i fogderäken-
skaperna för klostret. De upptaga dessutom en posr på ¡¡ hudar och skinn, vilka
efter slakten såldes tiil Hans Tysk i rostockergården i Malmö.
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63 r5zz års jordebok över ärkesätets gods, fol. ¡¡ ff. Gamle Regnskaber, Lunde

Ærkebisps Regnskaber r¡r9-3¡, DRA.
5a Gamle Regnskaber, Inventare paa Bispegaarde, DRA.
¡5 Räkenskaper för Ãhus slott r¡32-33, s.2r. Att med umin herre" avses Tor-

bern Bille, framgã"r av en anteckning senare i boken: >Praesente domino meo electo

Torberno,' G. :6 b).
56 Köpekontrakt sls t532, Privatarkiver, Papir, Sparre, Aage Jepsen, DRA-
5? Skbrf. Acta priv, îr 72r.
58 GVR 3:66, 358, 36o.
5t Utgiítsräkenskaper för Lunciagårci tJi -rJJJ, Gamle Regnskaber, Lunde Ærke-

bisps Regnskaber r¡r9-3¡, DRA.
60 Utgiftsräkenskaper för Lundagård ti34-ri3Í, Gamle Regnskaber, Lunde Ærke-

bisps Regnskaber r¡r9-35, DRA.
6r HR r477-rSjo, 9 nr 48r.
62 Om Påvel Scheel finns ett rikligt material i Finlands Medeltidsurkunder, utg.

av R. Flausen, 7. Om förhållandena i utlandet se Coulton, Five Centuries of Reli-
gion, 3:248 ff, \Øicki, Geschichte der Cisterzienser Abtei St. Urban ím Zeir'alter

der Reformation, s. 3 r ff.
63 PRF z:424 lf.
6a FIR: 99 f.
65 Se närmare Fleises framställning i DM 4. VI: r ff.
66 PRF z: 4q ff .
67 Vid Västerås riksdag t5z7 lovade Gustav Vasa de svenska borgarna inskränk-

ningar i landsköpet. Om förhållandena i Tyskland se Franz, Der deutsche Bauern-

krieg, s. fl3f,387f,389f. Om radikalismen i malmölitteraturen se i det följande
kap. 8.

rep. 6

Kyrhans räntor och egendom i köpstäderna

1 Körber, Kirchengüterfrage und schmalkaldischer Bund, s. 7 f. Exempel på dona-

tion förenad med krav på underhåll av donator: LitU 5:4r5ff,4tzl,3úf.
2 Nio fall uppragas i St. Peder Kirkes Regenskaber r53z (MsA), i vilk¿ socken-

kyrkan utlånt belopp mellan ¡oo och z5o mark, som gäldenären årligen betalar

ränt¿ och amorteringar för.
s Exempel från tiden efter t46o på lån mot pant äro talrika; för ärkebiskopens

del: L.IiU 4: 27, 38r; för enskilda kapitelmedlemmar: LÄU 4: 5t f , zo8 f , 5: 353, r7t.
Skbrf. .A,cta priv. nr 78r; för kloster: LitU ¡: 34o, 4rJ, 6: z4o. Skbrf. Acta priv.
nr 7gt. Stundom köpte man den pantsatta egendomen av làntagaten LÃU 4:43ÍÍ,
245f,253Íf, z68f,3r4ff, 5:tz9l, t38 ff. Ett skenköp torde t.ex. Birger Gunner-

sens förvärv rtot av en gård i Bölarp vara. LAU 6z ú4f1, zro. Skbrf. Domkyrk.

nr 4o5,
a Se Lühe, Die Ablösung der ewigen Zinsen in Frankfurt a. M. in den Jahren
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rt22-tt62 (\festdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst 4) s. 37 ff. Alm-
quist, Om s. k, eviga räntor i det medeltid¿ Stockholm (HT 1939) s. z¡8 ff. Material
för belysning av förhållandena i Sverige finns bl, a. i Stockholms och Arboga tänke-
böcker,

5 Säkra belägg på eviga räntor àro 1ã, Ett är LAU 5: z9r f. St. Peder Kirkes
Regenskaber (MSA) upptager för år r53z blott 3 fall, där det uttryckligen anges,
att avgiften varit en ränta.

6 Exempel på ärkebiskopens förvärv av egendom: LAU 4: 30, 33, 36t f, 372,
5z6rÍ, r54,6:rrrff, 2831[, t4zfî, ú4ff, zro,3r7f, zz5f, Skbrf. Ãtsk. kloster
nr 26, Prelaters, kanikers, domkyrkans och vikariers köp: LAU 4: 4z f, 44 f, +g, ZZ 1,

t49f, t631, zo6f, 247 [Í, 25r f, 362 f, 373f, 388, 4o7 f, 4r2; 5: 621, 9r, rG4, r7r 1,

237f, z4rf, z5of, 3zzlf, 352f, 4r3:' 6: 2of, 2t4f, 334. Skbrf. Domkyrk. nr 474,
478, 483, 494, 5tz, 537, J;'9, Acta priv. nr 816; Flerreklosters och abbotars förvärv:
LAU ¡: zr7f, 3z4f; 6:72f, 324f, Sockenpräster och häradsdekaner: LAU 4:83,
rr9[,2t8[; j:jtf,74,991, rzTf;6277f. Skbrf. Ãtsk. kyrkor nr tt6.

7 Matthiesen, Det middelalderlige Köbstadsvæsen i Danmark (Nordisk Kultur r8)
s,t7.

8 Mackeprang, De danske köbstæders skattevæsen indtil begyndelsen af det r7. år-
hundrede (DHT 7. III) s. r7¡. Om förhållandena i Tyskland se Lühe, an[. arb.
(\Øestdeutsche Zeitschrift för Geschichte und Kunst z3) s. 38 ff.

s GDL 4:9 f, rr8. Exempel på am kyrkan ärvde av präst ägd fast egendom: LAU
5t r49 ff.

10 PRF r:456.
11 LAU 4tz39f. Arrendebrev 28/ø t548 i DLA. Arrendekontrakt och genbrev å

gårdar och tomrer urarrenderade av domkapitlet i Lund.
12 LAU 5; 246 Í.
13 Li\U ¡: zr f. Skbrf. Domkyrk. nr 787.
14 PRF r:46r. GDL 4:8, rr7f,
15 Breve til og fra Mogcns Gyldcnstierne og Anne Sparre, udg. af E. Marquartl,

fi f7.
16 Malmö sadsbok rtq-48, s. 3r3 ff. MSA.
17 Skbrf. Acta priv. nr 977,
18 Li\U 6:rc7f.
le Allen, De tre no¡diske Rigers Historie, 4: r s. 116.
20 Borgmästares och råds i Malmö öppna brev lalt 1435, LAU 3: r¡8 ff.
21 Registrum ville Malmöyghe, utg. i faksimilereproduktion av I. Andersson och

L. Ljungberg, s. r9 ff. LÃIJ 3t r37 lÍ.
22 LAU 6: 3o6 f .
23 Malmö stads kämnärsräkenskaper rtr7_2o, s. zo ff, 95 ff , rc2, ro7 ff. MSA.
2a Denna egendom redovisades ej 3,r r53z av St. Petri kyrkas kyrkvärjar.
25 Borgmästares och råds i Malmö öppna brev 2rlz r5zz, Pergamentbrev, DLA.
26 St. Peder Kirkes Regenskaber 1532, MSA.
27 LÄU 5:26f. DK: r93f. L.?{U 6tz54f,z46f,3oG f. Malmö stadsbok r5o3_48

(MSA) s. 169. Ett skötebrev, som urfärdats âv svarrbröderna i Lund, i Ny kgl. Saml.
8ro 4oZ, Íol. 7o, Kgl. Bibl, Ramsing, Helligaands Hospital og dets Jordegods (Hist.
Meddelelser om Köbenhavn, 3. I) s. 36. Skbrf. Domkyrk. nr 449, 499,

28 Eske Billes fogde till sin herre, DN 13:7o4 f.
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20 Christensen, Dansk Statsforvaltning i det r¡. Aarhundrede, s. ¡86 ff. PRF r:32o,

324, 389. Mackeprang, anf. arb. (DHT 7. iII) s. r73 ff.
s0 Om ärkebiskopens rätt rill en fjärdedel av intäkterna från staden Lund och hans

därur härledda krav på en fjärdedel av själva staden se L. 'ùØeibull, Den skånska

kyrkans äldsta historia (HTS ¡) s. r¡gff. Kapitlet och dess medlemmar, domkyrkan,

altarstiftelserna och sockenkyrkorna kunna beläggas som räntetagare och jordagate i'

fegesterna i Skbrf. sâmt åtkomstbrev och andra handlingar i LÄU. Arrendekontrakt

och genbrev på kyrkans gods finnas bevarade i flera serier i DLA från tiden efter

rj36. Der förefaller, som om kyrkan ägt eller haft rättigheter i över 4o gärdar i
sra-den. Det är omöjligt att exakt bestämma godsets omfåns, enär de bevarade upp-

lysningarna om egendomen ãro alltför knapphändiga. stadens helgeandshus àgde z

gärdar,3 hus och r jord, vilket kan beläggas i Arendekontrakt och genbrev å helge-

andshusets gods, DLA. Flerreklostrens egenclom belagd i LAU och skbrf. Ett lego-

brev på en gârd tillhörig oveds kloster, daterat 31/ro, i Köbstæders Arkiver, Perga-

ment, Lund, DRA.
s1 För sockenkyrkans räntor och egendom LSLB, Malmöhäftet, r: rzSr ff, i övrigt

Skb¡f. och LAU.
32 Efter Skbrf., LAU och LSLB, Malmöhäftet, r:996Jatt' ro33 ff.
33 För sockenkyrkans räntor och egendom LSLB, Malmöhäftet, r: rz95ff. I övrigt

efter Skbrf. och LÄU samt L. \Øeibull, Till Landskronas äldre historia (HTS r)
s, ro3 f.

sa Efter Skbrf. och LAU samt LSLB, Malmöhäftet, r: ro3r ff och ÆA 4t 3oz. Om

dekanens rätt till en avgift från bodarna se LAU 5:7tf, 6:29r. Den skulle utgå

efter antalet fönster i bodarna. S. k. vinduesgæ\d vt ursprungligen en kunglig skatt

på köpstäderna. Det är följaktligen möjligt, att bâkom dekanens rättighet legat en

överlåtelse av rätten till denna skatt från kronan på kyrkan, ett kungligt gunstbevis

av sammâ arr som det Erik Ejegod bevisade ärkebiskopen genom att till denne skänka

rätt att uppbâra en fjärdedel av byskatten från Lund.
sá LAU 6: 97 l.
36 För Skanör se LSLB, Malmöhäftet, r': t632, för Hälsingborg LSLB, Malmö-

häftet, z:3 ff, för Laholm LSLB, Malmöhlàftet z:744Íf , för. Falkenberg LSLB'

Malmöhäftet, z:8or, för Sölvesborg LSLB, Blekingehäftet, s. 499, för Vä LSLB,

Christianstadhäftet, s. 4r3, för Båstad, LSLB, Christianstadhäftet, s. r3¡ f, och för
Angelholm LSLB, Christianstadhäftet, s, 47 f.

s? LSLB, Blekingehäftet, s. t32 ff, Malmöhäftet, zt877 ff, Lindbæk, De danske

Franciskanerklostre, s. zr8f, L. Veibull, Halmstads rådhus arkiv (HTS r) s' r¡9ff.
38 Om förhållandena i Tyskland se särskilt Lühes förut citerade uppsâts.
se Om Reimar Kocks förhållande till de ledande kretsarna i Malmö se F{eise,

Kristian den anden i Norge og hans Fængsling, s' zr3 f'
40 L, \øeibull, Ett blad ur Reimar Kocks krönika (Skånska Samlingar, utg. av

M. \Øeibull, ú94-9t, 4: z) s. 6.
a1 FIR: t3 ff.
ae En proposition till t5z7 àrs herredag nämner en skrivelse från malmöborna med

begäran att ràdet skulle anamma deras brev och förhandla med arkielektus av Lund
om en av dem framställd begäran till stadens och allmogens bästa, på det att staden

måtte ytterligare byggas och förbättras. Propositionen bär rubriken nErinde oc werff
som Konglig M:t begerer at Danmarcks Riges raadt s¡elle radslaa oc giffue hans Nade
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suar paâ> (Forskelligt vedr. Rigsraad og Stænder, Papir, DRA). Handlingen är
odaterad men kan tidfästas med hjälp av den första punkten, som handlar om den
accis, viiken osiste forledne herredag her i Odense bleff beslutet', En accis diskute-
rades vid herredagen i Odense 15z6 (NDM V: ro3).

a3 FIR: 13¡, PRF z: 429. I det â.r r5z4 stadfâsta formuläret står som inledning en
v'àdjan, att legota'garen-borgaren genom de fördelar kyrkan beviljade honom, skulle
bliva desto mera benägen att avvärja och motstå Luthers kätteri och villfarelse (FIR:
53 ff). Formeln motsva¡as av den nya regimens proklamationer mot lurheriet under
de första åren efter tronskiftet, Förpliktelsen mot lutheriet har säkerligen ej ingått
i de legobrev, vilka utfärdades för malmöborgatna. Aven i brev på gods i Köpen-
hamn förândrades nämligen inledningsorden och blevo nästan intetsägande, sedan det
kyrkopolitiska läget genom konungens ändrade hållning blivit ett annar. se r, ex. err
legobrev från r53o, tr. Kjöbenhavns Diplomatarium, udg. ved O. Nielsen, 4:436f.

aa L. \Øeibull, Ett blad ur Reimar Kocks krönika (Skånska Samlingar, urg. av
M. \Øeibull, 1894-9t, 4: z) s. 6. I den avrryckra texten står dock ett felaktigt

"\Øentheo, där originalet har ,'Renthe, (Ny Kgl. Saml. Fol. 3o3 b, s. 44zff, Kgl.
Bibl.).

a5 FIR: r8r.
a6 Malmö stadsbok r5o3-48, s. r¡3. MSA.
a7 FIR: zo7 f . Avttyckt efter originalet i MSA av Knudsen, Bidrag til Oplysning

af den danske Reformationshistorie (ANO r847) s. r58 ff.
a8 Körber, anf. arb. s. 18 f.
ae Exempel: Malmö stadsbok r5o3-48, s. r,39, 42 1,48f, MSA.
50 Malmö stadsbok r5o3-48, s. r45, r48, MSA.
51 Malmö stadsbok rto3-48, s. r55, MSA.
52 Malmö stadsbok r5q-48, s. r58 f, MSA.
53 Malmö stadsbok r¡o3-48, s, 16o, MSA.
5a Malmö stadsbok r5q-48, s. 16r, MSA.
55 St. Peder Kirkes Regenskaber r5jz, fol. 9, MSA.
56 Resignationsbrevet tryckt av Knudsen, anf. arb. (ANO r847) s. ¡6g f.
57 Gillmann, Die Resignation der Benefizien (Archiv für katholisches Kirchenrecht

rgoo) s. 36o ff.
58 Efter St. Pede¡ Kirkes Regenskaber 1532, MSA, St. Knuts, St. Josts och Helga

Lekamens lags gods uppragas f6rct i t537 års räkenskaper. De ha tydligen först då
övergått i borgarnas ägo.

50 Pede¡ Laurensen, Malmöbogen, udg. ved H. Fr. Rördam, fol. ¡g ff. Malmö-
bogen förelåg i tryck i jan, r53o. Den ansågs länge helt försvunnen, tills den vid
förra århundradets mitt återfanns av sonnenstein-\Øendt (om reformarorerna i Malmö
och de första lutherska presrerna derstädes, NKS IIr 16r, nor 6r). pït nyrr utgavs
den av H. Fr, Rördam 1868.

60 Pergâm€ntsbrev av den 11/ro, DLA. sigilleringen är numera ofullständig. Rester
finnas av det tredje sigillet, och det förstas sigillremsa hänger kvar. Det andra
sigillets skåra i uppvecket är numera rom, och det kan ej avgöras, om någon remsa
trätts genom densamma.

61 Matzen, Forelæsninger over den danske Retshistorie, Offentlig Ret, z proces,
s. ro7, rog.

62 I avtalet av den 21lz rt22 uppges vår f¡u altares egendom vara z gårdar och
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z hus. I St. Peder Kirkes Regenskaber upptages den blott som z gårdar. Detta fôr-
klaras av att de båda husen lågo på den ena gårdens tomt (LitU 4t z3z).

63 Altaregodsens i Malmö räkenskaper 1543-46, MSA.
6a FIR: zr4, PRF z:47 1.
65 PRF z;454f, 459.
66 I det bevarade materialet t¿las omväxlande om "St. Jörgens gård och grund",

'St. Jörgens gård och grund utanför Halmstad, iiggande till St. Jörgens hospitalo och

oSt. Jðrgens kapell och hospital med gård och grundo. Bakom dessa benämningar

dôljer sig säkerligen en av de under medeltiden vanliga stiftelserna, som helgats åt
St. -Iörgen och hade till uppgift att omhändertaga spetälska och andra smittosamt

sjuka. Om hospitalets läge se FIR: ro4.
67 Skbrf. Domkap. nr rj4.
6s Nye Samlinger til den danske Historie, udg. ved P. F. Suhm, z:3 s. r4o.
6e Skb¡f. Domkyrk. nr 66t, Att relationen skett på arkielektus begäran framgår

av Mogens Göyes brev till honom den ¡ aug. r53o, bevarat i regest i Skbrf. Dom-

kyrk. nr 662. 'EA 4t 3j3f.
70 PRF z:45r.
?1 Skbrf. Domkap. nr r8r. Domkyrk. nr 663.
72 Skbrf. Domkyrk. nr 666-67o, 673, 67t.

KbP. 7

Tiggarkonventens upplösning

1 \Øåhlin, Tiggarmunkarnas kloster och kapell i Malmö (Malmö fornm.-för. års-

skrift r933) s. 27.
2 Krönikan är utgiven senast av Gertz i SMHD z:325 fÍ. Omständigheterna kring

dess tillkomst ha gjorts till föremål för en särskild undersökning, vilken kommer att

inflyta i KS 6. VI.
s Det grundläggande arbetet har i detta avseende gjorts av Knudsen i En gammel

Krönike om Graabrödrenes Udjagelse af deres Klostre i Danmark (KS I) s' 3z¡ ff.
a Peder Laurensen, Malmöbogen, udg. ved H. Fr. Rördam, fol. 4¡ b ff.
5 Enbart de i Greifsq¡ald immatrikulerade danska tiggarmunkarna voro många till

antalet. Se Aeltere Universitätsmatrikeln z, Universität Greifswald, hrsg' von E.

Friedlaender, r: 47, 67, 69, 72, 91,' 98, ror, t95 I etc. Se även K. H. Karlsson, Hand-

lingar rörande dominikanerprovinsen Dacia (Historiska Handlingar r8) s' r7ff.
6 Smith, Pre-Reformation England, s. zo6Íf, Lortz,Die Reformation in Deutsch-

land, r: 87. lHuizinga, Herbst des Mittelalters, s, z5zÍf . Andreas, Deutschland vor
der Reformation, s. rrt.

t J. O. Andersen, Den tyske Original til Peder Smid og Atzer Bonde (KS ¡. IV)
s. i ¡z ff.

8 Viser fra Reformationstiden, udg. ved Chr. Bruun, s.35f[,39 lÍ.
s GDL 4: rr¡.
10 Skrifter af Paulus Helie, 3: zz8 f.
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11 Styffe, Förteckning på pergamentsbref i Christianstads rådhusarkif (HSH 3t)
s. 48r f.

12 NDM Y: zzo, z9z. Palud,an-Müller, Herredagene i Odense 15z6 og tt27 (Det
Kgl. Vidensk. Selsk. Skrifter, V Række z Bind) s. 326 f .

13 Lindbæk, De danske Franciskanerklosrre, s. 22r.
14 DM 4. II:. z9z.
15 Lindbæk, Helligåndsklostret i Malmö (HTS a) s. zz8 f.
16 LAU 6:4r4.
17 Lindbæk, De danske Franciskanerklostre, s. ¡o ff.
18 SMHD z:3¡8.
10 Skbrf. Ãtsk. kloster nt 22-23. Jmf. LAU 4i rr7, 272.
20 Schalling, Kyrkogodset i Skåne, Halland och Blekinge under dansk tid, s. zzr.

L. Veibull, Halmstads rådhusarkiv (HTS r) s. rt8 f.
21 LAU tt r47, rr7 Í; 6:48; 4: 94. Skbrf. Bosjö kloster nr 223.
22 Ett Frederik I:s brev till Anders Bilie 8/s tt27 om skydd åt tiggarmunkarna

finns i Privatarkiver, Papir, Bille, Anders Bentsen, DRA. Kung Hans t. ex. gav
dominikane¡na i Halmstad ett skyddsbrev 1486 (LÄU 5: r7).

23 FIR: 3or f.
24 SMHD zz 359f|.
25 FIR: 306, 4to.
26 Jörgen Kock till Henrik Krummedige 28/to t528, DN 9: dr7.
27 Tryckr i Knudsen, Bidrag til Oplysning af den danske Reformarionshisrorie

(ANO r8a7) s. r53 f.
28 Lindbæk-Steman, De danske Helligaandsklostre, diplomatariet, s. zo9. För att få

pengar har priorn pantsan bl. a. några mässkärl (Sonnenstein-Vendt, Om reforma-
torerna i Malmö och de första lutherska presrerna derstädes (NKS II) s. ry5 not 7o).

20 Eske Bille till Henrik Krummedige 30lr. r529, Lindbæk-Steman, anf . arb. diplo-
matariet, s. zro.

30 Hvidtfeld, Danmarckis Riges Krönicke, 2i r3r2. Se Exkurs r.
31 FIR: z5¡. Original på pergament i MSA.
32 SMHD zz 346ff. I sitt brev s0l:n rSzg till Henrik Krummedige uppgav Eske

Bille, att även gråbröderna vid denna tidpunkr urrymr sitt kloster. Uppgiften torde
enklast förklaras så, atr en del av munkarna lämnat konventer, Redan i Frederik I:s
brev av den ro okt. r¡28 uppgavs, att munkarna börjat draga bo¡t, I så fall skulle
herr Eske ej ha känt till, att några bröder stannade kvar ännu etr par månader.

33 P, v. MöIler, Bidrag till Hailands historia, r: ¡68. .Ã.r r53o skrev hans änka från
sätesgården Månstorp till sin dotter: >maa thu vide at thin kiäre Ffader bleff lagt
her (i V. Ingelstad) i Sognekircken effter hans egen Begier; och maa thu vide, at iegh
loe suarliigh siugh .. . sâa at om iegh hade döth da, skulle iegh och liggett her i
Kircken, ffor thu west well huadt Leijligheden giffuer sig nu i Mallmö" (Vedel-
Simonsen, Familie-Efterretninger om de danske Ruder, r: r74).

sa P. v. Möller, anf . arb. t: 3r7.
s5 Lindbæk, De danske Franciskanerklosrre, s. r98 f, LAU 4t 335 f, 156; 5:233.
'u DM 3,VI: r4o. Lindbæk, De danske Franciskanerklostre, s. zo¡.
37 Karmelitklostret i Varberg grundades av Aage Axelsen Thott. Kva¡nen done-

rades jämte tre gï,rd,ar är t48r till klostret av hans arvingar, bl. a. av sonen Claus
(LAU 4: 11,gff). Aage Axelsens faders kusin var Bonde Jepsen till Krogholm, vars
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dotter ãktade Peder Brahe till Vitßkövle, Deras dotter Johanne gifte sig med Gregers

Ulfstand och blev därigenom styvmoder till Truid Ulfstand. Efter Claus Aagesens

död uppstod tvist mellan slâktingarna om arvet, och då gjorde bl. a. fru Johannes
syster Anne anspråk på kvarnen. Detta har skett r¡37 (DM ¡.VI: ro9 f. Daterings-
orterna för de kringliggande handlingarnai registranten överensstämma med och följa
i samma ordningsföljd som dateringsorterna för brev, som utfärdats under mars och

april månad 1537 och förtecknats i DK:36ff). Om slâkdörhållandena se Danmarks
Adels Aarbog ¡ (1888), s. 99Lf, 17 (tgoo), s. 4r4ff.

38 Skötebrevet finns i original med två sigill i Privatarkiver, Pergament, Brahe,

Axel Axelsen, DRA. Tryckt efter avskrift i Falkman, Upplysningar om kronans,
kyrkornas och presterskapets inkomster af andeligt gods uti Skåne, Halland och

Blekinge, z:8 f. B¡ahes genbrev är bevarat i avskrift bl. a. i Engeströmska samlingen,

B VIII:2.53, KB.
so Styffe, anf. arb. (HSH 35) s. 488.
a0 Andersson, Ur Axel Urups arkiv (HTS z) s. 259 f , z6t. Frän gråbrödraklostret

i Halmstad återbördade borgare på liknande sätt egendom, som donerats till kon'
ventet (SMHD 2t 3tÐ.

ar FIR:4o9,4r9. SMHD zz35¡f.f..
a2 SMHD z:3¡9.
a3 Rördam, Kirkehistoriske Bidrag fra Reformationstidens Tidsalder (KS IV) s. zz f.
44 PRF zz 46r f .
a5 DK: 58.
ao FIR: 3¡9.
a7 FIR: z¡9.
a8 Lindbæk, De danske Franciskanerklostre, s. 84, r9o.
4e DKL ¡:8o. DM 3. VI: r88 f.
õ0 Lindbæk, De danske Franciskanerklostre, s. r9z f.
51 FIans Mikkelsen till Christiern Il 20ls t53o, Breve og Aktstykker etc. udg. ved

C. F. Ailen, t:594ff.
52 Diplomatarium Flensborgense, utg. af H. C. P. Sejdelin, z: 293 f . APD nr 6464.

Lindbæk, De danske Franciskanerklostre, s. 87 f.

rep. 8

De första evangeliska menigheternas uppkomst

l Hordijk, Aperçu de la Réforme aux Pays-Bas, s,24r ff. Breve og Aktstykker
etc. udg. ved C. F. Allen, r:rrzl, r38f, t57ff, zoof, zzrlÍ,434, j48. DN 14:

564îf,566 ff. Heise, Familien Rosenkrantz Historie, zztTzf, Allen, De tre nordiske
Rigers Historie, 4'r z s, 4¡8 ff. - Om kronologien i gråbrödrakrönikans skildring
av de olika händelserna se Exkurs z.

2 Mogens Madsen omtalar rådmansvången i Regum danorum series, MHD z. II:
zo5. Andra uppgifter finnas i Hans Thomesens företal till sin psalmbok av ãt 1569.

Se härom Knudsen, Bidrag til Oplysning af den danske Reformations Historie (ANO
1847) s. r44, noten.

25
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3 1533 dömdes en borgare betala böter, därför att han slagit sönder den bom,
som var uppsarr för ängen. Borgmästares och ¡åds sakf.all r5z7-48, s, 17, MSA.

a Malmö stadsbok rtoj-48, s. ro5, 16r, MSA.
5 Enligt gängse uppfattning skulle de två a¡betena ha tillkommit under de fyra

sista månaderna av ãr 1528, efrersom predikanterna försr i augusti skulle ha åter-
kommit från Haderslev. Man undrar, om der verkligen varit möjligt att på denna
korta tid utredigera, sätta och trycka två så pass omfångsrika skrifter, när man
disponerade blott ett tryckeri. Enligt den tidfästning av händelserna, som framlagts
i Exkurs z, skulle predikanterna ha tillbragt elva av å¡ets månader i Malmö och
först i slutet av november eller början av december ha lämnat staden. Därigenom
bortfaller detta spärsmåI. - "Cronica> uppger om Claus Mo¡rensen och Hans Oluf-
sen i Haderslev: udanicas odas et Luthe¡anae hereseos venenum plenius hauserunto
(SMHD z: 342). Knudsen översarte: uDe begave sig til Haderslev, hvor de for-
hvervede stg större Forraad. (kurs. av förf.) af danske Psalme og nöjere Kjendskab
tii Luthers Lære" (Knudsen, anf. arb. (ANO 1847) s. t47). H.os Sonnenstein-\Øendt
utvecklades detta till âtt Claus Morrensen efter hemkomsren av trycket utgav ,den
samling (kurs. av förf,) af danska Psalmer, som han medförde från Haderslevn (Om
reformatorerna i Malmö och de fö¡sta lutherska presrerna derstädes (NKS II) s.

r49 f). Denna usamlingo psalmer, som därigenom blivit en realitet, har sedan gått
igen flerstädes i litte¡aturen. T. ex. Ljungdahl, Malmöreformarorernas litterä¡a verk-
samhet (Minnesskrift r9o9-r9t9, utg. Malmö fornminnesförening) s, zr, Paulsen,
Haderslevs Betydning for Reformationen i Norden (Haderslev-samfundets Aarsskrift
t936) s. 15. Eftersom det torde få anses säkert, att psalmboken fc;relåg färdig, när
predikanterna drevos i landsflykt, förlor¿r denna 'samling" danska psalmer - om
den över huvud existerar - âll betydelse för utformandet av r¡28 års malmöpsalm-
bok.

6 Severinsen, Dansk Salmedigtning i Reformationstiden (KS 5. II) s. 7 f. Vidding,
Dansk Messe, Tide- og Psalmesang r5z8-r573, zz ttff. GVR 4: r73 f. DN 5:77rff .

7 Utgiven i Psalmeböger fra Reformationsriden, udg. ved Chr. Bruun, z. Severin-
sen, anf. arb. (KS 5.II) s. 9lÍ, z4ff. \Øidding, anf. arb. zzúff,241f.

8 Severinsen, anf. arb. (KS 5. II) s. 47 ff.
e \Øaldenmaier, Die Entstehung der evangelischen Gottesdienstordnungen Süd-

deutschlands im Zertaher der Reformation, s. ro ff, Schreiber, Die Reformation
Lübecks, s. ¡7. Schmaltz, Kirchengeschichte Mecklenburgs, z; 24, Martin, Sveriges
första evangeliska mässa, s. 361Í. \Øidding, anf. arb. r:3zff.

10 Malmömässan finns återgiven i parallelltryck tillsammans med nürnbergmässan och
Olavus Petris svenska mässa i Martin, anf.arb. s. 36 ff. Severinsen, anf. arb. (KS 5. II)
s, zoff. \øidding, anf, arb. r:6911,77,8jf,88,9of, 96, ro3, rr3fÍ, rz3, tz7f,
r38 1, t44f, r¡r ff, t99, 2o4 ff. Holm, M¿lmömessen (Kirken z) s. 3r ff. Eleva-
tionen innebar atr hostian och kalken under mässan upplyfres inför menigheten fö¡
att tillbedjas.

11 Peder Laurensen, Malmöbogen, udg. ved H, Fr. Rördam, fol. z8 b. \Øidding,
anf. arb. t: t68, r7z f. Tidegärd eller tidebön kallades dagliga, på bestämda tider
återkommande bönesrunder, varvid en psalm eller lämplig bibeltext lästes.

12 Severinsen, Hvordan Reformationen infö¡tes i Danmark, s. 94, ro7 f, rro f.

- Aven i fråga om malmömässan har man hävdat, att malmöpredikanterna vid dess
utformande anslutit sig till förebilder från Haderslev. Bortsett rrän at predikan-
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terna, som visas i Exkurs z, begåvo sig till Haderslev först sedan mässhandboken

färdigställts, lider den gängse uppfattningen av llera svagheter. t5z4-26 verk¿de
predikanten Ebe¡hard Veidensee i Magdeburg, där en evangelisk gudstjänstordning

utbildades efter nürnbergska mönster. Sedan flyttade \Øeidensee till Haderslev, och

mân ântager, att han dit medfört en "fuldt udformet tysk Messeo. Inga som helst
spår äro bevarade av en dylik mässa, men eftersom den senare malmömässan skulle
bygga pä haderslevtradition och denna mässa visar överensstämmelser med nürn-
bergmässan och Luthers tyska mässa, har man ansett sig kunna utgå ifrån, att detta
även gällt om \Øeidensees gudstjänstordning i Fladerslev (Severinsen, anf. arb. (KS

;. II) s. 18 f). Hela resonemanset vilar som s¡'nes på det faktum. att malmöpredi-
kanterna skulle ha varit i Haderslev under tiden hösten r5z7-hösten 1528, och

bygger i övrigt på flera Iös¿ antaganden. Det finns således ej längre någon bär-
kraftig grund för denna uppfattning. J. E. Holm har riktat uppmärksamheten på

ett >hidtil upaaagted Sted, ... faktisk det eneste, der dokumenterer den liturgiske
Afhængighed imellem de to hjemlige Reformationsmesser, af hvilke den ene ikke
kendes,, (Holm, Malmömessen (Kirken z) s. z9 ff). Det gäller en föreskrift om
att mân kunde ge sjuka och döende nattvarden i deras hem och därvid använda de

kärl och kläden, som funnos till hands och voro lämpliga, (Peder Laurensen, Malmö-
bogen, udg. ved H. Fr. Rördam, f.ol. 4o, A, D. Jörgensen, Den ældste lutherske
Kirkeordinans i den danske Kirkeprovins (Sönderjydske Aarböger 1889) s. 239).

Parallelien gäller som synes ej malmömässan utan Malmöbogen, och dess bevisvärde
förringas av att intet utretts om i vad mån bruken i Tyskland härvidlag spelat någon

roll. Denna form av sjukkommunion är belagd t. ex. i ett exemplar av \Øitten-
bergs kyrkoordning (Die evangelischen Kirchenordnungen des XVI. Jahrhunderts,
hrsg. von E. Sehling, r:698. Brilioth, Nattvarden i evangeliskt gudstjãnstliv, s. r84).

13 DM III: 236 ff.
1a Flinschius, System des katholischen Kirchenrechts, 5:3rr fl, 475 f.
15 Flinschius, anf. arb. 5:679ft, 489.
16 NDM Y: rr4, zto.
17 SMHD z:34¡.
18 Egenhändig anteckning av Frands Vormordsen, tryckt i Nye Samlinger tiil

den danske Historie, udg. ved P, F. Suhm, 3:8r, Rördam, Lektor Frands Vormord-
sen, Skaanes evangeliske Reformator (KS ¡, II) s. 423.

10 Skrifter af Paulus Helie, 6: rrt. J, O. Andersen, Der Reformkatholizismus
und die dänische Reformation, s. 39.

20 MHD z.Il: zo6. Allen, De tre nordiske Rigers Historie, 4: r s. z7z.
21 Schmaltz, anf. arb. zzryf. Schreiber, anf. arb. s. 4zff. Vorberg, Die Ein-

führung der Reformation in Rostock, s. z5 ff.
22 Severinsen, F{vordan Reformationen indförtes i Danmark, s. ro9 ff.
23 Pischel, Die ersten Armenordnungen der Reformationszeit (Deutsche Gesch.-

blàtter 17) s. 3r7fÍ. Martin Luthers \Øerke (\Øeimarausgabe) 6:45o f, rz: rr ff.
Die evangelischen Kirchenordnungen des XVI. Jahrhunderts, hrsg. von E. Sehling, r:
5e8 ff.

2a Peder Laurensen, Malmöbogen, udg. ved H. Fr. Rördam, fol. 5o ff.
25 Pischel, anf. arb. (Deutsche Gesch.-blätter ry) s. 329. Körber, Kirchengüter-

frage und schmalkaldischer Bund, s. 79.
20 Die evangelischen Kirchenordnungen des sechszehnten Jahrhunderts, hrsg. von
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Äm. L. Richter, tir32l, Sillem, Die Einführung der Reformation in Hamburg,
s. r441.

27 Peder Laurensen, Malmöbogen, udg. ved H. Fr. Rördam, fol, 4z f.
28 Den mycket bristfälliga handelsstatistiken för rtoo-talets förra del synes ur-

visa, att fraktfarten från Hamburg genom Oresund haft en tendens att svälla under
tiden r5z6-t537. Det rör sig emellertid om små värden och opålitliga uppgifter
i källorna, varför intet kan byggas på detta (Tabeller over Skibsfart og Varetransport
gennem Oresund r497-t66o, ved N. Ellinger-Bang, s. z ff). Däremot förtjänar det
erinras om att Hamburg spelade en viktig roll i den transiteringshandel, som ly-
beckarna bedrevo från nordsjökusten in i Ostersjön, och var en betydande knutpunkt
för handeln med baysalt. - Om förhållandena i Stockholm se Klockhoff, Danviks
hospital, r:46Í1. Det där gjorda antagandet, att Stockholm redan r5z7 erhållit en

ordning, som anknutit sig onärmast till den typ, som representerats av Bugenhagens
ordningar för Hamburg och Lübecku, kan dock ej anses tillfredsstä1I¿nde underbyggt.

2s Intyg av tvenne präster, daterat 3r m j rt3r, tryckt L. IVeibull, Anteckningar
tiil Skånes konsthistoria (HTS z) s. roof. I juni r53o såldes kyrkoprydnader för
5oo mark (Sonnenstein-\Øendt, anf. arb, (NKS II) s, r57).

30 SMHD z: 342.
31 Ovan citerade intyg av den 3r maj rSJr omtalar just skadegörelsen på denna

egendom. - Därmed är z9 nov. rt2g en given terminus post quem för kantorns
skrift. Den har nämligen direkt anspelat på den dagens händelser (se DMII: rz3).
Motskriften, som gick i press år rt30, är således nästan samtidig med Malmöbogen.
Den är ej heller ett gentemot Malmôbogen självständigt arbete. Jmf. t. ex, tanken
att en dräng eller piga i sin dagliga gärning bàttre t)ânar Gud än en mässande präst,
eller att katolska präster sälian predika, såvida de ej vãnta rimliga fördelar därav
(DM II: rr4, rr8 och Peder Laurensen, Malmöbogen, udg. ved H. Fr. Rðrdam, fol.
z3 b resp. z9). Motskriftens författare har besuttit en viss dialektisk förmåga och
färdighet att föru en teologisk disputation (t.ex. DM II: rr4f, 116). Borgmästaren

.|ep Nielsen har satt sitt namn under företalet, och skriftens titel är uEn liden dispu-
tatz emellom Borgemester aff Malmöö og Her Cantor aff Lundt wdaff then Hellige
Scrifft". Jep Nielsen var den äldste av stadens borgmästare (belagd som ¡ådman
rcð.an r5o9, LAU 6: 277). Det förefaller ej troligt, atr han själv författat skriften,
utan han torde först och främst ha Lânat sitt namn och sin auktoritet åt protesten
mot kantorn. Motskriftens förÍattarc har säkerligen varit en av teologerna i Malmö,
kanske Peder Laurensen.

32 För den följande framställningen se Sonnenstein-\fendt, an[. arb. (NKS II)
s. 167 ff. Rördam i inledningen till Peder Laurensen, Malmöbogen, s. IV. Schartau,
Malmö högre allmänna läroverk under den danska tiden, s. 18 f, z8 f, 37. GDL 4:6o.
DM VI: 364 ff.

33 SMHD z:355,. DM 3. YI:76. FIR:42r. Skrifter f¡a Reformationstiden, udg.
ved H. Fr. Rördam, 4: ¡9.

3a FIR: 349 f , 3oo.
35 Presentationsbrev zz juli r53z gällande präst i Brunnby socken, FIR:45r, 326.
36 Malmö stadsbok r¡o3-48, s. 167, 25tff, z95ff, etc. MSA.
37 FIR: 449.
38 Pede¡ Lautensen, Malmöbogen, udg. ved H. Fr. Rördam, fol. 43 b f. Martin

Luthers \Øerke (\Øeimarausgabe) 6:439.
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30 Peder Laurensen, Malmöbogen, udg. ved H. Fr. Rördam, fol. z9 b f.
a0 Peder Laurensen, Malmöbogen, udg. ved H. Fr. Rördam, inledningen s. XIII f.
a1 Om Luthers nattvardsuppfattning se Brilioth, Nattvarden i evangeliskt guds-

tjänstliv, s. r6t f, t65 f. Malmöbogens beroende av Luthers tidigare uppfattning
observerades av Poul Flelgesen. I sin motskrift framhöll han: ,Men art hwn (boken)
siiger sacramentene inthet wijrcke merc nogen krafft, men aldene att wære eert
teghen, ther mercker naade, oc wijrcker dog inghen anden synderlig krafft eller
naade, thet siiger hwn icke alsom eniste emod christendoms tro oc lærdom, men oc
saa emod theris eghen mesrere Mo¡then Luther ther wdi thet sröcke mening, haffuer
nw fansett eett andett sind" lskrifter af P¡rrlrrc F{pliê '. ' cÂ\

a2 Peder Laurensen, Malmöbogen, udg. ved H. Fr. Rördam, fol, 26, z9b.
a3 Törnvall, Andligt och världsligt regemente hos Luther, s, z9f.f, 7tff.
aa FIans Tausen, Smaaskrifter, udg, ved H. Fr. Rördam, s. ß7 fî,
a5 Skrifter fra Reformationsriden, udg. ved H. Fr. Rördam, 4: r4f .
ad Barge, Andreas Bodenstein von Karlstadt, t:354, 356.
a7 Peder Laurensen, Malmöbogen, udg. ved H. Fr. Rördam, fol. 48.
a8 Barge, anf . arb. t: z3t î.f .

a0 Coulton, Five Cenruries of Religion, 3:7off, z5of[, 3t5ff, 6zof[.
50 Franz, Der deutsche Bauernkrieg, s. 59. Barge, anf . arb. zz Å7 f.f ,
51 Peder Laurensen, Malmöbogen, udg. ved H. Fr, Rördam, fol. 4a,7a,6b,

roa, rr a, t6b,29,44,4tbf, a9b,4tbf.
52 Exempel hfupâ, á,ro följande ställen ur Peder Laurensens och Frands Vormord-

sens författa¡skap: Skrifter fra Reformationsriden, udg. ved H. Fr. Rördam,2i27;
3irj, 14, r41, ryf, zo; 4:4f,6; tt6, zz, 24,27, 4r,67f,7o. Den danska bearbet-
ningen av den plumpa sariren >De dudesche vigilie" vimlar av liknande ställen (tr.
DM II: r49ff). Ett typiskt exempel finns i nEn liden disputatz ...o, DM II:r23.

53 En genomgång av Flans Tausens bevarade litterära kvarlåtenskap ger vid han-
den, att de socialrevolurionära perspektiven mycket sällan skymta hos honom, Föl-
jande ställen ha antecknats: Flans Tausen, Smaaskrifter, udg. ved H. Fr. Rördam,
s.61,29f,4o,8o, 99, t3zf, zo5, zz8, Intet av dessa äger dock samma pregnans
som malmöskrifternas. - r frâ.ga om christiern Pedersen kunna de sociala synpunk-
terna knappast spåras i den del av hans produktion, som kommit till under hans
utlandsår. Efter återkomsten till Malmö ryckte de sociala och politiska problemen
honom in på livet, men han faller likväl ej in i vulgäragitationens typiska tongångar.
Endast några få ställen ha pâträf[ats, där han i sin argumentering kan sägas komma
de socialrevolutionära synpunkterna nära, och även dessa exempel te sig ganska
färglösa: Christiern Pedersen, Danske Skrifter, udg, ved C. J. Brandt og R. Th.
Fenger, 4: 382, 388, 469 f, 566.

5a Skrifter af Paulus Helie, 6: rr3 ff.
55 L. \Øeibull, Ett blad ur Reimar Kocks krönika (Skånska Samlingar, urg. âv

M. \Øeibull, t894-9t, 4: z) s. 5.
56 Peder Laurensen, Malmöbogen, udg. ved H. Fr. Rö¡dam, fol. 53 b ff.
57 [3arge, anl. arb. r: 386 |f,
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KAP. 9

Rådsvälde och reaktion

1 Den grundiäggande undersökningen av köpenhamnsherredagens historia har gjorts

av FIeise i Herredagen i Kjöbenhavn 1533 (DHT 4. III). Framställningen bygger i
regel, där ej annat angives, på Heises resultat.

2 Fleise, anl. arb, (DHT a. III) s. 47¡. Brevet tryckt i Aktstykker tii Nordens

Historie i Grevefeidens Tid, udg. ved C. Paludan-Müller, z:8 ff.
s Utkastet tryckt i NAU ¡ nr ror. Jmf. nr 116'
4 NDM lf: r99fÍ.
5 Heise, anf. arb. (DHT a. III) s. 487 ff.
6 GDL 4: r¡r ff.
? Bestämmelser intogos i kung Hans och Christiern II:s handfästningar, AGA

2',: tf, t9.
8 Erslev, Danmarks Len og Lensmænd i det sextende Aarhundrede, s. r ff.
e Riksrådets brev lolz r¡33, Heise, anf; arb' (DHT a. III) s. 498 f.
10 Ffeise, anf. arb. (DHT a. III) s. 493, 495, 4o6ff.
11 FIeise, anf. arb. (DHT a. III) s. 36r' 487.
12 Fleise menar, ¿rr.Axei Urup lämnat herredagen som anhängare till Mogens Göye.

En käIla frân 1135 meddelar, atr denne och hans anhängare lämnat herredagen natten

före den dag, då 3-julirecessen beseglades (NDM V: zz6 1). 'frcligen på denna upp-

gift bygger Arup sitt påstående, art herrârna givit sig i väg på narten >>vel mellem

2. og J. juli' (Danmarks Historie, 224621). Vore detta riktigt, skulle Axel Urup

ej ha hört till Mogens Göyes anhängare, ty han beseglade 4-julirecessen och deltog så-

ledes då ännu i mötet. - Slutsatser av detta slag äro emellertid ej hålibara, ty det är

långt ifrån givet, att urkunclerna framlagts till besegling för mötesdeltagarn¿ sammâ

dag som de uppsatts och daterats. sigilleringen kan mycket väl ha giorts senare. För

att besvara frågan, huruvida en person vari¡ nàrvarande vid mötet eller ej, torde det

vara säkrare att hâIla sig till namnlistorna i inledningarna till de oiika urkundern¿.

En genomgång av de urkunder, vilka Heise upptagit i sin bilaga, visar nämligeq átt

listorna icke v¿rit stereotypâ utan innehålla ganska stora variationer, Detta gäller

även urkunder, som uppsatts samma dag. Man kan således utgå ilràn att i varje enskilt

fall upptagas namnen på de riksråd, som varit närvarande och deltagit i ärendets

behandling. Granskas de av Fleise redovisade brevens namnlistor ur denna synpunkt,

visar det sig att samtliga eller de flesta av gruPpen Mogens Göye, Eiler Rönnow,

Erik Krummedige och Erik Banner ofta ej nämnas i brev, vars riksrådslista uPptager

Axel Urups namn. Exempel: Brev 2lz i en rättssak mot Joachim Rönnow, 3/z om

kyrkogods i Slagelse, 5/z om förläning åt Joachim Rönnow. Detta synes visa, att

Axei Urups ståndpunkt ej varit densamma som Göyes anhängares. Det förtjänar

också påpekas, att namniistan i enighetsbrevet uPPtager 37 namn, d. v. s. alla när-

varande riksråds, vilket kan antyda, att herredagen sprängts först i samband med

behandlingen av de därmed sammanhängande frågorna. - Beträffande Axel Urups

ställningstagande kan meddelas, att han upptagits i namnlistan till ett av Heise ej

observerat brev av tolz, vari rådet gav Johan Urne rätt till ett fartyg' som låg i
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DRA. z5 sigill ha tryckts på papperet, varav 2r äro identifierbara). Johan Urne
stod Tyge Krabbe nära och gynnades på mångahanda sätt under herredagen. Vidare
sigillerade Axel Urup ej riksrådets brev av 7lz angäende Anders Billes beläning på
livstid med Dalby kloster. Slutligen upprogs, han ej i raden av rådsmedlemmar, som
vände sig till påven med anhållan om konfirmation av Torbern Billes ärkebiskopsval.

13 FIeise, anf . arb. (DHT a. III) s. z8z not r.
la Fleise, anf. arb. (DHT a. III) s. 428 ff, ¡o¡ f.
15 Om dessa herrars åsikter i de kyrkopolitiska frågorna kan en del utrönas ur

deras åtsärder i frâga om biskopsstolen i Oslo. 4 juli deltogo Torbern Bille, T;'ge
Krabbe, Johan Urne, Knud och Anders Bille jämte tretton andra rådsmedlemmar i ett
uttalande till fijrmån för Anders Mus rätt till biskopssätet (DN rz:66r f). De anlade
alltså samma synpunkter som påven 7t24. rj juli påbjöd rådet restitution av allt
gods, som Mus förlorat i Danmark och Norge. Brevet beseglades av Torbern Bille
jlámte fyra andra biskopar samr Tyge Krabbe, Hans och Knud Bille och Johan Urne
(DN rz: 663. Om beseglingen se Fleise, anf. arb. (DHT a. III) s. 5rz). Tyge Krabbe
själv skrev ett brev i samma sak den z3 juii (DN rzt 663 Í). Se även kap. 2., nor 42,

16 APD nr toto-5t, jo72, jo74, 5o76, Yezes promemoria i NAU r nr 93 (särsk.

$ z7). \Øeze vid flera tillfällen till Granvella, Aktstykker henhörende til Danmarks
Historie i Reformationstiden, samlede ved E. H. Kalkar, s.7tff,7jf,77 f. Häpke,
Die Regierung Karls V. und der europãische Norden, s. 186.

17 Om habsburgarnas synpunkter se NAU r nr r78, r83.
18 Fleise, anÍ. arb. (DHT a. III) s. 5or. APD nr 5o7¡.
1e APD nr to77.
20 APD nr 5o78. Knudsen, Joachim Rönnow, s. r57 fl.
21 F{eise, anf. arb. (DHT a. III) s. 1o6 ff. Yaitz, Lübeck unter Jürgen Vullen-

wever und die Europäische Politik, r: zr9, 385.
22 NAU r nr 88.
23 Eskaderchefens rapporr, NAU r nr r39-4o. Häpke, anf. arb. s. 16; ff.
2a Gustav Vasas svar i GVR 8:3rr f.
25 F{ertig Albrekts brev tryckta i DM II: roo ff, Aktstykker til Nordens Historie

i Grevefeidens Tid, udg. ved C, Paludan-Müller, r: z9ff, 3rf.
26 För det habsburgska intrigspelet och det antihabsburgska parriets planer se NAU

r nr 93, r27, t4rt 146, rtt, t1,7, ú4, 177-79, 186. Häpke, anf. arb. s. r74 f, r8r ff.
Hen¡ik VIII:s alliansförslag i \/arrz, anf. arb. z:3r9|f.

27 Hopfensteiner till Granvella, jan. 1534, NAU r nr tj7 a,
28 Seditionum Danie Liber, SRD 8: ¡16. Danska adelns stridsskrift r¡36, DM

Y:3o6f. Jörgen Möntirs krönicke, Samlingar till Skånes historia, fornkunskap och
beskrifning, utg. âv M. \Øeibull, r87r, s, 42.

2e Protokoll över förhöret rtj6 med \Øullenwever, r{i/aitz, anf. arb. 32493. Pro-
tokoll över förhöret med Marcus Meyer, Aktstykker til Nordens Historie i Greve-
feidens Tid, udg. ved C. Paludan-Müller, r: 559.

'o DM t. IY:96L
31 Skbrf. Domkyrk. ff 7r3.
32 Skbrf. Domkyrk. nr 7rt-17. Torbern Biile till två lundakaniker ïlt 1533,

DLA, Brev till enskilda medlemmar av kapitlet.
33 Skb¡f. Domkap. nr ¡82,
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3a Klagoskriften mot rikets biskopar r536, MHD r.I: 163. Heise, anf. arb. (DHT
4. III) s. 436 f.

35 Omtalat i Malmö borgares brev till Köpenhamn alt 1534, tr. Peder Laurensen,

Malmöbogeq udg. ved H. Fr. Rördam, inledningen s. LV ff.
s6 L. \Øeibull, Ett blad ur Reimar Kocks krönika, Skånska Samlingar, utg. av

M. \X¡eibull, r894-9t, 4t z, s. 6. Reimar Kocks skildring är disponerad på följande
sätt: r, Rådet beslöt uppskjuta kungavalet för att självt fà regera. z. Luthers lära

skulle utplånas i riket och papistiska ceremonier återinföras samt nya predikanter
insättas i varje kyrka: "leten also ein edictum uthgeen, datt alle Steder vnnd Dörper
twisken der Tijdh umme S. Johannis Dach Anno r¡34 sick der luthersken Predigher
scholdenn quijth macken vnnd vann den Bischoppen andre Prediger vnnd Pastoren

entfangen>. De som befunnos försumliga i denna sak, skulle, av vad stånd de v¿ra
månde, drabbas av allvariiga straf f och exekution. 3. Härefter (uHirup") ha de

gjort en stor recess och publicerat den.
37 Ett exemplar bevarat, numera i Uppsala universitetsbibiiotek. Utdrag tryckta

i Peder Laurensen, Malmöbogen, udg. ved H. Fr. Rördam, inledningen, s, XLVIII ff.
38 

"Re ipsa certisque scriptis et obsignatis litteris comperi iudicium sxi5se", Ex-
postulatio Petri Laurentii ad canonicos Lundenses, Íol. zaf.

3e Expostulatio Petri Laurentii ad canonicos Lundenses, fol. 3a, 7a,6b, 41.
a0 Expostulatio Petri Laurentii ad canonicos Lundenses, fol. r8 ff.
a1 Expostulatio Petri Laurentii ad canonicos Lundenses, fol. zo ff.
a2 Ett exemplar bevarat, numera i Kgl. Bibl.
a3 Francisci Vormordi Amstelredami apologia adversus Lundenses Canonicos, fol.

3a, zb.
aa Huvudkällan till denna händelse är malmöborgarnas svarsbrev till Tyge Krabbe

6lr t534, bevarat i tysk översättning som bilaga till en stridsskrift frã,n är r535
(Danske Samlinger, udg. ved Chr. Bruun, O. Nielsen, A. Petersen, r:382 f). Episoden

behandias även i Reimar Kocks krönika och den nämnda st¡idsskriften. Reimar Kock
befann sig 1534 i Malmö. Det är därför ej märkvärdigt, att samtliga de tre nämnda

källorna präglas av samma grundsyn. Tendensen i dem alla är att försvara staden

Malmös politik. Enligt Reimar Kock hotade Tyge Krabbe borgarna med att de skulle
få röna samma öde som judarna i Jerusalem, om de tredskades. Samma sak åter-
finnes i Malmö borgares brev a/z r¡34 till Köpenhamn samt i något förändr¿d form
även i r53¡ års stridsskrift, dock där insatt i annat sâmmanhang. Förhållandet röjer,
¿tt d€t här * fräga om olika versioner av den propaganda stadsledningen i Malmö
bedrivit.

a5 Skrifter fra Reformationstiden, udg. ved H, Fr. Rördam, 5:63,
a6 Steenstrup, Fredlös (DHT ro. I) s. 39s f[, 4tz. Ytterligare exempel på fred-

löshetsdom som ett slags tvångsmedel är ett fall flãn r552, då ufordeling" begärdes

mot en bonde, som vägrade utge gästning (brev 0/e rit2 till fogden på Skov län,
Privatarkiver, Papir, Krognos, Mourids Olufsen, DRA). 1533 dömdes två bönder
fredlösa för våldsverk i ärkebiskopens gård på officialens hemställan, Landsting-
hörarens intyg från Skånes landsting 30/e r533, Gejstlige Arkiver, Papir, Lunde Ærke-
bisp, DRA. Malmöborgarnas antydningar om "fordelingen' finnas i deras brev 1/o och
alt t534 till Köpenhamn (tr. Peder Laurensen, Malmöbogen, udg. ved H. Fr. Rördam,
inledningen, s. LIVff) och Jörgen Kocks brev till Anders Bille 6/o 1534 (MHD z.

IIr 4oz f).
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a7 GDD r: 14.
a8 Fleden, Studier till Danmarks reformationshistoria från Frederik I:s död till

slutet av grevefejden, s. r9 ff. Heden är den förste, som fäst uppmärksamheten på

att >fordelingo använts mot predikanterna.
ae Borgarnas stridsskrift r535, Danske Samlinger, udg. ved Chr. Bruun, O. Nielsen,

A, Petersen, r: 37¡.
50 Datumuppgiften efter Skibykrönikan (Skrifter af Paulus Helie, 6: r43). Detta

är den äldsta uppgiften. Andra kâllor uppge den z7 eller z9 maj. Upplysningar
om de fångn¿ adelsmännen lämnas i Joachim Rönnows brev 3/o 1534 till hertig
Cl'ri";i"t. n"h Tnhan Tlrnpc 5/e till ¡lensamme Aktstvkker til Nordens Historie i

Grevefeidens Tid, udg. ved C. Paludan-Müller, t:82 ff, 86f.
51 Malmöborganas förut citerade brev till Köpenhamn 1/e.

52 Jörgen K.ocks förut nämnda brev till Anders Bille 6/0.

53 Rapport till regentinnan Maria 25le 1534, NAU r nr t92.
5a DM V:3o7.

KAP. IO

Arkes'tiftet under greYefejd€n

I En kopia av malmöborgarnas brev förtecknad i ett registratur över Anders Billes

arkiv (Danske adelige Brevkister, udg. A. Thiset, s. rr¡). Att Bille innehaft en

kopia visar, att skrivelsen ställts till hans kolleger inom rådet.
2 HR r¡3r-156o, r, nr z9r $ rr.
3 HR r¡3r-r 16o, r, nr z9r $$ 6-7.
a \Øentz, Der Prinzipat Jürgen Vullenwevers und die wendischen Städte (Hans'

Gesch.-blätter r93r) s. 9off.
5 Paludan-Müller har uttalat en förmodan, att det skånska rådet i juli förklarat

sig berett hylla hertig Christiern som konung, .uagtet ingen af vore Flistorieskrivere

beretter deto (Grevens Feide, r: zz8). Han stöder sig dels på en instruktion, vilken
uppsaws den r5 juli för Christierns förhandlare Frands Trebov, som skulle resa till
Sverige, dels på uppgifter i brev från Gustav Vasa till bl. ¿. danska rådsmedlemmar.

Beträffande den senare källgruppen är det tydligt, att nyheten nått Stockholm genom

det jylländska rådets förmedling. Se sä¡skilt GVR 9: r89 f, z.o5 f. Underrättelsen
har nått Gustav Vasa någon av de sista dagarna i juli månad. Ytterligare upplys-
ningar har han erhållit vid Trebovs vistelse i Stockholm Ío-r4 aug. (om uppehållets
längd se GVR 9:46f), Trebovs den r5 juli dagtecknade instruktion omtalar, att
Christiern hyllats av uder Lande Jutland, Schone wnd fhune Retho (Aktstykker til
Nordens Historie i Grevefeidens Tid, udg. ved C. Paludan-Müller, r: rrt. Om
urkundens datering se \Øaitz, Lübeck unter Jürgen \Øullenwever und die Europäische

Politik, z: rz4). I det bevarade manuskriptet har namnet oSchone,' tillskrivits õver
raden, och det ãr möjligt, att tillägget gjorts av en annan hand än den, som fört
pennan i dokumentet för övrigt. Den inledande typen för stort S återfinnes ej på
något annat ställe i aktstycket. De omständigheter, vilka betingat detta tillägg, äro
okända, men det är mycket möjligt, att det gjorts, när underrättelser inkommit om
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skåningarnas ställningstagande. I alla händeiser måste dett¿ ståndpunktstagande ha
skett, innan flottspärren blev så effektiv i Oresund, arr förbindelserna över sundet
avskuros. - För Paludan-Müllers mening kan emellertid anföras ett bevis, som vâr
obekant för honom, nämligen att allmogen vid hyllningen i febr.-mars tj35 av
hertig Christiern lät denna taga formen av en bekräftelse av nden hyllning man
förut gjort vid Lundu. Med detta uttryck kan ej åsyftas någon annan händeise än
den trohetsed, varom de av Paludan-Müller framdragna källorna vittna.

6 Joachim Rönnow till hertig Christiern slt t534, Aktstykker etc. udg. ved C.
Paludan-Müller, r: 8z ff.

? Rönnows nyss citerade brev gla 
1534.

8 Jörgen Kock till Köpenhamns borgare als 1534, Borgarna i Malmö till Köpen-
hamn 6/o Ít34, rî, Peder Laurensen, Malmöbogen, udg. ved H. Fr. Rördam, inled-
ningen s. LVff, LVIIIf. Köpenhamns borgare till Mogens Göye 7/e rt34, Akr-
stykker etc. udg. ved C. Paludan-Müller, r:87f.

0 Jacob von Barthen till Danzig \lt 1534, rwa.itz, anf . arb. z:325 ff. Om andra
källor, främst \Øullenwevers i pinligt förhör avgivna bekännelser, se Vaitz 2t 246[f .

to Tyg. Krabbe till Axel Urup 221ø 1534, Aktstykker etc, udg. ved C, Paludan-
Müller, zz zt Íf .

11 Jacob von Barthen till Danzig i sitt ovan cirerade brev 3lz,

12 Jacob von Barthen till Danzig 3lz, alz, 7lz, tnlz, 
"o¡',, Vaitz, anf. arb. z; 325 ff ,

327f, 328, 328Í, 33o, Danziger fnvenrar r53r-rt9t, bearb. von P. Simson, nr 44r,
4tJ. HR r53r-t56o r nr z9r $ 29,

13 Jacob von Barthen från Helsingör till Danzig ls/t 1534, Yaitz an[. arb. z: 3zB f.
1a FIolger Ulfstand till Torbern Bílle za/a, Aktstykker etc. udg. ved C. Paludan-

Müller, r:941. Tyge Krabbe till densamme 22/a, tr, Knudsen, Joachim Rönnow,
s. 168 f.

15 Torbern Bille till domkapitlet i Lund 22lo r¡34, DLA, Ankomna brev r53o_1637.
16 Se t. ex. GVR 8: 288 f, 3rz. Aktstykker erc. udg. ved C. Paludan-Müller, z: 3o f.
17 Utförligt behandlas denna fråga i G. Carlsson, \Øulf Gyler i svensk tjänst

(HT ryzl s. r4o ff.
18 Danmark-Norges Traktater, udg. ved L. Lau¡sen, r: r7r ff.
10 Gustav Vasa till Joachim Rönnow 26ls, till Claus Bille 2/a 1534, GYF. 9279f;

8z ff.
20 GVR 9:48ff,8zff, rr5 ff, ú6ff, r78f.l etc.
21 GVR 9tr33f, r4xff.
22 Gustav Vasa till Tyge Krabbe 7la,zala,8/2, 12lt rtj4, GVR 9: t35, r53, r59fl,

¡66ff. Se även GVR 9. r¡of samt G. Carlsson, anf. arb. (HT r9z4) s. ry3.
23 GVR 9t r7t fl.
24 GVR 9: t86 1î. För alla de svenska krigsoperationerna under grevefejden, se

Barkman, Kungl, Svea Livgardes historia r, s. r9zff.
25 Mollerup-Meidell, Bille-,€,ttens Historie, r:573|f, NDM V: rz7f. Aktstykker

etc. udg. ved C. Paludan-Müller, r: ror. Heise, Familien Rosenkrantz Flistorie, r
diplomatariet s. r5¡.
. 26 Lejdbrev gle 1534, Privatarkiver, Papir, Bille, Anders Bentsen, DRA.

27 Aktstykker etc. udg. ved C. Paludan-Müller, z:34 f.
28 Uppgiften från Vibeke Podebusks släktbok, Samlinger til den danske Historie,

udg. ved P. F. Suhm, 2i 3 s, 22.
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20 NDM V: r3o f.
s0 Paludan-Müller, Grevens Feide, r: zzr.
31 Lejdbrev 25lz 1534, DLA, Inkomna handlingar t473-r653.
32 Löftesbrevet 30lt t534 i Privatarkiver, Paph, Gyldenstierne, Mogens, DRA,

Skyddsbrevet tr. DM ll[:73 f.
33 Greven till Ronneby 11/s, Aktstykker etc. udg. ved C. Paludan-Müller, tt rj4f.

Tyge Krabbe till Axel Urup 31/z 1534, NDM Y: r3zÍ.
3a Okänd till Hamburg 21/s r¡34, DM 4.YIz r7of.f .
35 \Øulf Gyler till Flerman Iserhel 0/s rt34, tr. Bergström, \Øulf Gylers framtids-

.l¡ror oftor fl-kto. frSn (¡¡prio" 1F{T rn¡c\ c rrÁ TItoi{t"täk"."tan"" lì\" T".rla-r_"_.'_ '^'-^
gàrd r534-35, îo1. z4 b, Gamle Regnskaber, Lunde Ærkebisps Regnskaber t jrg-3t,
DRA, Den rr aug. befann sig greven i Malmö, där det nämnda brevet l1ls till
Ronneby utfärdades,

36 \Øaitz, anf. arb. z: rtB, 332.
37 Ersiev, Danmarks Len og Lensmænd i det sextende Aarhundrede, s. r ff. Palu-

dan-Müller, Grevens Feide, r: z3o.
s8 Holger Ulfstand kvitterade resterande 6oo gulden rrlo 1534, Privatarkiver,

Papir, Bille, Anders Bentsen, DRA.
3e Johan Urne till Anders Bille 20/s r534, Privatarkiver, Papir, Bille, Anders

Bentsen, DRA.
a0 Frands Vormordsen till Eske Bille,22ln rt34, tr. Rördam, Lektor Frants Vor-

mordsen, Skaanes evangeliske Reformator (KS ¡. II) s. 43¡ ff.
al Christensen, Dansk Statsforvaltning i det r¡. Aarhundrede, s. z7r ff, Macke-

prang, Dansk Köbstadstyrelse fr¿ Valdemar Sejr til Kristian IV, s. zo4 ff. P. Jhs.

Jörgensen, De danske Köbstæders Forfatning (Nordisk Kultur 18) s. 66ff. Om
Flalmstads, Varbergs och Väs rätt att utse byfogde se PRF ti 3j21, 4úf, 45r, 452.
Det är säkert riktigt, som Mackeprang antagit (anf. arb. s, 2rr f), att âven Malmö,
Landskrona och Ystad haft denna rätt.

a2 Erslev, anf. arb. s, 163 ff. FIR: zz¡. DM +. lY:329.
43 DM 6. I: r88ff.. Palud¿n-Müller, Grevens Feide, r: zß. Jörgen Kock omtalas

som relátor för de nämnda privilegiebreven.
44 PRF x 467 ff . Relator var Jörgen Kock.
a5 PP.F z:466.
46 DM 6. I: r89 f.
a7 Om källäget se PRF z: 467. En där ej redovisad källa, nämligen Malmö borgares

förlikningsbrev 7/tz tS34 till Skånes adel och andliga (pergamentbrev i MSA), visar,
vad förläningen verkligen inneburit. Brevet har över huvud ej beaktats av forsk-
ningen. Föriäningen omtalas också i den skånska adelns stridsskrrft r536, DM V:3ro.

48 PRF 2t 467 ÍÍ.
a0 Se t. ex. fràgorna till \Øullenwever vid förhöret t j36, Waítz, anl. arb. 3t 489,

494 eIlet Skibykrönikan, Skrifter af Paulus Helie, 6: r48. Stefan Hopfensteiner ti1l
regentinnan Maria 2ßlr rt34, tr. Y{aitz, an[. arb. z:363{rf.

5o Waitz, anf, arb. zz 37, 259 fÍ.
51 Utkast till förpliktelsebrev mell¿n Albrekt ¿v Mecklenburg och de vendiska

städernâ, nov. rtj4, HR r¡3r-r¡6o r nr 35r. Jämföres detta utkast med förslagen
från juni 1534, visar det sig, att de senares handelspolitisk¿ föreskrifter gynnade
enbart lybeckarnas strävan att vinna kontroll över sunden (HR 153r-r¡6o ¡ nr
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3oz, \Øullenwevers egenhändiga tillägg). Under tiden mellan de båda förslagen hade

Malmö och Köpenhamn trätt i direkt förbindelse med hertig Albrekt, och lybeckarna
för en tid skjutits åt sidan (\Øentz, anf. arb. (Hans, Gesch'-blätter ryr) s. 97 l).
Den från det tidigare förslaget avvikande handelspolitiska grundsynen i det sista

utkastet stammar sålunda från de danska borgarna. Jörgen Kocks betydelse i detta

sammanhang är ställd utom allt tvivel. Samma synpunkter anlades i den stridsskrift
malmöborgarna i nov. r53¡ läto utgå på tyska.

52 Gustav Vasas svar 22le t534, GVR 9:248 f. Aktstykker etc. udg. ved C. Paludan-
Müller, rt zo4 f , z: 4r f .

53 Torbern Bilies revers rTle r534, Privatarkiver, Pergament, Sparre, Aage Jepsen,
DRA. Utgiftsräkenskaper för Lundagård rt34-jt, fol. r3 a.

54 GVR 9z 323 L
55 Utgiftsräkenskaper för Lundagård rt34-3t, fol. r3 b, zz b.
56 Grevens brev om skatten till Malmö 23lro rtj4, pergament i MSA. B¡evet tiil

domkapitlet i Skbrf. Domkyrk. nr 727, till Dalby kloster NDM V: r4o.
57 Stiftsmötet nämnt i Utgiftsräkenskaper för Lundagård rt34-3j, fol. zza.

Axel Brahes besök fol. r9 a.
58 Skbrf. Domkyrk. nr 729.
50 Ventz, anf.arb. (Hans, Gesch.-blätter r93r) s. ro¿ff. Yaitz,anf.arb. z:r3zff.

Ffeden, Studier till Danmarks reformationshistoria, s. 34 ff.
80 PRF zz 469ff.
61 B¡eve til og fra Mogens Gyldenstierne og Anne Sparre, udg. ved E. Marquard,

r; 39 l.
62 GVR 9: 38o f, 38r l, 324 f, 383 f, 384.
63 Holger Ulfstand till Sofie Krummedige 13ln r534, Aktstykker etc. udg. ved C,

Paludan-Müller, rz 254 [.
64 GVR 9:3s6ff. DN 8:768 ll,77off; ú:7roff. Mollerup-Meidell, anf. arb.

r: 592 f.
65 Mollerup-Meidell, anf. arb. r:59r f. Se t. ex. hennes brev till Holger Ulfstand,

Mogens och Knud Gyldenstierne raln 1534, tr. Breve til og fra Mogens Gylden-
stierne og Anne Sparre, udg. ved E. Marquard, r: 4o f.

6ß Gustav Vasa till Axel Urup 25lrr, till Mourids Olufsen Krognos och Knud Bille
s. d. GVR 9:3r3ff. NDM V: r4¡.

6? Borgmästares, råds och menige borgares i Malmö genbrev 7/tz t534, pergament-
brev MSA. - Kurfurst Johan Fredrik ogillade Sebastian von Jessens deltagande i
grevefejden, Mentz, Johann Friedrich der Grossmütige, 2i r39 not 2.

68 Utgiftsräkenskaper för Lundagård rj34-3j, loL zf.f , 7ff, rc ff. Uppgiften
om styrkan vid itngelholm fol. r5 a. Björn Stensen Laxmand stammade på mödernet
f¡ån Skaldre-ätten och var svärson till Knud Lauridsen Giedde (Danmarks Adels
Aarbog 19 þ9oz) s. z3o).

6s Rådet i Skåne till greve Christoffer 16l:.:- 1534, NDM V: r45 f.
70 Adelsmännens stridsskrift r536, Dlú V: 3ro ff.
71 Avskrift tr, Paludan-Müller, Grevens Feide, z: 47oÍ. Ett par namnformer äro

förvanskade, dock ej till oigenkännlighet.
72 Avtalet tr. Paludan-Müller, Grevens Feide, z:47r f. Svenskarnas förslag i GVR

9: 348 f.
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73 Samtida rapporter om stridens förlopp i Aktstykker etc. udg. ved C. Paludan-
Müller, t:323[1,325Í,329ff. GVR ro:346[[. Utförlig redogörelse för det beva-
rade materialet i L. M. Bååth, Hälsingborgs historia, zt r s. 426[f.

74 DM 3. IV: r78 ff.
tu DM 4.Yltry9[.
?6 Sändebudsinstruktionen i GVR ro: 35r f. Notis om Claus Biiles besök i Utgifts-

räkenskaper för Lundagård rj34-1't, fol. 19 b.
77 Samtliga hyllningsbrev i Hyldinge, nr 16. DRA. Om städernas hyllning se

PF*F z:475.
at..tt 1'I -'ll rr il'" r. v. rvr.()l]er, -Drorag IllI -õallanos nlstofla, I : I ð ð.

7e DN rr: 689 ff.
80 GVR to: 42., r85 f .
tt DM l.V:44. Gustav Yasa till Truid Ulfstand 18/s 1535, GVR ro: r54.
82 Schäfer, Die Historie von Marcus Meyer (Hans. Gesch.-blätter ú9ol9r) s. ß7

not r. Hyllningsbrevet zalz i Hyldinge nr 16, DRA.
83 Schäfer, anf. arb. (Hans. Gesch.-b|ätter ú9ol9r) passim. P. v. Möller, anf. arb.

r: 196. NDM V: rr8, noten. DN 13:7o3f. MHD r. I:63¡.
8a Besöken avspeglas i de extraurgifter för bröd, lök, rötter m. m. vilka införts i

Utgiftsräkenskaper för Lundagård r j34-rt3t,
85 Rådet i Skåne till greve Christoffer 3/s, Aktstykker henhörende til Danmarks

Historie i Refo¡mationstiden, samlede ved E. H. Kalkar, s. ro7 f. Rådet i Skåne till
dens. 13/¡ r¡35, Aktstykker etc. udg. ved C. Paludan-Müller, r:4or f.

86 Truid Ulfstand till Sofie Krummedige r2lz 1535, NDM V: zz5f. DM 3.y. j3.
tt DM l. Y: t36 Í1.
88 DM 3.Y:4o, 44 f. .Ã,tgärden motiyerâdes med att Krabbe var så till åren kom-

men, att han ej längre orkade resa omkring i provinsen, Han beordrades. senare
komma till Köpenhamn, där hertigen ville "bruka honom någon tid rådsviso (DM
vY: zò.

80 Efter anteckningarna om breven med utnämningarna srår det i kansliets kon-
ceptbok: "item om breffue at sende ind vdj Malmöo. DM 3. V: 4o.

00 Aktstykker etc. udg. ved C. Paludan-Muller, z: 97.
s1 NDM Y: zz6f.
02 Häpke, an|. arb. s. r9o ff. Regentinnan Maria till Karl V 15l:: 1535, NAU ¡

nr z6o. Kejsarens svar och Marias replik, NAU r nr z6t-62.
03 Greve Christoffer och Albrekt av Mecklenburg till Lybeck 23/a t j3t, sändebuds-

berättelse 11lz 1535, Aktstykker etc. utg. ved C. Paludan-Müller, z: rc5 lf, r: r13 ff.
Jmf. ibid. rz 428f. GVR ro: z76ff, zSof .

ea Aktstykker etc. udg. ved C. Paludan-Müller, rt 445 Í.
nu DM 3. Y: r4z, DK: 6. Originalet i Pergamenr, B t, Rigsraadets Arkiv, DRA.
06 AGA zt 79 [[.
97 Länslista och rådslista i DM 3. V: 9o f. Om Varberg DM 3. V:44.

" DM j.V: 89 ff. NDM V: zz¡.
nn Tyg" Krabbe till domkapitlet |s/a r535, DLA, Ankomna brev r53o-ú39,
100 DK: ry. Om Skillinge se LitU 5:35o. Barkåkra och Angelsbäck upptogos bl.a.

i r5zz ärs jordebok över ärkesätets gods.
1ol DM 3.Y:92, z5zff.
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102 DM 3.Y2 27r, 3o3. Om transporten âv silvret se DM 3. V: ro8 f. Om redo-

visningen av silveruppbörden, se Reynold Junges Möntmesterregnskaber, udg. ved G.

Galster, s. r78 f.
103 DM 3.Y:93, ror, t22 ff, rz8. Utgiftsräkenskaper för Lundagård rt34-r53t,

foL tza, z.zf[.
104 DM 3.V: ro4, z99ff. Christiern III till domkapitlet26lo 1535, DLA, Konunga-

brev 153z-1656. Tyge Krabbe till dets. 23la t536, DLA, Ankomna handlingar
t 53o-1639.

105 Aage Sparre till domkapitlet, 10l:n 1535, DLA, Ankomna brev 153o-1639.
106 DM 3,Vt34.
107 Konungens svar DM 3,Yt 44.
108 DM 3.Yr6r, 146,
1oo DM 3. V: 8o. DK:7.
110 DM 3.VI: ro6. Erslev, anf. arb, s. r45 f|. t536 års silverskatt redovisades för

Tommarps kloster av dess abbot.
111 DM 3.Yt 93,
112 Schalling, Kyrkogodset i Skåne, Halland och Blekinge under dansk tid, s. r¡8 f.
113 DK: 7f, 6. DM 3.Yt7Z.
114 DM 3.V:3r3 f. Reynoid Junges Möntmesterregnskaber, udg. ved G. Galster,

s. ¡82 f.
115 Aktstykker etc. udg. ved C. Paludan-Müller, z;z9zf.
116 Skötebrev a/ro r535, Gejstlige Arkiver, Pergament, Lunde Ærkebisp, DRA.
11? DK' 17f. Reynold Junges Möntmesterregnskaper, udg. ved G. Galster, s. r83.

Pantebrev 27lt t536, Pergamenter, C 7, Kass. Oblig., DRA.
118 Pantebrev s0/a r536, Privatarkiver, Pergament, Ulfstand, Gert Jensen, DRA'
lto PRF z:473ff . DK:7.
120 DM 3. V: 89.
121 P. v. Möller, anf. arb. r: r98. D1\{ 3. V:98, rr8.
122 DK. I f. NDM Y: zz7 f.
123 Mâlmö borgare till hertig Christiern 18/e rtjt, Aktstykker etc. udg. ved C.

Paludan-Müller, t; 4t4.
12a Uppgiften lämnad av malmöbon Henrik Smith, MHD r.I:629. En gård till-

hörig stora prästgillet i Lund nedbröts nunder fejdeno. Detta har säkerligen skett vid
något av de tillfällen, då borgarna mera än eljest stodo i harnesk mot domkapitlet
och kyrkan. Tänkbara tidpunkter skulle då bliva sommareî tt1,4 och år r53¡ efter
adelns avfall. Den senare tidpunkten förefaller sannolikast med tanke på att i upp-
görelsen av 1le t534 intet nämnes om skadestånd för åverkan av detta slag. Upp-
giften om prästgillets gård härrör från en odaterad notis om rättartingsdom mellan
Eske Bille och prästgillets prepositus Hans Ulf, Herredags Dombog nr t, rt37-41,
foL 46 b, DRA.

rzr p¿lud¿n-Müller, Grevens Feide, z: rz9f. Aktstykker etc. udg. ved C. Paludan-
Müller, r:454f.

126 Om skriftens proveniens se Exkurs 3.
n7 Jâmföt man borgmästar- och rådslistorna i å ena sidan Borgmästares, råds och

menige borgares genbrev på förlikningen 1ln 1514 med å andra sidan dem i Malmö
stads hyllningsbrev 12lo 1536 ellet dess förpliktelsebrev 2ale r¡36 (Malmö stadsbok

r5o3-48, s. 224[f , zz6 ff. MSA), visar det sig, att rådet |rän r534 bestod oförändrat
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så när som på en medlem, Flerman Veiger. Dessutom hade Bent Kock utträtt, men
za/a 1536 återfanns han i stället bland rotemäsr,arna. rJr borgmästarnas krets för-
svann endast Jörgen Kock.

128 ,A.miral Johan Pein till Albrekt av Preussen, 8/tt t j3j, DM 4. VI: r85 ff. En
lybsk relation om företaget tr. Paludan-Müller, Grevens Feide, zz4z9ff.

12s Filip av Flessen till Christiern III och tiil Lybeck r2/ro t535, Aktstykker etc.
udg. ved C. Paludan-Müller, r: 483ff, 456 ll. rii/aítz, a¡f. arb. 3: rz4[f.

130 Aktstykker etc. udg. ved C. Paludan-Müller, z: t6B ff .
131 Danske Samlinger, udg. ved Chr. Bruun, O. Nielsen, A. Petersen, rz 369 ff .
132 Fullmakt för sändebuden 15/tt 1535, Aktstykker etc. udg. ,¡ed C. paludan-

Müller, z: ú9 Íf . Paludan-Müller, Grevens Feide, z: t9z ff .
133 Danmark-Norges Traktater, udg. ved L. Laursen, t:zr3if.
134 DM 3.Y:293f.
1s5 DM 3.Y:297.
1so PRF zz 479ff.
1e7 PRF zl 484 f [.
13e NDM V: zz8, noten. Senare disponerades kronans bônder för slottsbygget,

DM 3. VI:73.

KAP. II

Arkiepiskoparets undergån,g

1 En grundiäggande undersökning av de i detta kapitel skildrade händelserna har
gjorts i Hassô, Bispernas Fængsling og Flerredagen i Köbenhavn 1536 (KS 6. III).
Hans uppfattning har diskuterats av A. Friis i Et par bemærkninger i anledning af
A¡thur G. Hassös afhandling "!i5pg¡¡ss Fængsling og Flerredagen i Köbenhavn r¡36,
(Ks 6. Iv). Där det ej uttryckligen angivits, bygger framställningen i detta kapitel
på dessa två arbeten. Källmaterialet har redovisats fullständigt i Hassös uppsars,

2 Hassö, anf . arb. (KS 6. III) s. 474.
3 MHD ¡. I: zo8 ff. Faksimile i Reformationen i Danmark, ved Bj. Kornerup

(Fra Rigsarkivets Samlinger r), nr ro.
a Lortz, Die Reformation in Deutschland, z: x99ft, APD nr 5oB5-Bg, 647g.
5 Flassö menar, att man ej med säkerhet kan veta något om orsakerna till att de

sju herrarna måst lämna personliga förpliktelser. Detta sammanhänger främst med
att Flassö behandlat herredagen och dess förspel som en isolerad händelse. Men om
den insättes i det historiska sammanhanget och vederbörlig uppmärksamhet ägnas
även de sju riksrådens insatser i politiken.under det närmast färegående decenniet,
torde intet som helst tvivel råda om varför de kraftigare än de övriga förpliktats
till konungens politik.

6 När Mogens Gyldenstierne sent omsider är r548 åte¡fick Malmöhus, intogs i för-
läningsbrevet en bestämmelse, att han skulle hålla slottet väl rusrar mor 'forraskende,,och överfall (DK:393 f). overrumplingen r534 hade sålunda ej glömts, och konungens
misstro mot Gyldenstierne hade blott med svårighet övervunnits.

7 F{assö, an[. arb. (KS 6. III) s. 47r 1.



400 NOTER OCH HJiNVISNINGAR

8 A. Friis, Kansler Johan Friis förste Aar (scandia 6) s. z4t, Flassö torde ha tärt
i att Christiern erhåilit uppiysningar om biskoparnas praktiker genom Jörgen Kock

(anf. arb. (KS 6. III) s. 5oo ff). Detta bestyrkes främst av de båda brev till lant-

greve Filip av Flessen, som Christiern avsänt och vilka Hassö utförligt behandlat.

Breven omtala emellertid, att dessa praktiker gjorts efter huvudstadens kapitulation'

Det förefalle¡ ej heller troligt, att Kock spelat angivarens ro11 tidigare. Vid kapitula-

tionsuppgörelsen med köpenhamnsborgarna behandlades han lika strängt som Ambro-

sius Bogbinder, och före kapitulationen synes han ha planerat att fly |tàn Danma¡k

i sällskap med greve christoffer och hertig Albrekt av Mecklenburg (Kjöbenhavns

Diplomatarium, udg. ved O. Nielsen, 4; 5o2, 497). Detta talat mot att han före

kapitulationen skulle h¿ varit Christierns man. Tvivelaktig är även en i litteraturen

gängse uppgift, att han besökt konungen den z6 marc i Kalundborg' Uppgiften

srammar från Paludan-Müller (Grevens Feide, zz 287). Det är genom andra källor
känt, att christiern III denna dag befann sig i Kalundborg. Hvidtfeld uppger (Dan-

marckis Riges Krönicke,2if477f), att "det begaf sig ved Midfasttide / at Jörgen
Mynter i Malmö fornam ocsaa I ar ingen undsetning \fàar at forvente, oc Lybke oc

Straalsund vaare nu forligte med Kong Christiern som sagt ero. Kock ordnade där-

efter ett sammanträffande med konungen, varvid han rôjde grevens planer för
konungen och rådde honom att lägga beslag på biskoparnas gods. - Hassö har visat,

hur opålitlig Hvidtfelds kronologi är i skildringen av biskoparnas fängsling. I detta

fall bör först och främst understrykas, att tidfästningen "midfastotid" gäller ej Jörgen
Kocks besök hos konungen utan det tilifälle, då han förstod, att spelet vaf för]ofat.
på denna punkt torde Hvidtfeld ha stött sig på dokumenr, nämligen dels Harnburg-

fredens bestämmelse om att lybeckarna ei skulle undsätta sina danska vänner, dels

ch¡istiern III:s brev 18 mars t536 till Malmö, vari såväl urlovas lejd för under-

handlare som angives den termin, midfastan, före vilken malmöborna borde ha an-

slutit sig till hamburgtraktaten. - Palud¿n-Mtiller har också använt Niels Krags

framställning. Aven här omtâlas Jörgen Kocks förhandlingar med Christiern III.
Tidfästningen är emellertid mycket obestämd. Det sägs blott, att det skett under

förhandlingarna om Malmös kapitulation. Sedan lämnas ett utförligt referat av

Jörgen Kocks meddelande till konungen, hållet i liviansk stil. Argumentefingen är

upplagd efrer samma linjer som i Malmö borgares brev den rg juli r535 till christiern
och innehållet är stort sett detsammâ. Det förefaller troligt, àtl. detta brev varit
Krags kä1la (Krags framställning citerad av Flassö, loc. cit.). - Något stöd för ân-

tagandet om ett möte mellan Jörgen Kock och christie¡n III den z6 mars finns

sålund¿ ej i källmaterialer. PrimärkälIorna tyda på att förbindelsen etablerats först

efter Kôpenhamns kapitulation. Därmed ter sig Jörgen Kocks uppträdande under

våren och sommaren r¡36 något mindre gåtfullt.
8 MHD r. f : zor f. Hassö, anf . arb' (KS 6. III) s. 466 not r.
10 PRF z:478 f , 488 ff. DM 3.Y:324.
11 Faksimiie i Reformationen i Danmark, ved Bj. Kornerup (Fra Rigsarkivets

Samlinger r), nr rr.
12 A. Friis, anf. arb. (KS 6. IV) s' a ff.
13 Handfästningen i AGA z:ïzfÍ. Valakten tr. Hassö, anf. arb. (KS 6' III) s'

544ff. Recessen i GDL 4 r57 1Í, faksimile i Reformationen i Danmark, ved Bj'

Kornerup (Fra Rigsarkivets Samlinger r), nr 22.
1a Ffassö, anl. arb. (KS 6' III) s. 498 ff, ¡23 ff' MHD r. I: r43 ff.
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15 MHD r.I: t59f.
16 Christiern III:s motivering upplades med hänsyn till det aktuella lägets krav.

Följande år skildrade han i ett brev till hertig Albrekt av Preussen händelserna i
Danmark efter r¡33. Då lades skulden ej blott på biskoparna utan även på Tyge
Krabbe (tr. Heise, Et nyt Bidrag til den kjöbenhavnske Herredags Historie 1533

(DHT a. IV) s. 635 ff). Krabbe hade under mell¿ntiden fallit i onåd.
1? MHD r. I: zrr ff.
18 MHD r. I: r48.
re J. O. Andersen, Da den d¿nske Kirke skulde ordnes uevangelisko (Dansk Kirke-

li- t.""\ " ¡t f
zo J, O, Andersen, anf . arb. (Dansk Kirkeliv ryy) s. 57 ff.
21 Körber, Kirchengüterfrage und schmalkaldischer Bund, s. 5off, ¡¡.
22 Körber, anf . arb. s. 9r ff.

Kyrkoorganisat,oriska problemställningar

1 FIeise, -JØulfgang von Utenhof (DHT a. VI) s. z4z not 3.
2 Erslev, Danmarks Len og Lensmænd i det sextende Aarhundrede, s. z ff.
å Borgensförbindelse av Holger och Truid Ulfstand, Axel Brahe och Axel Urup

7lt t536, Privatarkiver, Papir, Bille, Anders Bentsen, DRA.
a Aage Sparres förpliktelsebrev i Hyldinge ît 2r.
5 MHD t.I; zz4f.
6 Knud Gyldenstierne till Eske Bille 2/rz 1536, MHD t. I:z5of. Se även kap. rr,

not 16.

' Tyg" Krabbe till Johan Friis 26lrr 1536, Papitbreve C 5, Len, Skaane, DRA.
DK: z9 f.

8 DK: 48. Som relator står Johan Friis,
e Hassö, Kong Kristian III:s og Dronning Do¡otheas Kroning r¡37 (KS 6. II)

s. 317.
10 I DK: 473 f är en rådslista avtryckt. Den härrör från något av åren mellan

1545 och rttr, ty Truid Ulfstand omtalas som död men Axel Brahe som ännu
varande i livet.

tt DM 3.YI:.76.
12 Reservationen tr. NKS II: 28.
13 Urkunden har hittills varit känd blott i ett regest, som hämtats ur Skånebrev-

förteckningen och tryckts av Rördam i Indbydelser tíl det paatænkte almindelige
Koncilium i Mantua 1537 (NKS VI) s. rr9. Ett koncept finns emellertid i DLA,
Inkomna handlingar r473-t6¡3.

la Rördam, anl. arb. (NKS VI) s. rt7ff. APD nr 5o86-88,6478.
15 Rördam, anf. atb. (NKS VI) s. rzr f. Körbe¡ Kirchengüterfrage und schmal-

kaldischer Bund, s. rr3 ff.
16 Skriften nämnd av Rördam, Lektor Frants Vormordsen, Skaanes evangeliske

Reformator (KS 5. II) s. 44o.

z6
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1? DKL l:4off, 47 notert, rt anm. till urkund nr ro.
te DKL I: 4Z f.
ls På katolskt håll fattades Christiern III:s förändrade inställning verkligen som

en eftergift. Se t. ex. Olaus Magnus brev 18/z r548 till kardinalen Marcello Cervino,
Briefe von Johannes und Olaus Magnus, hrsg. von Gottf¡ied Buschbell (Hist. Handl.
z8:3) s. j21. - De i framställningen redovisade iakttagelse¡na rörande förhållandet
mellan r¡39 års företal och kyrkoordinantians text i övrigt ha även gjorts av J. O.

Andersen, dock först i ett ¿v hans sena¡e arbeten. I uppsatsen Da den danske Kirke
skulde ordnes oevangelisk" (r933) betraktade han ännu företalet som en del av

kyrkoordningen. Först i uppsatsen Den danske Kirke og den lutherske Arv (1938)

har han reviderat sin uppfattning på denna punkt. Den här framlagda unde¡sök-
ningen har gjorts helt oberoende av J, O. Ande¡sens resultat och med andra utgångs-

punkter än hans.
20 Körber, anf. a¡b. s. rz4f[.
21 DM 3. VI: 3o. Huruvida uppdraget givits åt Jep Thordsen Falk eller Jep

Thordsen Sparre är ej fullt säkert. Registranten uppger nämligen ej släktnamnet och

de båda herrarna bruka oft¿ förväxlas. Dock torde det vara sannolikast, att Jep
Sparre erhållit uppdraget, dels med tanke på âtt han tidigare nyttjats i Christiern III:s
tjänst, dels emedan han hösten r536 mottog olika bevis på konungens bevågenhet.

22 DM 3,YI:76.
23 PRF z:494 l. DK:49, 56, 5z[.
2a DKt 56, 49,
25 DK: zo. DM 3.Yl:42.
26 Erslev, anf. arb, s.64ff,77. Genbrev till Torbern Bille av Eline Rönnow

rTlt r536, Gejstlige Arkiver, Papir, Lunde Ærkebisp, DRA.
2? DK: zo. Att det här vartt frãga om Jep Sparre, är ställt utom allt tvivel, ty

:'546 erbjöd han sig lämna upplysningar om 1änets ränta till Mogens Gyldenstierne,
Breve til og fra Mogens Gyldenstierne og Anne Sparre, udg. ved E. Marquard, r: tr7f.
Erslev upptager länet felaktigt på Jep Falk (anf. arb. s. 66). - DK: 28, j4. DM

3. VI: 78; ännu r54r hade bröderna Rosenkrantz egendom i Fulltofta, vilken Sparre

ej utlämnat, DM 3. VI: 289.

" DM 3.YL 66 f . DK: 6B f.
t' DM 3.VI: r3r, r88.
30 DM 4. I:23r. DK:4r9f. Landberg har felaktigt,.A,hus kloster", De nordiska

rikena under Brömsebroförbundet, s. r38. Erslev, anf. arb. s. r48.
31 Erslev, anf. arb. s. r45.
32 Erslev, anf. arb. s. i4¡. DK: 165. DM 3.YI r43.
33 Erslev, anf . arb. s. 146. DK: 78, 366.
3a Köpebrev r0la t54t, Privatarkiver, Papir, Gyldenstierne, Knud Pedersen, DRA.

Skötebrev 2/z r542, Privatarkiver, Pergament, Brahe, Jens Akselsen, DRA. St. Peder

Kirkes Regenskaber r53z-37, foL t46 ff. MSA. Erslev, anf, arb. s. 146. Odaterat
b¡ev från Niels Palladius om abbotens giftermåI, Danske Kancelli, Indlæg til Regi-
stranterne og henlagde Sager, DRA.

35 Erslev, anf. arb. s. r44. DK: 56. DM 3. VI: z8r.
36 DKL r: tz4ff. DM 4. I: r33 f.
å7 DK: zo.
38 A. Friis, Kansler Johan Friis förste Aar (Scandia 6) s. z7z ff .
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3s DK: r¡9 f.
a0 DK: 57. Notisen uppträder i par med ett följebrev till Näsbyholms län, vilket

klart visar, àtt der här är [rã,ga om Jep Falk. Jmf. DK: zo. Erslev uppger felaktigt
(anf. arb. s. r47), att Verner Parsberg innehaft klostret t536_r537. Parsberg hän-
visades i samband med konungens kröning rt37 att erhålla borgläger i klostret. DM
3. VI: ¡o. Någon annan rättighet hade han ej där,

a1 DN 3:843f; tr:75o.
a2 Tyske Kancelli, Indlændske Afdeling, Gemein Cantzlei Register, Georg Corper,

rt37- 1'8, fol. zo.
43 T'lta. .- flt/f , l\/. ""-
aa DK: t7, DM 3.Yl: zoz. Kvittenser på landgille från en gård i Malmö, ut-

ställda av Christine Rosenkrantz 1546, r549, rjjr, rj52, Privatarkiver, Papir, Bilie,
Anders Bentsen, DRA.

nt DM 4. IYz 332. Kancelliets Brevböger r¡1t_r555, s, zo6.
aG Erslev, Konge og Lensmand i det sextende Aarhundrede, s. rrr ff.
ot DM 3.YI: t44.
a8 DK: 55, t66f , r98f, r99f , 2r3. DM 3. VI:2ro etc.
nn DM 3.YI:294f, 4.I:43r. DK: r83.
50 PRF z:496. DM 3.Yl:to7 l, t85, zoz,3o9;4.I:35;4.11:94;4.\,/Itz35 I etc.
51 En inventeringslista tryckt i L. \Øeibull, Anteckningar till Skånes konsthistoria

(HTS z) s. 98 f. Christiern III till domkapitlet 8lø 1537, DLA, Konungabrev r53z_
r6 56.

u' DM 3.YIz r47.
53 DKL r: ro.
5a Körber, an|, arb. s. rr¡ f.
55 Knudsen, Udk¿st til den danske Kirkeordinants (KS I) s. ro6 f.
50 Superintendenterna rill Christiern lIl 25/E r539 jâmte bilaga, Danske Kancelli,

Indlæg til Registranterne og henlagde Sager, DRA. Bilagan tryckt med felaktig
datering av Rördam, Forhandlinger om Tiende og Præsterente, især i Skaane (NKS
II) s. 7or ff. Konungen hade från början ej ämnar. Läta, det förbliva vid förhandlingar
enbart med superintendenrerna. Den r6 mars urfärdades befallning till Lunds dom-
kapitel att 1àø wä ombud mäta i Köpenhamn den zo april (DLA, Konungabrev
r53z-1656). Detta möte torde ej ha kommit rill stånd, ty konungen lämnade huvud-
staden redan i början av mars.

5? DKL r:74 f. Schaliing har tolkat ordinantians uttryck 'de beste aff Kircken"
som syftande på adeln, länsmännen (Kyrkogodset i Skåne; Halland och Blekinge.
under dansk tid, s. 238 f). Denna tolkning är e1 hâL|bar. r54z ârs ribeartiklar använde
en förtydligande formulering på denna punkt, viiken klart visar, at det varit fråga.
om de mest ansedda i socknen (DKL r: r96f).

58 Tryckta i Rördam, Et nyt Bidrag til Oplysning om D¡. Johan Bugenhagens
Virksomhed i Danmark (NKS III) s. 469 lf.

5e Se härom t. ex. GDL 4z zo5 l. DM 4. I: J4o. Galsrer, Danmarks Mönter (Nor-
disk kultur z9) s. r8o, r83 f.

60 St. Peder Kirkes Regenskaber r¡32-37 s.19 ff,6t, 87, r4z MSA.
61 Malmö stadsbok r5o3-48 s. 267f. MSA,
62 Sonnenstein-Vendt, Om reformatorerna i Malmö och de första lutherska pres-.

terna derstädes (NKS Il) s. zr7 ff .
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63 DKL r: ror.
6a T. ex. DKL ¡: ¡o f.
65 Tryckt Rördam, Forhandlinger om Tiende og Præsterente, især i Skaane (NKS

II) s. 7o3 f.
66 Om Seditionum Danie Liber, se Exkurs 3.
6? Rättartingsdom 30/s rt37, H.erredags Dombog rt37-43 fol. 4b ff. DRA. Ut-

gifter för klockans nedtagning och borttransport redovisas i St. Peder Kirkes Regen-

skaber r¡32-jZ, MSA.
68 Kost och täring åt Malmö stads representanter under rättegången i Köpenhamn

upptages i St, Peder Kirkes Regenskaber r53z-37, s.99, r88, MSA. Anteckning om

fOrfOljning t537 ät Holger och Truid Ulfstand, Rigens Forfölgnings Bog 1536-42,
fol. 4. DRA.

60 Malmö borgare till Anders Bille 16/ro 1537, Privatarkiver, Papir, Bille, Anders
Bentsen, DRA. Malmö stadsbok r5o3-48, s. 288 f, MSA.

70 PRF z:484.
?1 Iver Krabbe och Jesper Brochmand till Christiern llI 7l¿, r538, Reinwald

Heide¡sdorf till dens.30/s r¡38, Danske Kancelli, Indlæg til Registranterne og hen-

lagde Sager, DRA.

KAP. 13

Begynnande konsolidering

1 Häpke, Die Regierung Karls V. und der europäische Norden, s. zo7 f . Johannes
Magnus deltog i dessa intriger. Se Olaus Magnus tillägg till broderns Historia metro-
politana Ecclesiae Upsalensis (SRS 3: z) s. 82.

2 Fleise, Vulfgang von Utenhof (DHT a.VI) s. 268 ff, z9r ff. Mentz, Johann
Friedrich der Grossmütig e, 2i r t2, r93 f , zrz lf, 4o Îf ; 3t 366 1[, 37t f.f , 4o4 ff, 447 ff .

3 Mollerup-Meidell, Bille-Ættens Flistorie, t: 65olf.
a Svalenius, Georg Norman, s. roo ff. Landberg, De nordiska rikena under

brömsebroförbundet, s, r9 ff.
5 Mollerup-Meidell, anf. arb. rz 738.
6 DK:83 f. Axel Urup till Christiern lll rslE rt39, Anders Bille 21ln rt39 till

dens. Danske Kancelli, Indlæg til Registranterne og henlagde Sager, DRA.
? Friis, Kansler Johan Friis förste Aar (Scandia 6) s. 3rr ff. DM 3.Yl zr4fl,

Axel Brahe och Mogens Gyldenstierne till Christiern III 10/¿ 1539, Danske Kancelli,
Indlæg til Registranterne og henlagde Sager, DRA.

8 Christiern III till Jörgen Urne 28/to t539, Privatarkiver, Papir, Urne, Jörgen
Laugesen, DRA.

o Skbrf. Acta priv. nr 868.
10 Fleise, anf . arb. (DHT a. YI) s. 263, 283.
11 Friis, anf. arb. (Scandia 6) s. z99fl, 3zr f. DM 3. VI: zr8. Konungens och

riksrådens brev finnas i Rigsraadets Arkiv, Pergament, DRA.
12 Erslev, Konge og Lensmand i det sextende Aarhundrede, s. rz4fl. Friis, anf.

arb. (Scandia 6) s. 3o7 f.
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1a Christiern III:s och rådets brev i Dive¡se Retssager 1538-89, DRA.
15 lJtkastet är tryckt av Erslev, anf . arb. s. XXXVIII ff. Originalet finns i

Danske Kancelli, Diverse r48t_r57t, DRA. Handstilen ãr av samma typ som de
tyska kanslisternas. Det har ej lyckats att igenkänna någon bestämd skrivares hand-
stil i dokumentet.

16 Tryckt i Erslev, anf. arb. s. XLI f. Originalet i Danske Kancelli, Diverse 1487

-r j7r, DRA. Att stilen är Tyge Krabbes framgär klart vid en jämförelse t. ex.
med Krabbes egenhändiga brev till Johan Friis 2sln 1536, Papirbrev, C 5, Len,
qLââ-. T-ìR A

1? Friis, anf. arb. (Scandia 7) s. ry4,
18 Anders Bille till Christiern lll íin, 3r/rz 1539, Danske Kancelli, Indlæg til

Registranterne og henlagde Sager, DRA.
1e Friis, an[. arb. (Scandia 7) s. r73, not 3. Christiern III till Ande¡s Bille z0lrz

r¡39, Danske Kancelli, Koncept til Missiver r5z3-58, DRA. Förteckning över de
utlovade summorna och panterna i DN r5:68off. Dess original finns i privat-
arkiver, Papir, Bille, Anders Bentsen, DRA. Jmf. Danske adelige Brevkister, udg.
ved A. Thiset, s. r 14.

20 GDL 4: 164.

" DM 3.VI: r88 f.
tt DM 3, VI: ro7 l, ú9 Í1. Danmarks Adels Aarbog z6 þ9o9) s. 357 ff .
23 DK: r3r. DM 4.lYt y9.
2a DKL ¡: 168.
25 Rördam, Forhandlinger om Tiende og Præsterente, især i Skaane (NKS II)

s. 7t9 f.
26 Skbrf, Ãtsk. kyrkor nr r87, 2ot, r99 etc. Acrâ priv. nr 93o, 932-33, 939,

934,943,9j4,968,989 etc. Domkyrk. nr 827. DM 3.VI: r9of,343. 4.I:5f,3r9,
r24,3j,37, zz9,266, z3z, 4.IIt74, r74. 4.Y:2.r3,3rt, 4.yl:226.

27 DK:. 266.
28 DM 4.I: 6 Í.
'ze DM 4. I: 38.
30 DK: r44, 163.
31 DKL r: zz4.
32 DKL r:r39f. DM 3.VI:292.
33 Rördam, anf. arb. (NKS II) s. 7o5 ff .

34 DKL r:427 fÍ,
35 Rörande gängse åsikter beträffande paltebokens ålder kan hänvisas till C. G.

Veibull, Bidrag till Lunds domkapitels och dess arkivs historia (HTS a) s. t67, not 1.
Några utdrag ha tryckts av Sjöborg i Samlingar till Skånes historia och beskrifning,
3t 268 f|. En mera ingående granskning av paltebokens uppgifter i syfte att försöka
nå fram till en på säkrare grunder vilande datering av densamma har ej gjorts. En
sådan undersökning kan dock utföras med hjälp av annar jordeboksmaterial. Lämp-
liga jämförelseobjekt äro dels r5zz àrs jordebok över ärkesätets gods (Gamle Regn-
skaber, Lunde Ærkebisps Regnskaber rjrg_3j, DRA), dels en räkenskapsbok för
Malmöhus làn r546-47, i vars intäktsregister influtit uppgifter rörande det ärkesätets
gods, som vid denna tid lagts under Malmöhus. Det kallas där sammanfattningsvis
Lundagårds län (Gamle Regnskaber, Kristian III, Malmöhus Len, DRA). Jämför man



4c,6 NOTER OCH HÀNVISNINGAR

dessa tre källskrifter med avseende på landbornas namn, finner mân, att ett stort

antal namn på bönderna i palteboken återfinnas i r5zz ärs jordebok men blott ett

mycket ringa antal i x546 fus längd. Vidare äro stundom namnen desamma i rSzz

och 1546 års jordeböcker, medan de i palteboken motsvaras av andra namn. Slut-
ligen kunna ett par exempel framdragas pâ att ett namn' som palteboken har, upp-

tagits men överstrukits i rSzz ärs längd och ers¿tts med andra namn, varvid det

ibland tillskrivits, att de nya bönderna varit söner till företrädarna, medan det under-

stundom framgâr av namnväxlingen, âtt så varit fallet. De slutsatser, som kunna

dragas härav, äro följande: Palteboken har upplag* före r5zz års uppbördslängd,

men dock ej tidigare àn att Ílera av de däri upptagna landborna ännu voro i livet,
när godset pä t54o-ta\et lades under Malmöhus' Den måste sålunda ha tillkommit
under senare delen av Birger Gunnersens arkiepiskopat. Den avsåg att vara en liggare

över ärkebiskopsgodset och upptager därför ofta uppgifter om ägogränser, vilka fast-

ställts genom syn. Det bevarade partiet av palteboken innehåller endast två årtals-

uppgifter, nämligen ärtalet r514, vilket båda gångerna nämns i anslutning till marka-

skäisangivelser eller uppgifter om ärkesätets rättigheter. Dessa uppgifter synâs sålunda

ha hopsamlats i samband med bokens uppläggning. Palteboken är sedan länge för-
svunnen. I behåll finns endast en kopia, som tyvärr är defekt. Denna kopia visar

emellertid i fåga om en detalj, att paltebokens originaltext reviderats under de

följande årtiondena med hänsyn till de då aktuella förhållandena. Vid Ãkarps län

i Reslövs socken anges nämligen: "Tetta lehn haffuer Frue Birgitte paa Skarholt"
(fol. rzo a). Härmed avses Birgitte Bille, arkielektus syster' änka efter Jens Tor-
bernsen Rosensparre. Hon erhöll det nämnda länet år r54r (Skbrf. Domkyrk. nr

797). Notisen har sålunda infö¡ts i palteboken och därifrån överflyttats i samband

med den ursprungliga texten till kopian. Palteboken gjorde m. a. o. tjänst som

liggare över ärkesätets gods ännu pä r54o-talet.
36 DKL tz146 f, r6of, ú4.
3? Ett itine¡a¡ium kan upprättas med ledning av natthållslista i DM 3.YIzz78 I

och dateringsorterna i DK:99 ff. Det ter sig på följande sätt: 16/e i Köpenhamn,
2?/a i Hälsingborg, 30/e i Angelholm, 31/e i Lagaholm (ett skyddsbrev där för To¡ekovs
kyrka, tr. N. Holmberg, Några återfunna brev om Torekovs kyrka (Bjärebygden

rgjt) s. 4z), alo-7/ø i Varberg, ?/s till Falkenberg, s/o till Halmstad, 10/s till Laholm,
11/s till Ossjö, 12le till Herrev¿ds kloster, tals till Mjölkalånga, 16/e till Vä, 18/s till
Bäckaskog, 1els till Sölvesborg,22le till Ãhus, 23ls till Ravlunda, za/o till Oveds kloster,
rln-zln i Lund, íl:.o âter på Själland.

38 GDL 4: 16¡.
3e DKL r:98 f.
a0 DK: roz f. DM 3.YL 44 f. Rördam, anf. arb. (NKS II) s' 7ro ff.
a1 Ett brev nämnt i Rördam, anf ,arb. (NKS II) s,7t4 rtot 3, ett tryckt i Falkman,

Upplysningar om kronans, kyrkornas och presterskapets inkomster af andeligt gods

uti Skåne, Halland och Blekinge, z: rz f. Rördam uppger' att brevet från Herrevads

kloster skulle ha daterats i Esrom. Så står det också i Ny kgl. Saml. 4o rrz8, s. 56,
som Rördam avtryckt. En ann¿n handskrift, Gl, kgl. Saml. 4o 3r8o, s. 7b har emel-

lertid i dateringsformeln ,'wort Closter Flerritzwadto, vilket enligt det i not 37 uPp-
gjorda itinerariet, måste vara det riktiga. Rördams tvivel i fråga om brevets äkthet

äro alltså obefogade. Dateringen till Esrom beror helt enkelt på ett avskrivningsfel.
a2 Tryck'r. i Rördam, anf. arb. (NKS II) s. 7r4f.f.
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aB DKL r: rr8.
44 GDL 4: r93f.
a5 Utsändningslistan avtryckt i Rördam, anf . arb. (NKS II) s. 7o7. Er given ter-

minus post quem i fråga om utskrivandet av listan 'àr 6 nov. 1539, dâ, Peder Porse
blev länsman på Flyinge (DK: ro6). En säker terminus anre àr 22 nov. rj4o, dâ
Mogens Gyldenstierne lämnade sitt enda län i Skåne, Lindholmen (DK: r¡r). Den
z5 juli x54o efterträdde Sti Porse Jörgen Urne på Lundagård, och eftersom han
rimligen borde ha nämnts bland brevens mottagare, om han innehaft sin länsmanna-
befattning, när listan uppgjordes, förefaller det sannolikt, att detta skett före juli

' )+".
46 GDL 4t zrr f .
47 DKL r: 168 f, r88 f.
ae Malmö stadsbok r¡o3-48, s. 334, MSA,
a0 Malmö stadsbok r5o3-48, s. 3l j f, MSA, Om innebörden av benämningen

"hedske" sc LAU 5:427.
50 Malmö stadsbok r5o3-48, s. 33¡, MSA,
51 DKL ¡: zoo f.
52 Itinerarium kan uppgöras efter natthållslista i DM 3.YIt 286, 5o6 (om gengärd

se s, 286 ff) och dateringsortern¿ i DK: r9z ff. Några brev, som utfärdats under
resan, äro infiirda i DM 3. YI:2.94-3o4. Itinerariet har följande utseende: 15/o i
Helsingör, ral6-20f s i Lund, 22la tiLL Malmö, där kansliet synes ha dröjt kvar ända
till 1als. Konungen sjäiv besökte under denna tid även Falsterbo, Skanör och Trelle-
borg. Resan fortsatte sedan över Näsbyholm, Ystad, Gladsax och Ravlunda till
Ãhus, dä¡ konungen vistades 15fe-zs/e. 3rle i Bäckaskog. Därifrån gick färden över
Sölvesborg, Mörrum och Hoby till Ronneby. 16/o i Ronneby. Därifrån över Lyckå
och Avaskär till Brömsebro, Ãterfärden gick bland annat över Vä och Bäckaskog.
Senast den r¡ okt. var Christiern åter i Köpenhamn.

ut DM 3.YIt 3o7 f..
5a Fullmakten i koncept, DLA, Inkomna handlingar t473-r653.
55 DK: r8z.
56 Originalet finns i Pergament B t, Rigsraadets Arkiv, DRA.
ut DM t. IV:98 f efter avskriften i Malmö stadsbok r¡o3-48 s. 3rr ff, MSA.

Originalet i Pergament B 5, Rigsraadets Arkiv, DRA.
58 Tryckt i LagerBring, Samling af åtskillige Handlingar och Påminnelser, t: ro7ff.
5e Tryckt i Tegnér, Förlikningen i Lund r¡39 (Samlingar til1 Skånes historia,

fornkunskap och beskrifning, utg. av M. \Øeibull, r87r) s, 57 Í1,
60 Pergament B 5, Rigsraadets Arkiv, DRA.
01 Galster, Reynold Junges Möntmesterregnskaber rj34-4o (Festskrift til Kr.

Erslev) s. z8z f.
62 DK: r5z.
63 Malmö borgares brev 6/s r54o, Danske Kancelli, Indlæg til Registranterne og

henlagde Sager, DRA.
6a Malmö stadsbok rto3-48, s. 318, MSA.
65 PRF z: 48¡.
06 Bytesbrev 281ø r54t, Pergamenter C 7, Kass. Oblig. DRA.
67 PRF z:54rff,
68 Avsk¡ift i Engeströmska samlingen, B IX r, t5 fol, 7r ff, KB.
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6s Pergamentbrev B rr, MSA.
?0 Lunds stads brev l/e 1544, DLA, pergamentbrev. Schalling, Kyrkogodset i

Skåne, Halland och Blekinge under dansk tid, s. z6o not ¡.
71 DK: ro4,
?2 DKL ¡: ¡oo.
?s PRF 2ijoo, jog,5rz. DM 3.YIrr94.
74 PRF z:499f.
?õ PRF z:5r3f,1t4f.
?6 GDL 4z zo6 ff , PRF z: ¡3o ff.
77 AGA.3:32 1.
?8 Christiern III:s förordningzs/t t546, Danske Kancelli, Adskillige Registre r¡36

-¡o, fol, 93, DRA.

Adern och ky,kl;;i,n", erter är t536

1 Tankegången var vanlig. Den uttalades t. ex. av Luther i An die Ratsherren
aller Städte deutscher Nation (Martin Luthers \Øerke, \Øeimarausgabe, r¡: z8 f) och

i Christiern Pedersens danska bearbetning av detta arbete (Danske Skrifter 4z 469 fi.
Den uttalades år r¡3o i ett brev av Mogens Göye (?/r rtjo till Anders Bille, Privat-
arkiver, Papir, Bille, Anders Bentsen, DRA.) och återfinnes även i 4-julirecessen från
herredagen r¡33 (GDL 4t49).

2 DK: r34 f.
s Holger Ulfstand till domkapitlet 1lt r54r, DLA, Ankomna brev 153o-1639.
a LÃU 4:53f.
5 Torbern Bille till domkapitlet zoh r54t, DLA, Ankomna brev t53o-r639.
6 Skbrf. Domkyrk. nr 928-3o.
? Schalling, Kyrkogodset i Skåne, Halland och Blekinge under dansk tid, s. 3oz f.

LSLB Malmöhäftet ¡: rot, tr92, 1167, ro6o, DM 4.I:38.
t DM 4. I: z4t1' 4. V: 333 f. 'f.A 4:324.
t Tage Thotts löftesbrev zsl:m t547, DLA, Inkomna handlingar r473-1653. Skbrf.

.Ã,tsk. kyrkor nr 2oo.
Lo DM 4.I:239.
11 DN r: 796 f.
12 DN r:794t 4.186,8r9l; rc:76611, trz69o; rz:7r9l; t5;662f.
13 DM 4. I: 33.
la Torbern Bille till domkapitlet 181rc 1539, DLA, Ankomna brev t53o-r639.
15 Skbrf. Acta priv. nr 87r.
16 Torbern Bille till Johan Friis 22lz 1542, Danske Kancelli, Indlæg til Registran-

terne og henlagde Sager, DRA.
1? Skbrf. Domkyrk. îr 792.
18 Skbrf. Domkyrk. nr 97r-72, 974.
10 Fleise, Familien Rosenkrantz Historie, z:236.
20 Sti Porse till domkapitlet 2elø r54r, DLA, Ankomna brev t53o-r639.
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21 Skbrf. Acta priv' nr 9t3,
22 DK: 36of. tF-A 423o2, 345,
23 C. G. \Øeibull, Bidrag till Lunds domkapitels och dess arkivs histori¿ (HTS a)

s. r3g not ¡. DK: rg4 f. DM 4. IV: 33o, Erslev, Konge og Lensmand i det sextende

Aarhundrede, s. rr¡ ff.
2a Schalling, anf. arb. s. 333.
25 Schalling, anl. arb. s. 3ro, 333. .Æ,A 4:3zof , 323.
26 LAU 6z 244.
2? Schalling, anf. arb. s. 3o4, 3ro.
2s nrr , r. ^^^f, , \1,..A ÆÃ ¡. ¡tP (Lhrf Ãtsk kvrkor nr zzt.

vtfL +. L..Jt 
" 

+. t t )-v. -P1'

2e LSLB Christianstadhäftet, s. r7o, z5t, 536.
so DK: 16¡.' sr DKz zjz.
s2 DKz 4zz f .
33 Skbrf. Domkyrk. nr 8¡9.
sa Christiern III till domkapitlet 10/ro r¡38, DLA, Konungabrev t53z-t656'
s Skbrf. Domkyrk. r 767.
36 Skbrf. Domkyrk. nr 916.
s? DK: r33. DM 4.IYt y6. Nytt brev gällande enbart Ãhus län, DK: zoo'
38 DK: 56, to4.
se Förlikningsbrev zr/t r5zo,Privatarkiver, Pergament, Brahe' Niels Akselsen' DRA.
ao Skbrf, Domkyrk, nr 8¡2.
41 LSLB Malmöhãftet r:393. Schalling, anf. arb. s.3orf. DM 4'Izz4o'
a2 DK: 99, 2oo' 368. DM 3' VI: z8r; 4.lY:343' Erslev, Danmarks Len og Lens-

mænd i det sextende Aarhundrede, s. r44'
as Skötebrev 2/z :1542, Privatarkiver, Pergament, Brahe, Jens Akselsen, DRA'
aa Skbrf. Domkyrk. nr 842.
a5 Skbrf. Domkyrk. nr 77i, 866, 96o.
a6 Skbrf. Domkyrk. nr 784. .Æ'A' 4: 3r5.
a? om Jep Thordsen som flykting i sverige, se Landberg, De nordiska rikena

under brömsebroförbundet, s. r4z f|,
48 DM 4.h tz7. ÆA 4t 358.
ae Skbrf, Acta priv. nr 89r, Domkyrk. nr 829-3o. DM 3. VI: 341. 'EA 4:3oo,

ttr.
50 Schalling, anf. arb. s' 3or.
5L Æ'A 4z yr Îf .
52 Skbrf. Ãtsk. kyrkor rr t6o-6r, ú6-67, 77o-72. Æ-A 4: 352'
ss Æ,4 4z jo4, 329.
5a ÆA 4: 3t5.
55 LSLB Malmöhäftet r: 26.
56 En mängd processhandlingar, härstammande från denna verksamhet, förteck-

nades vid den inventering av breven på Lundagård, som påbjöds â,r t555. Registra-

turet är tryckt i ÆA 4 under rubriken Lundegaards Rreve.
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KAP. rt

Det gamla och det nya

1 om domkyrkoförsamlingens uppkomst, se Barnekow, Lunds domkyrkas historia
r¡36-168o (Lunds domkyrka rr45-t945, z) s. rr ff.

2 DKL r: ¡o.
3 Christiern III:s privilegiebrev 1als 1547, DLA, Konungabrev 153z-ú56.
a T. ex. DM 3. VI: t8zÍf, 356; 4.I:46f.1; 4.ïI:73. DKz 256.
5 DK: 3o8. Torbern Billes och Lunds domkapitels fullmakt 6/r r54t, koncept,

DL,t, Inkomna handlingar t473-r653. schalling, Kyrkogodset i Skåne, Halland
och Blekinge under dansk tíd,, s. 329.

u DM 4.V: 3r¡.
7 Schalling, anf, arb. s, 4G f .
8 DK:72. Originalet i DLA., Konungabrev 153z-1656.
e DK: zr8.
10 DK:256.
11 c. G. \Øeibull, Bidrag till Lunds domkapitels och dess arkivs historia (HTs a)

s. r42.
12 DKL ti tt, r22f, r3zÍ. Denna gudstjänstordning har säkerligen mycket av

intresse ur idéhistorisk synpunkt för fackmannen.
13 DKL rt 3o, 37.
1a DKL r: r87.
15 DKL r:37.
16 C. G. lØeibull, anf. arb. (HTS a) s. rz3 f, rz9. DKL r: rog, r9g.
17 DK:3o7. A. Friis, art. Claus Urne i DBL z4:54of.tt DM 3.I:68f,78,87; 4.Il.r9Bf.
le f)K: r9r. DM 4.lYt y7.
20 Domkapitlet till Christiern III 8/u r¡4r, DM VI: 39 f.
21 Skbrf. Acta priv, nr 885.
22 DK: zz9.
23 DK:4¡8,
2a Belagd som kantor i en kapitlets skrivelse år r¡3g till pastorn i Mellby, koncept,

DLA, Inkomna handlingar 1473-1653. Mogens Madsens uppgift att peder Seber
först efter rt4r rillrrä* kantorater (MHD z. rr:zz9) håler sålrnda ej streck.

25 DK: 3o9.
26 Torbern Bille till domkapitlet zzla 1534, DLA, Ankomna brev 153o_1637.
', DM 3. VI: r¡4.
28 Omtalad som död i Skbrf. Domkyrk. nr ¡ogz.
20 Den 13 avg. ri|t bortgavs hans kanonikat (DK: 196), Hans tesramenre dare-

rades den rr nov. r¡4r, DLA, Inkomna handlingar 1473-1653.
30 Lunds domkapitels intyg 6/ro r¡36, koncept, DLA, Inkomna handlingar 1473_

16t3.
s1 Skbrf. Domkyrk. nr 93Í, 947.
32 DK:428.
ss Kaniken Peder Dringenbergs intyg slz r54r, DLA, Inkomnahandlingar t473_



16¡3. Holser rk,ld.".":; ;:-t";-r, :itÏ:ì;:.,,-- oro,,"k.::,
handlingar r473-t653.

sa Legobrev 71ls r54o, DLA, Arrende- och genbrev på altargodset, DK:422.
35 Omtalad som död i Skbrf, Domkyrk. nr 86o.
36 Skbrf. Acta priv. nr 972. Namnet â'r dàr nägot förvanskat.
s? Mogens Madsens uppteckningar, MHD z.II:229. Skbrf. Acta ptlv. nr 879-

8o. Efter Torkel Brunk omtalas ett prebende som vakant i Skbrf. Domkyrk. nr ro74,
s8 DM 3.VI:76. Inskriften på hans gravsten återgiven i Sommelius, De templo

cathedrali Lundensi, s. r38.
30 Tlt,t , \/T, .a^ Tlll. ,9r
ao Skbrf. Domkyrk. nr 73t.
a1 Skbrf, Acta priv. nr 9to. Mogens Madsens uppteckningar' MHD z.ll:228.

Gravskrift återgiven i Sommelius, anf . arb. s. ¡28 f.
a2 Ett flerral av domkapitlets arkivalier försågos av Jon Tursen med påteckningar

(r. ex. LAU 4:88, r39, r45, zr8, 298; 5t reo' 22r, 4;r; 6t r35, zrt). Se även not

r7 till kap. z i det föregående.
43 Testamente 8/a x546, DLA, Inkomna handlingar 1473-1653. Omtalad som död

ílts. r546, DK: 3oB f.
aa Gravskrift avskriven i Somrnelius, anf. arb. s. r43.
a5 Lunds domkapitels intyg 6/ro r¡36, koncept, DLA, Inkomna handlingar t473-

r6¡3. Kaniken Bent Arvidsens intyg 2rlo r54o i samma arkivserie. B¿rnekow, Niels
lfemmingsens teologiska åskådning, s. z f.

a6 Aage Sparres testamente 12/to r54o, Privatarkiver, Papir, Gyldenstierne Mogens,

DRA.
a? Niels Knudsens testamente Ll/tt r54r, DLA, Inkomna handlingar 473-t653.
a8 Peder Olufsens testamente 22la r546, DLA, Inkomna handlingar r473-t653.
ae Peder fversens arbete tryckt i MHD r,L 257 ff .

50 Bullan finns i Diplomata capituli Lundensis, Tomus II, s. 3yfl (LUB)' En arkiv-
förteckning fuà¡ àr 1494 över kapitlets handlingar uPPtager bl. a. "Sententia excom-

municationis lata contra invasores ecclesiae per Dominum Petrum archiepiscopum"
(SRD 7: z6z). Peder Iversen har sålunda begagnat brevmaterial ur domkapitlets a¡kiv.

51 Beläggen återfinnas för r53B: Skbrf. Domkyrk. nr 763, r54¡: Skbrf. Domkyrk.
nr 863, 865. r546t Skbrf. Domkyrk. nr 89r, Borgmästarens i Lund btev r0/z t546,

DLA, Inkomna handlingar 1473-1651. r55o: Skbrf. Domkyrk. nr 938. Kvittenser
utställda på Torkel Brunk (¡ st,) och Holger Skaldre (z st.) åren rt4r, rt42' rt47,
1548 och 1549 linnas i DLA, Handlingar som tillhört enskilda kapitelmedlemmar'

52 Skbrf. Acta priv. nr 967.
5s DK: 442. Danmarks Adels Aarbog zt þ9o4) s. 478 f '
5a Arrendekontrakt utställt å hans vägnar 1la 1543, DLA, Arrendebrev och gen-

brev å prelat-, mensal- och prebendegods.
55 Mollerup-Meidell, Bille-Ættens Historie, t:747 lf .

56 DK: t9t, t96,
5? Skbrf. Domkyrk. nr 86o, 869.
58 DK: 3o9.
5e DK: 428.
oo ¡akob Gregersen avled r54r (DM ¡'VI:3oo, DK: zr3). Mads Andetsen inne-

hade sin vikaria ännu år r54z (arcendekontrakt 28la 1542, DLA, Arrendekontrakt
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och genbrev på altargodset). Mogens Ref innehade också nämnda år sin vikaria
(arrendekontrakt av samm¿ datum och i samma arkivserie som föregående).

61 Skbrf. Domkyrk. nr 848.
62 DK:66, r93, r8z f. Arrendekontrakt utställda av Mogens Pedersen under åren

r54r-48 finnas i DLA, Arrendekontrakt och genbrev på altargodset.
63 DK: 3o8 f.
0a J. O. Andersen, arr. Johan Weze i DBL z5:47rf. Olaus Magnus tillägg till

Johannes Magnus, Historia metropolitanae Ecclesiae Upsalensis (SRS 3: z) s. 8r.
0: J. O. Andersen, arr, JörgenSkodborg iDBL zz: r3o.- Man vet ej var Jörgen

Skodborg tog vigning. Med säkerhet kan sägas, arr der ej skett i Rom utan troligen
i Tyskland eller Nederländerna. Under sluter av sin levnad verkade han som vig-
biskop i Köln. Den kanonisk¿ lagen föreskrev, arr en utnämnd biskop inom tre
månader hade att 1àø viga sig, om han ej ville gå sin rätt rill ämberer förlustig.
Någon annan utnämning av Jörgen Skodborg än den, som skedde i nov. 1525, är
ej känd. vigningen har m. a. o. ägr rum under de närmasre månade¡na därefter och
har gäilt arkiepiskopatet i Lund.

66 Rördam, Lektor Frants Vormordsen, Skaanes evangeliske Reformator (KS ¡, II)
s. 4r7 ff. J. O. Andersen, art. Frands Vormordsen i DBL 26. Högskolan i Malmö
torde ha upplösts âr r536 eller under loppet av är r537. oluf chrysostomus flyttade
r536 fuän Malmö till Köpenhamn, medan Peder Laurensen och Frands vormordsen
däremot synas ha stannar kvar till dess att i sept. 1537 de nya superintendenterna
invigdes och Köpenhamns universitet återupprättades (sonnenstein-\Øendt, om re-
formationen i Malmö och de första lutherska presterna derstädes (NKS II) s. zo6 [)-

67 DKL r: ro9. DM 3.YI:294. Kancelliets Brevböger rttr-tt, s. 4i.
68 Rördam, Om Superintendenrernes Stilling efter Reformationen (NKS I) s. 3¡of.
6e Skb¡f. Domkyrk. nr 747.
70 Rättartingsdom l1ls t537, Herredags Dombog rj37_4r nr r, fol. roo.
71 Skbrf. Domkyrk. nr 77r,
72 Skbrf. Acta priv. nr 9o8.
73 Tryckt i DM V: z6o ff.
7a DKL r: ¡8.
75 Anders Ljungs monita 1544, MHD z.II;3o7.
76 Mogens Madsens uppteckningar, MHD z.IItz3z. Rördam, Kjöbenhavns Un.i-

versitets Historie, r; t64 Îf .
?7 Skbrf. Acta priv. nt 925,
78 DKL z: r3.

'n ,548 års synodalstatuter, KS 5.fI:47o11.
to tt48 års synodalstatuter, KS ¡. II:48o.
81 christiern III:s fullmakt för Niels Palladius zlt r55z fôrtecknad i skbrf. Dom-

kyrk. nr 9¡9.
82 Brevet finns i DLA, Inkomna handlingar t473-165,3. Tryckr i Peder Lauren-

sen, Malmöbogen, udg. ved H, Fr. Rördam, inledn. s. LXV ff.
83 P. Jhs. Jörgensen, Dansk Retshisrorie, s, 399. Belâ,ggen på häradsdekaner inom

ärkestiftet under katolsk tid äro relativt talrika: LAU 4: rG4, zzo, 379. j,: jj, 99,
3jo. 6:77, r24, z6z e¡c.

84 DKL r: ro6, rr3 ff.
85 Malmö stadsbok rto3-48, s. z5¡, MSA.
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86 Sonnenstein-Vendt, anf. arb. (NKS II) s. zrr ff, zz¡ ff. Claus Mortensens hit-
tills okända dödsdag har kunnat fastställas genom ett lyckligt fynd, behandlat av

Hellström, ,Dringelbergska Libreriet" (Malmö fo¡nm.-för. årsskr. r94o) s. 5B f.
87 Tryckta MHD z. ll: z9r fÍ.
88 Severinsen, Hvem blev evangelisk Præst r537? (Præstehistoriske Samlinger r)

s. 14 ff. Dens. Jens Andersen Beldenaks Præster og Reformationen (Aarb. for Hist.
Samf. for Odense og Assens Amter r9z9) s. ¡84 ff.

80 DK: 17, 19, 24, 29, 3o. DM 3,YI:. 65, 79, tor,
eo DKL r: ro¡.
91 S"hallino anl atl¡ < c¡al ¡¡t lÇ ¡RR

-------^---Þ, -/ ^ --t ----
s2 Bara kyrka lydde under Torup, Skabersjö under Skabersjö sätesgård, Bollerup

och St. Olofs kyrka i Lunkende under Bollerup, Näs (Trollenäs) under Eriksholm
(Trolleholm), Ortofta under Ortofta sätesgård, Vollsjô under Vollsjö sätesgård samt
Abild under okänt patronat (Schalling, an[. arb. s. rzr ff). Patronatsrätten tillkom
sålunda i de flesta fall medlemmar av 'àiterna. Ulfstand, Thott, Sparre eller Krognos.

e3 Sonnenstein-\Øendt, anf. arb. (NKS II) s. z¡r ff. Barnekow, Lunds domkyrka
rt36-t68o (Lunds domkyrka tr45-r945, z) s. rzff.

sa Angående den liturgiska traditionen hänvisas till Kent, Brændpunkter i Refo¡-
mationstidens Gudstjensteordning, s. 4 ff, 38 fÍ.

e5 Sonnenstein-Vendt, anf. arb. (NKS Il) s, zi4. Rördam, Lektor F¡ants Vor-
mordsen, Skaanes evangeliske Reformato¡ (KS ¡. II) s. 44r [.

e6 Nye Samlinger til den danske Historie, udg. ved P. F. Suhm, 4: J-4 s. 99.
e? Helgonbilderna med inskriptioner och inskurna årtal omtalas i de benzeliuska

topografiska samlingarna rörande Glimminge socken, Engeströmska samlingen B VIII
z. 56, KB, De kvarstodo alltså ännu vid rToo-talets början.

n" ,t44 års synodalstatuter, MHD z.ll:297, 299. rt48 års synodalstatuter, KS

5. II: 477.

'n r jtr års synodalstatuter, MHD z. II: 3oo.
too ,t44 års synodalstatuter, MHD z.lI: 3o6.
tot , j44 års synodalstatuter, MHD z.Ill. 3r3 f .
to' tt46 års synodalstatuter, DKL z: 13. r¡48 års synodalstatuter, KS 5.II:48r.
103 Anders Ljungs monita 1544, MHD z.I7:33r. r5¡r års synodalstatuter, MHD

z. II: 332.
10a Sockenvittne från Hammarlunda socken e/z r¡33, Gejstlige Arkiver, Pergament,

Lunde Ærkebisp, DRA.
105 DKL r: zz4.
106 Skbrf. Domkap. nr r8¡.
107 I följande sjutton fall är det otvetydigt, att kyrkan vunnit rättegångarna:

,EA 4:3rz (en skogslott till Ausås kyrka 1542. Jmf. Skbrf. Ãtsk. kyrkor nr 16z),

3ro (en skogslott till Vâlluvs kyrka 1543. Jmf. DM 3. VI: z8¡. Skbrf. Ãtsk. kyrkor
nr 168), 3zzf (en jord till kyrkan i Flannas 1545), 3zz (en jord till Järrestads kyrka
1545. Jmf. Skbrf. Ãtsk. kyrkor nr r8o), 3rrf (en jord till prästgården i Björne-
kulla r54¡. Jmf. Skbrf. Ãtsk. kyrkor nr r79, r8r), 3zB f (ett hus till Hammarlövs
kyrka 1547. Jmf. Skbrf. Ãtsk. kyrkor nr r5¡), 3o9 (en jord till Farhuits kyrka
t547. Jmf . Skbrf. Domkyrk. nr 879a), 325 þn jord till Bromma kyrka r5¡o. Jmf.
Skbrf. Ãtsk. kyrkor nr zz8), 335 (gods till Sönd¡ums kyrka r55r), 3z.z (en gärd
till S. Mellby kyrka 15¡r), 324 (en äng tiil Smedstorps kyrka r¡¡r), 3o5 (en gård
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till Revinge kyrka r¡¡z), 3191 (en äng till Sönnarslövs prästgård t51z), 3zr (en
gård, två jordar tiil V. Vrams kyrka r55z),323 I (nägra ängar till Hammenhögs
kyrka r55z),325 (en jord till Baldringe kyrka r¡52), 316f (en gård till Färiövs
kyrka r¡¡3). - I vissa fall kan det fastställas, att tvisten gällt landgillet 'f,A 4:3t7
(N. Strö rt4ù, 3r9 (Ostarslôv 1549), 3to f (Kropp tt4Ð, 3r4 (Visseltofta r¡¡r),
3r8 (Råbelöv 155t), 3zz. (O. Vemmerlö,r rjt4),312 f (Rebbelberga r¡48) 3r3 f
(Häglinge r548-5r). - Utfallet ãr ovisst i följande Íall: 'F.A 4:3r8 (O. Ljungby
1543), 329 (Gässie r544), 3zr (Skepparsl6v r146),329 (Bunkeflo tJ47), 313 (Perstorp
1547), 3zo ()tsphult 1548. Jmf. Skbrf. Ãtsk. kyrkor nr zo9), 3zo (Huaröd r¡49),
33of (Knästorp rJJo),319 (Jämshög r55t),3r9 (Ivetofta t55t),32o (Linderöd r55r),
327 (Lövestad r55t), 323 (Gärdsnäs rtt2), 326 (skogslotter i Skartofta till Oveds
kyrka tSSz), 3o8 (Härlöv r5¡3).

108 ÆA 4:3ro.
ros Æ,A 4z 3r9.
110 För den följande framställningen hänvis¿s i första hand till gängse hand-

böcker. Därutöver ha särskilt anlitats Kjöllerström, Missa Lincopensis, Dens. Arke-
biskopsvalet r53r (Svensk teol. kvart.-skrift t937), Svalenius, Georg Norman, I.
Andersson, Visitatio Gustaviana (i Svenskt och europeiskt femtonhundratal). För
upplysningar om förbindelserna mellan hertig Albrekt av Preussen och Gustav Vasa.
stãr jag i tacksamhetsskuld till prof. Gottfrid Carlsson, som låtir mig taga del av
en otryckt uppsats rörande dessa frågor.

111 Om nürnbergteologiens och Andreas Osianders inflytande på det svenska
reformationsverket, se Flolmquist, Reform¿tionstidevarvet rszr_16rt (Svenska kyr-
kans historia, utg. av Hj. Holmquist och H. Pleijel, 3), r: r3r ff.

Relationerna om helgeandsbrödernas utdrivande
ur Malmö helgeandskloster

1 Skrifter af Paulus Helie, 6: rr5.
2 Sonnenstein-Vendt, Om reformatorerna i Malmö och de första lutherska pres-

terna derstädes (NKS II), s. r¡6. Peder Laurensen, Malmöbogen, utg. H. Fr, Rördam,
inledningen s. IV f.

EXKURS 2

Kronologien i malmökapitlet av 'Cronica seu

breuis processus in causa expulsionis
fratrum Minoritarum. . .>)

1 Om det âr r5z9 uppresta altaret i St. Petri kyrkan sägs: "hodie ibi erectum srar,'.
I ett annat sammanhang heter det: ,FIeresis enim lutheranã adhuc (scil, t5z7) tantum
incrementi et audaciae in Dania non habuerat, quantum nunc habere conspicitur"
(SMHD zt 342, 34r).

' SMHD z:34of[.
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3 Knudsen, Bidrag til Oplysning af den danske Reformationshistorie (ANO r847)
s. r43 ff.

a Gravstenen ligger framför högaltaret i St. Petri kyrka. Av Mogens Madsen
(MHD z. II: zo¡) och Hans Thomesen (Företalet till 1589 års psalmbok) uppges, att
den första predikan hållits på rådmansvången. Thomesen tillägger en datumuppgift

"första dag juni, som var nä¡msta onsdagen fôre Kristi Himmelsfärdsdag". Sagda
dag var z9 maj. Knudsen räknar med detta datum. Det torde emellertid vara klokast,
art ej bygga något på en datumuppgift av detta slag.

5 DM III: z36ff.
6 FIans Olufsen omtalas en gång till i krönikan, nämligen då han jämte Claus

Mo¡tensen på St. Jörgens kapells kyrkmässodag deltog i en dispyt med gråmunkarna
(SMHD 2. j$). Det är ej .känt, om detta- kapell haft en särskild kyrkmässodag.
Troligast àr att denna varit helgonets egen festdag, d. v. s. St. Jörgens d,ag, z3 aprtl.
Knudsen förlägger händelsen - otvivelaktigt riktigt - till år r5z8 (Knudsen, anf.
arb. (ANO 1847) s. rto, not r). Men den z3 april 15.28 skuile predikanterna enligt
hans tidsschema ha befunnit sig i Haderslev!

7 L. \Øeibull, Anteckningar till Skånes konsthistoria (HTS z) s. roo f.I SMHD z: 342,0 Knudsen och Sonnenstein-\ñendt ha vid översättningen bortsett från partikeln
,,vel,', som måste betyda 'även, också, (Se t. ex. Georges, Ausführliches lateinisch-
deutsches Handwörterbuch, s. v. vel, B. z). De ha därför antagit, att kyrkan vid mid-
dagstid sLulle ha stått öppeu för evalgelisk gutlstjänst me¡ì alt i övrigt de katt-¡Isk¿
mässorna skulle ha Íortgàtt, tilis sockenprästen slutgiltigt resignerade. (T. ex. Sonnen-
stein-\Øendt, Om reformatorerna i Malmö och de försra lutherska presterna derstädes
(NKS II) s. Í47). En sådan kompromiss synes ha varit omöjlig i Malmö. I juni 152.9
meddelade kaniken Oluf Hak, att en gudstjänst hâns föräldrar stiftat i St. Petri
kyrka, förhindrades av lutheranerna (Skbrf. Ãtsk. kyrkor, w r37).

10 Originalet på pergament i MSA. Samma hand har infört notiser i stadsboken
1j43-44 och gjort anteckningar vid notiser Írän r54r och r54z (Malmö Stadsbok
r5o3-48, s. 372, 376ff, 363, 35o).

11 Malmö stadsbok r5o3-48, s. r¡6. MSA.

EXKURS 3

Den skånska adelns politiska agitation
under och efter grevefejden

1 Hvidtfeld, Danmarckis Riges Krönicke, z; 146o-66.
2 I DM III: 3o3 ff. har avtryckts en samling notiser om händelser under greve-

fejden. Det är alldeles tydligt, att även de stamma från skånska adelskretsar. Av de
inalles tjugo notiserna behandla elva händelser i Skåne och fem händelser i Helsingör
och Köpenhamn, ailtså i de närmaste grannstäderna på Själland. Tendensen, sådan
den röjer sig i attribut och längre uttryck, är antilybsk, antigrevlig och fientlig mot
malmöborgarna (BI. a. användes uttrycket "en Malmös man', varom mcra i det föl-
jande), I åtta notiser behandlas händelser kring Truid Ulfstand eller Varberg, Sam-
lingen torde ha iordningställts i honom närstående kretsar.

3 L. \Øeibull, Hvem är fötlattaren till Seditionum Danie Liber? (Skånska sam-
lingar, utg. M. Veibull, r894-9t 4: z) s. 3o.a Tryckt i Bidrag till Skandinaviens historia, utg, C. G. Styffe, 4: 258, Jmf. G.
Carlsson, Hemming Gadh, s. 328 f.5 Rördam, Historieskrivning og Historieskrivere i Danmark og Norge siden Re-
formationen, r: r3 f. L. Veibull, anf. arb. (Skånska Samlingar, utg. M. \Øeibull, r894

-9t 42 z) s. 3o.6 E. Jörgensen, Historieforskning og Historieskrivning i Danmark indtil Aar r8oo,
s. 82,
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309
Bielke, Jens Tillufsen 97, z16, z6o
Bille, Anders Bentsen, riksråd $, tr,

52, 58, 84,86, 9o, 92,93, 9j, 98, t2o-
zz, r85, t9o, 2oo, zo6, zo7, 2o9, 227,
243, 254, z6z, z7t, 273, 277, 313, 373,
j84, 39r-93, 39J, 4o4, 4o5, 4o8

Bille, Bent ,A.ndersen 98, 3\J
Bille, Birgitte Stensdatter 24, fr, 97,

z6o, 296, 4o6
Bille, Claus Stensen, riksråd 5r, ¡2, ¡8,

76, 8o, 8r, 83, 97, rzr, r45, rB5, rB7,
2o7, 2r4, zt6, zt9, 22o, 2t4, 2t9,
272-74, 287, 295, 296, 37o, 394, 397

Bille, Erik Pedersen z3

Bille, Eske Pedersen, riksråd 9o, 98, zo9,
zr4, zz8, 254, 264, 272, 277, 287, 294,

361,384,395,398,4or
Bille, Hans Bentsen, riksråd 43, jr, t8,

84, rzz., t87, r9o, 2t4, 39Í
Bille, Knud Pedersen, riksråd 42, j8, 77,

8o,84,86, rzr, t81, r87,2o7,2o9,
2r4, 217, 2r9, 22t, 237, 239, 24o, 253,
2j4, 2j9, 278, 287, 293, 298, 37o, 37r,
39Í, 396

Bille, Ove, biskop i Aarhus 23, 44, lr,
65, t83, r9o,272,366

Bille, Sofie, se Krummedige, Sofie Hen-
riksdatter

Bille, Sten Torbernsen 5r



434

Bille, Torbern Stensen, arkielektus r3,
24, 25, 43, 5r-56, ¡8-6o, 62, 6g,

89, 96-98, tr6, rzr-21, t39, r43,
r8z, r83, rB5, 187-94, 196, t99, zoo,

2a3, 2o4, zo7, zo8, 2t2, 213, zt5, zt6,
zr8-zr, zz5, zz6, zz-8, 233, 236, 243,

254, z6o, 264, z7z, 274, 278, 285, 287,

294-97, 299, 3o2, 3o8-ro, 3r2, 3r3,
349, 3t2-t4, 3t7, 36o, 366, 373, 378,

379' 39r, 394, 396' 4o2,4o8, 4to
Bing, Kield too-oz, 287

Birger Gunnersen, ärkebiskop 9, 24-
26, j9, 66, 67, 87, 96, 99, roo, roz,
to3, 136, 273, zBz, 297, 298, 3oz, 3o8"
jr2, 3j7, 365, 4o6

Boije, Nils, ryttmästare zzr
Bonaventura Richter, rådman i Malmö

378
Borger, Johannes, påvlig sekreterare 3o,

t4
Brahe, Aage Axelsen 23, 3o, 78
Brahe, Anne Pedersdatter 385
Brahe, Axel Axelsen, riksrãd 23, 3o, 42,

76-78,8o, 8r, 83, 84,86, 9o,96, rzt,
r5S, 156, r8z, 18¡, 2o1, 2o7, 2o9, 2ro,
2r2, zr1, zt6-t8, 222, 223, 225-27,
233, 237, 239, 2J3, 259, z6z, 277, 278,

286, zB7, 296, 297, j48, 36r, 37o, 37r,
38j, 396, 4oÍ, 4o4

Brahe, Jens Axelsen zt7, zz6, 227, 262'

287, 3oo, 3or
Brahe, Johanne Pedersdatter 38¡
Brahe, Jörgen Tygesen 277

Brahe, Lauge ,A.xelsen, riksrâd zt7, z6o,

287, 3oo
Brahe, Niels Axelsen 9, 8o, 8r, 96, 3oo
Brahe, Otte Tygesen, tiksrãd 277

Brahe, Peder Axelsen 38¡
Brahe, Sofie, se Rud, Sofie Jörgensdatter
Brahe, Tyge Axelsen, úksrâd 76-78'

370
Brask, FIans, biskop i Linköping 37,

ro7, 333, 364
Brochmand, Jesper, kunglig sekreterare

13, 37, 73, 3o8, 369, 4o4
Brostrup, Jens, ärkebiskop 39, 63, 67,

99, 3rz, 36t, j67

Brostrup, Tale Hansdatter roo
Bugenhagen, Johann ú6-68, 2J4, zii,

258, 267, 268, 3o6, 316, 323, 33j, J36

Carolus Benoest, klerk från Cambrai 7z
Cervino, Marcello, kardinal 4oz
de Cesis, Paulus Aemilius, kardinal ro-

14, 29, 39, 4Í, So, ¡5-58, r88

Christiern Severinsen, abbot i Allhel-
gonaklostret zz7, z6z, 287

Christoffer, greve av Oldenburg zoz-
o4, zo6, zo8, zrr-r5, zzt, zzz, 348,

349,39t-97' 400
Chrysostomus, Oluf, lektor 66, t7o, 255,

412
Claus Giordsen, kansler 4z
Claus Mortensen rTöndebi¡ds¡", predi-

kant i Malmö, häradsprost r39, rtg-
6r, t63, 164, 168, t76, z3r, 268, 269,

zB4, 3zo, 3zz, 323, 344-42, 386, 4r3,
41t

Claus Pedersen, kunglig kansler 3s9,

36r, 362
Colardi, Johan 36t, 362

Daa, Erik, kanik i L,¿nd 66, 68, 7o, 74,

3o9, 313, 366, 369
Daa, Jörgen Jörgensen z16, zr7
Decius, Nikolaus 16¡

Didrik Mortensen, rådman i Malmö z3o

Ditlev Smither, prost i Lund 65

Dringenberg, Henrik, myntmästare i
Malmö 74

Dringenberg, Peder, kanik i Lund 4ro
Dringenberg, Staffan, kapitelnotarie, ka-

nik i Lund j4, 69, 73, r44' 3ro

Eck, Johann 3r8
Erik Ottesen, kanik i Lund 7z
Ernst, hertig av Lüneburg z4o

Eskil, ä¡kebiskop rr, 63

Eskil Gregersen, vikarie i Lund 2.o7, 369

Falk, Jep Thordsen 38, 74, 264, 287,

364, 369, 4oz, 4o3, 4o9

REGISTER



Falster, losef 97, z16, zr7, z6o, 277,
z8o, 287

Falster, Laurids Jepsen, kanik i Lund
66, 68-7o, 74, 2o7, 3o9, 1,rz

Falster, Mogens 8o
Ferdinand, ärkeherrig, romersk konung

zt, 57, 58, r87, jj9
Filip IV, konung av Frankrike 329
Filip, lantgreve av Ffessen 4o, z4B, 399,

400
Fleming, Erik, riksråd, fältöverste zz r
Frans I, konung av Frankrike 7, zt, 48,

Fredrik, kurfuste av Sachsen zr4
Fredrik, pfalzgreve 223, 23o, z3z, 236,

272, 273, 35o
Friis, Johan, kunglig kansler 42, 73, 237,

24r, 242, 296, 4or, 4o1, 4oB

Gabler, Matthias r7
Gadh, Hemming 35o
Ged, Jakob 287, 298
Giedde, Knud Lauridsen 97, 143, zo7,

zt7, z6t, z6z, 377, 396
Granvella, Nicolaus Perrenor, Karl V:s

statssekreterare 366, 39t
Gris, Arild 97, 278
Gyldenstierne, Flenrih Mogensen, kanik

i Lund 3r3
Gyldenstierne, Jörgen Henriksen, kanik

i Lund, ärkedjäkne i Ribe 72, 3r3
Gyldenstierne, Knud Flenriksen, elektus

till Odense 4z
Gyldenstierne, Knud Pedersen, riksråd

z16, 254, 273, 396, 4or
Gyldenstierne, Mogens Henriksen, riks-

rãd, 72, 98, r3r, r85, zoo, 2o7, 2o9,
2r3, 2r7, 222-25, 227, 237, 2Jg, 2t3,
259, z6z, 263, 273, z7B, zB4, z86, zg7,
3\3, 348, 36o, 396, J99, 4o2, 4o4, 4o7

Göye, Mogens, rikshovmästare 4r, 42,
8r, r83, 18¡, 186, r9t, 2o3, 22r, 237,
24o, 24r, 383, 39o, 394, 4oB.

Fladrianus VI, påve ro, zr, 22, zB

Hak, Helle Nielsdatter 99, rJ6, 294, 3or
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Hak, Niels Davidsen 37o
Hak, Niels Mogensen, riksråd 9, 72, 99,

roo, 2og, 273
Hak, Oluf Davidsen, kanik i Lund. 72,

3to,4r5
Hals, Mikkel 97, zt6, zt7
Frlans, predikant i Falsterbo r7r
Flans Ffemmesdyng, predikant i Halm-

stad, r7r
Hanc F{i^'t h^.--:i"'"-- i \¡.+^J - . o¡ r rL4u rzlo,

rt3
Hans Mule, elektus till Oslo 362
Hans Nielsen, dominikanprovincial r56,

2t5
Hans Olufsen uSpandemager,, predikant

i Malmö, sockenpräst i Lund r39, 16o,
r6t, t63, 164, 168, 268, 269, 313, 32r,
322, 344-47, 386, 4r5

FIans Siunesen, predikant i Malmö 269,

Hans Tysk, köpman 378
Heidersdorf, Reinwald, fältöverste 4o4
Flelgesen, Poul, lektor \7, 2r, zz, 46,

67, 68, 7o, 8r, 92, ro8, t4t, t5o, t64,
176, 3r4, 343, 347, 3JB, 3j9, 369, 389

Henning Albertsen, kanik i Ltri'd 67,
68, 72, 28t, 3o9

Henrik VIII, konung av England z r,
rgo, 272, 3gt

Henrik Brandis, kanik i Ribe 3o
Henrik Danckor, köpman rr9
Henrik FIansen, sockenpräst i Malmö

r4z, 196, j4J, 346
Henrik Jensen, prosr i Dalby kloster 9o,

93, 94, zz7, z6z
Henrik Korrsen Vitstedt, kanih i Lund

72, r44, 3ro
Henrik Smith 398
Flerman Iserhel, borgare i Lybeck rro,.

39t
Flerman Veiger, rådman i Malmö 23o,.

23\, 233, z7r, 35o, 398
Flopfensteiner, Stefan, agent i neder-

ländsk tjänst \9r, j9r, 39t
Huitfeldt, Christoffer zr7, zz6, 263, 264..

Innocentius IV, påve 3rz
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Jakob Erlandsen, ärkebiskop 3ro
Jakob Gregersen, vikarie i Lund 369,

47t
Jakob Guldsmed, borgare i Malmö r4r

Jakob Lauridsen, borgare i Hälsingborg

367

Jakob Nielsen, predikant i Ystad r7o

Jens Andersen, biskop i Odense 38, 8r

Jens Borreby, kanik i Lund 72, 369

Jens Clausen Fynbo, borgmästare i
Malmö r48, 2o4, 23o, 21'3, 2j4

Jens Gerbo, kanik i Ltnd 67, 68, 7o,

3o9, 3to, 3f2, 3\3, 376

Jens Madsen, kanik i Lund 67, 68, 7o,

309

Jens Ris, vikarie i Lund 369

Jep Jensen Jude, skeppare rr8
Jep Lauridsen, sockenpräst 366

Jep Nielsen, borgmästare i Malmö 7o,
ro8, r68, 234, 388

Jep Olufsen, abbot i Tommarps kloster
227

Jesper Christensen "Digsmed,, predi-
kant i Halmstad r7r

von Jessen, Sebastian, naturlig son till
kurfust Fredrik den vise av Sachsen

zr4, z16, zr8, 349, 3J2, 396

Johan, greve av Floya 2t3, 216, 2r8

Johan Freririk, kurfurste av Sachsen

25J, 396

Johannes Grand, ärkebiskop 3rz
Johannes Flannart, kejserlig orator 3¡8

Johannes Jokel, kunglig sekreterare 3r3

Jon Mogensen, kanik i Lund 66, 68,7o,

74, 369

Jon Tursen, k¿nik i Lund 3o9, 3ro,

3r8, 36r, 4rt
Julius II, pâve 6

Jörgen Pedersen, kanik i Lund, 72, ¡'69

Jörgen Strug, tullnär på Köpenhamns
slott 3o8,3r3

Karl V, kejsare rz, zt, 3o, 38, 48' 49,

J7, t9o, 236, 238, 2j9, 272, 273, 3r4,
33o, 33r, 334, 3i8, 397

I(arl VII, konung av Frankrike ¡

Karlstadt, Andreas Bodenstein 17, r74,
17t

Kil, Severin, hövisman zzr
Klemens VII, påve 3o, 3J, 38, 39, t7,

65, t87-89,238,33r
Knud Jepsen, vikarie i Lund 369
Knud Karlsen, kanik i Lund 66, 68,

r44,3o9
Kock, Bent, rådman i Malmö 398
Kock, Jörgen, borgmästare i l:Nlalmö 76,

9o, ro8, r34, t38, r48, r¡3, r54, r58,
t59, 16z, t9t, t92, zoo, zoz-o4, zo6

-t4, zr8, 222-24, zz6, zz9-32, 234,
23t, 2Zo, z7r, 286, 287, z9o, 344, 3jo

-Jz, 37o, 384, 392, 393-96, 4oo
Kock, Reimar, lybsk krönikör \o7, r1,7,

r38, r59, 165, 176, zzz, 38r, 392
Konrad Vitstedt, rådman i M.almö 72,

369
Kort Koning, borgare i Lybeck rro
Krabbe, Erik Tygesen 313
Krabbe, Iver Globsen, riksråd 4o4
Krabbe, Morten Nielsen, kunglig sekre-

terare 72, 73, 89, 9o
Krabbe, Tyge, riksmarsk 33, 42, 49, 52,

72, 76-8t, 83, 84, 86, gS, 96, toz,
r5r, r8z, r83, 185-87, r9o-92, t97,
r99, 2o3-ot, 2o7-o9, ztz, 2\6, 2t8,
219, 22f-23, 2251 233' 237-4o' 2541

259, 271, 273, 277, 278, 287, 2)J> zggt

313, 3j3, 363, 37o, 37r, 39r, j92, 394,
39t, 397, 398, 4ot, 4o5

Krognos, Anne, se Rud, Anne Jörgens-
d¿tter

Krognos, Anne Mouridsdatter 298

Krognos, Mourids Olufsen 42, 8o, 83,
2o9, 2r4, 223, 2t3, 278, z8o, 287, 298,
j64, 37o, 371, 396

Krummedige, Erik Clausen, riksräd 237,
24o, 24Í, zJ4, 3go

Krummedige, Henrik Hartvigsen, riks-
råd 8o, 8t, 83, )f, 98, tzz, r3o, rt4,
15f,37o,37Í,384

Krummedige, Sofie Henriksdatter 98,
zr4, 396, 397

Krumpen, Stygge, biskop i Börglum, Ven-
delbo stift 44



Laurensen, Peder, lektor 66, ro8, r4z,
t54, 167, t69, t7o, 173-76, 193-96,
r98, 249, 255, 268, 3t3, 316, 3r9, 32o

-zr, 332, 34r, 343, 347, 388, 389, 4rz
Laurids, abbot i Flerrevads kloster z6z
Laurids, lektor Peder Laurensens son

3r3, 3t9
Laurids, predikant i Halmstad r7r
Laurids, sockenpräst i Dalby 373
Laurids Mogensen, borgare 368
Laxmand, Björn Stensen z16, 396
Laxmand, Poul, rikshovmàstare 9, 24,

99, 1oo, 357, 36o
Leo X, pive to, rz
Lunge, Ove Vincenrsen, riksrã.d 237,

24o, 241

Luther, Marcin r7-r9, 22¡ 7J, 8r, 16r,
16z, 166, 173, r74, 176, 246, 248, 255,

3r7, y8, J23, 329, 33o, 387, 4oB
Lykke, Peder, ärkebiskop 96, zz}
Lütke Naamensen, franciskanbroder r48

Mads Andersen, vikarie I L;und 369, 4tr
Mads Dörhagen, vikarie i Lund 369
Mads Torbernsen, väpnare zt6, zr7
Madsen, Mogens, superintendent 3 r8,

36r,385,4ro-r2,4rt
Magnus Flaraldsson, elektus till Skara

40, 3t7
Magnus, Johannes 3Í4, 4o4
Magnus, Olats 4o2., 4o4
Manuel, Niclas 7o
Maria, regentinna i Nederländerna r8z,

189-9r, 272, 39t, 397
Meinstorf, Anne 348, 35o
Melanchton, Filip aS, 248, 334, 33t
von Melen, Berend 76
Meyer, Marcus, hövirsman zt6, zrB,

22o, 229, 234, 235, 3J2, 3gr
Mikkel Gertsen, kanik i L'tnd 66-68,

7o, 368
Mikkel Vedsel, vikarie i L:;nd 369
Mikkelsen, Hans, borgmästare i Malmö

90, rrr, t58, r59, z9r, 377, 385
Mogens Pedersen, lektor 3r3, 4tz
Mogens Ref, vikarie í Lund 369, 4tz
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de Monte St. Savini, Antonius Maria,
kardinalpresbyter ¡o

Morthen Hillebrand, köpman från Stral-
sund r 19

Nils Jensen, ärkebiskop r r
Niels Jensen, slottskrivare i Malmö 3 r 3
Niels Jespersen, abbot i Herrevads hlos-

ter 227, z6z, 374
\l:^l^ u---J-^-- l-^--:l-: r t .. ,^rìrçlù l\llugùg¡t, Á¿IlIÁ r Lun(¡ r3, þb, oö,

7o, 3og, 3fo, 3r3, 4rt
Niels Kortsen, ärkedjäkne i Lund ro,

tz., 13, z8-3o, 3J, j4, 66-69, 74, 78,
36t, 367

Niels Olufsen Hallandsfar, vikarie i
Lund zo7, 3to, 369

Nils Dacke jor
Norby, Sören 3r, 33¡ 35¡ 36, 38, 4t, 42,

8o, 8r, 83, 9o, 364, 37o, 37r

Olof Ulriksson, boktryckare roZ, rog,
16o, 342, 377

Oluf Biug, predikant i Hälsingborg r7o,
t93, 255, 376

Oluf Bödker, borgare i Malmö 16o
OIuf Jepsen, diakon i Ãhus z6o
Osiander, Andreas 4r4
Oxe, Johan, riksråd 43, 84, r3o, 374

Palladius, Niels, superinrendenr 1,r9, 4o2,
4r2

Parsberg, Verner Tönnesen zr7, z8o,
287, 4o3

Paul III, påve 238

Peder, franciskangardian i Lund r57
Peder Iversen, kanik i Lund 66, 68, 7o,

2.55, 3o8-to, 3rz, 316, 3t8, 36r, 364,
366, 4rr

Peder Jensen, ãrkebiskop 3rz
Peder Jensen, vikarie i Lund 369
Peder Lauridsen, kanik i Lund 66, 68,

69, 3o9
Peder Olufsen Hallandsfar, kanik i

Lund 72, 3to, 3t3, 369, 4rt
Peder Tuvesen, abbot i Bäckaskogs klos-

ter zz7, z6z
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Pedersen, Christiern, kanik i Lund 38,

73, fo2, ro7, 364, 389, 4o8
Pein, Johan, preussisk amiral 237, z4t,

242, 399
Petri, Laurentius 333
Petri, Olavus t6r, t6z, 332, 334, 3JJ, 386
Petrus Olai Saneropius r48
Podebusk, Claus Predbjörnsen, riksråd

98, 18¡, t86, zoo, zz5, 259, 287

Podebusk, Predbjörn, rlksràd 79, 8o,

r87, 259

Poliander, Johann 16r
Porse, Peder, kanik i Lund 284, 28j, 4o7
Porse, Sti, stiftslänsman 278, 279, 284,

zgt, 29j, 297, 3o3, 328, 4o7, 4o8
de Potentia, Franciscus, påvlig nuntie

13, 2o

Poul Andersen, kantor i Ribe 378
Påvel Scheel, ärkedjäkne i Abo n4, 379

Rafn, Aage Knudsen 298

Rantzau, Johan 3¡, 8o, r8z, 22t, 3tr.,

370
Rantzau, Melchior r8z, zzr, 274

Rasmus, predikant i Trelleborg r7r
Rasmus Hemmingsen, borgmästare i

Landskrona 37r
Ravensberg, Albert Jepsen, riksråd 32,

42, 78-8r, 84, 86, 18¡, 36r, 37o, 373
Ravensberg, Johan Jepsen, biskop i Ros-

kilde 94, 173
Reinhard, Martin t7
Rosenkrantz, Axel Clausen 97, 2-'6, 217,

z6t, 4oz
Rosenkrantz, Christine Clausdatter 24,

264, 4o3
Rosenkrantz, Claus Ludvigsen z3

Rosenkrantz, Mogens Clausen 97, z6t,
402

Rosenkrantz, Oluf Nielsen, riksråd 43,
84, roz, 237, z4r, 242

Rosensparre, Jens Torbernsen, lands-
domare i Skåne 24, 5t, 78, 81 96, 97,
i43, r8¡, 37o, 4o6

Rud, Anne Jörgensdatter 9o, 98, 384
Rud, Sofie Jörgensdatter 98
Röd, Kristoffer Andersson z6z

Rönnow, Eiler 39o
Rönnow, Eline z6o, 4oz
Rönnow, Joachim, elektus till Roskilde

165, r83, r87, r89, r9o, 2o3, zr2, 39o,
393' 394

Samsingius, Jörgen Pedersen, lektor 3r3
Seber, FIans, myntmästare 68

Seber, Peder Flansen, kanik i Lund,
kantor 28, 3o, 3J, lo, 54-56, 58, 68,
r88, zo7, 285, 3ot, 3o8, 3t6, 3r8, 367,
368, 4to

de Senis, Johannes Baptista, konsistorial-
advokat 3o, 54

Sigbrit Villoms zo
Sixtus IV, påve ¡, 8

Skaldre, Holger, kanik i Lund, ärke-
djäkne r3, 66, 68, 69, 74, r39, r44,
zo4, 285, 287, 3o8, 3to, 3r2, 4rr

Skaldre, Jon, ärkedjäkne i Lund 68, 365
Skodborg, Jörgen, ärkebiskop ro-r j, 20

-zz, 28, 29, 39, 4t-44, 49, to, tt-
59' 72' 7t, to2' r86, r88, 3co, 313'
3r4, 3j9, 36r-65, 368, 369, 4tz

Skovgaard, Hans 39, 6o, 74, 8o, roz-
o4, r.r7, z6o, 287, 3t8, 3j9, 364, 369,
37t,377

Skram, Peder Christiernsen, riksråd 254,

273, 287

Slagheck, Didrik, ärkebiskop r2-r4, 27

-29, 94, r88
Sparre, Aage Jepsen, arkielektus 9, ro,

z3-6t, 62, 66, 67, 69, 7o-72, 74, 75,
78, 8o, 84, 86, 89, 97, 99, Íoo, toz-
o4, r23, r3r, t39, r4l, rj1, 163, t64,
r72., t87-89, t9j, 2tt, zz6, zz7, 254,
2.63, 264, 277, 285, 287, 294,3o8, 3ro,
3r2, 313, 33r, 34J-47, 317, 36o-65,
368-7o, 383, 398, 4or, 4rt

Sparre, Aage Knudsen 3oz
Sparre, Christine Jepsdatter z3

Sparre, Flenrik Aagesen, riksràd 23, 42,

78, 8o, 8r, 84, 97-99, t45, 186, 36r,
370, 373

Sparre, Jakob Mouridsen 2r7, 224, 287,

36a



Sparre, Jep Thordsen 23-25, 97, 223,
zz6, z6o, 26r, 263, 264, 277, 287, 3or,
3oz, 36o, 374, 4o2

Sparre, Jep Tullesen z3

Sparre, Johanne Henriksdatter 23, 97
Sparre, Knud Flenriksen 23, 97, 277,

287, 3oz, 366
Sparre, Mourids Jepsen, riksråd 2J7 z5t

3o, 42, 49, 78, 8o, 8r, 84, zo9, zr7
Sparre, Thord Jepsen zj
Sparre (svenska äæen), Görvel Faders-

d,otter zzo, 295

Spengler, Lazarus r6t
Speratus, Paul r6r
Sture, Svante Nilsson 3 ¡o

Tausen, Hans, zz, 4r, ror, to7, 16z, 165,
r7j, 249, 368, 389

Thott, Aage Axelsen, riksråd 384
Thott, Bonde Jepsen 384
Thott, Claus Aagesen 384
Thott, Tage Ottesen 24, 96, zr7, 22.6,

zz8, z6r, 287, 294, 3or, 4o8
Torkel Brunk, kanik i Lund 67, d8, 288,

3o9, 3fo, 3r2, 4fr
Trebov, Frands, sekreterare 393
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The Scanian Church and the Reformarion

Summary





'Ï"" ARcHBISHop oF LUND was rhe head of rhe Danish ecclesiastical
province. The sbry, therefore, of the Lund archbishopric during the
opening years of the Reformarion accurately reflects rhe relations
existing between the Danish ecclesiastical province and the universal
Catholic Church.

Towards the close of the Middle Ages the Popes sought to make
themselves absolute in the Church in the same manner as rhe secular
princes within their territories. In accordance with apostolic supremacy
the Popes wished to app,oint the holders of the most imporranr eccle-
siastical offices, first and foremost the archbishops and bishops. The
first to oppose the Papal h¡st for power v¡ere rh€ bishops who strove
to keep the freed,om and independence of their churches. They main-
tained that new bishops should be appointed by the cathedral chapters
in accordance with the canonical election sysrern and without papal
interference. The Pope should only confirm the election and consecrare
the cand,idates. As far as Denmark was concerned rhis struggle for
power had not yet been decided ar rhe opening of the new era. The
Danish chapters elected the new bishops under the canonical election
system, but the Popes rejected these elections on principle and establish-
ed their nominees in office by direct papal appoinrment.

The secular princes aimed at forming a princely despotism by placing
under their direct control as large a paft of the resources of their
territories as possible. \Øith this object in view devoted adherents

were necessary, who were often recruited from the commoner estates.

The opponents o'f this growing princely despotism were in the first
place noblemen, and the struggle turned on the privilege of the nobles
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to administer in their own right the provinces of the state. The princes,

moreover, also coveted the revenues and property 'of the Church. To
attain this end these princes co-operated with the Papacy and often

succeeded with the Pope's help in placing suitable adherents in leading

positions in the Church. Such co-operation had existed between the

Pope and the Danish kings ever since the XVth century.

More daring than any otìher, Christian II (r5r3-z) coveted

despotic p'oìiler, but finally he succum,bed to the resistance of the

bishops and nobles. He had acted ruthlessly towards the arch-

bishopric of Lund. '$Øhen Archbishop Birger Gunnersen (r497-r5ry)
died in December r5r9, the cathedral chapter of Lund, in accordance

with the canonical election system, appointed as his successor the noble-

man, Canon Aage Jepsen Sparre (d. about rt4o). Christian II wanted

rc have his secretary Jöngen Skodborg (d. tlSr) as archbishop, and

forced his election throu,gih on Jan. 51h r5zo. He demanded fro'm the

new archbishop-elect that the island of Bornholm, which had been in
the possession of the archbishopric since the XIVth. century' should

be ceded to the crown. Jörgen Skodborg declined. Vhereupon the

king let his candidature fall in abeyance (confirmation of the election

had not yet been obtained from Ro,me) and cornpelled the cathedral

chapter to ap,point as archbishop the Vestphalian, Didrik Slagheck,

one of the king's associates in the >massacre of Stockholm, in r5zo.

Vith the su,pport of Christian II's brother-in-law the Emperor

Charles V, papal aonfirmation was procured for the new archbishop's

election ín r5zr. The Pope had previously entrusted the administration

of the Lund archbishopric to a cardinal, Paulus Aemilius de Cesis, who

had first to be appeased with a large sum of money. Roughly about

the same time as the appointment, however, Didrik Slagheck fell into

disgrace with the king and was executed in Copenhagen on Jan. z4th

rj22. Under heavy pressure the cathedral chapter now elected the

king's secretary Johan \Øeze (d. r¡48) to the archbishopric. FIe made

his formal entry into Lund Feb. z3'd r5zz. Bornholm, with four

Scanian districts, which the archbishops held in fee from the Crown,

were now handed over to the king. The Pope had, ho's¡ever, granted

to Cardinal de Cesis the reversion of Lund's archbishopric after Didrik
Slagheck's death. It was therefore impossible to obtain the, papal
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appointment of Johan \Øeze to rhe archbishopric during christian II's
reign.

On April rlth r¡23, Christian II fled from Denmark. FIe was
followed by Johan veze. The cathedral chapter in Lund now had
recours€ to Aage Jepsen sparre's election as archbishop in r¡r9 and
intended ro complete the election procedure in Rome in accordance
with the canonical election sysrem. This, they maintained, had only
h"or h.^Lo- ^ff ^*,i-- .^ *tr ^ ^-L:.-^*- :-.^---^--:^- ^r ^1-,,: -t 

yyçrtw øL wrLL at / t¡r utr v çIl Ll(JIl ur vlrl r5 tlall I I.
Aage Sparre's archiepiscopacy would in rhis manner be based on
canonical grounds. f*he new king Frederick I (r¡23-33) wished to
pursue his predecessor's ecclesiastical policy and at first favoured
Jörgen Skodborg, who, since t5z3,had been in Rome as his represent-
ative. Both archiepiscopal candidates musr first, however, bring about
an agreement with Cardinal de Cesis.

Frederick I acceded ro poy¡er in Denmark with the help of the
bishops and nobles. Tùrese rwo orders of society were n'w derermined
to prevent any further expansion of the royal power. Moreover they
were united by similar inrerests. The high ecclesiastical positions were
often occupied by noblemen, and it r¡r'as now the intention to give
them the sole right to the leading ecclesiastical posts. For a con-
siderable period the nobles had been administering portions of the
ecclesiastical and monastic prop,erry as provinces. Both church and
nobility co-operated in the trading, which, with increasing activity, was
carried on wirh the products of the different domains. The power of
the nobility resided in the fact that the king handed over the provincial
administration to the provincial adrninistrarors. In this manner the
provincial nobility formed wirhin the scanian province a clearly
defined order of society. chief among these, besides the arcúrbishop-
elect were marshal Tyge Krabbe (d. r54r), the knights Axel Brahe
(d. t¡r), Holger and Truid Ulfstand (d. r54z and r545 respectively),
Knud Bille (d. ,s+Ð, a kins,man of rhe Lund dean Torbern Bille, and
a couple of relatives of Aage Jepsen sparre. The attitude of the council
of Nobles now became of decisive irnportance in ecclesiastical policy
during the following years.

The scanian nobility was for the most part of an old-fashioned
catholic stamp. catholic reform ideas, such as w€re held by christian



446 THE SCANIAN CHURCH AND THE REFORMATION

II, were unwelcome. The aristocracy showed this by two proclamations

at Frederick I's coronation in r¡24. In the same manner the new

ways of thought as preached by Martin Luther were rejected. This unity

between king, bishops and nobles, based on political and confessional

grounds, lasted until the middle of the fifteen twenties. All attempts to

change existing conditions were sramped as "lutheranismr. In this spirit

a rising of Scanian peasantry was ruthlessly suppressed in 1525.

The Scanian nobility supported Aage Sparre's attempt to secure

papal confirmatio,n of his election. For a time a successful outcome

seemed in sight, and on one occasion the archbishop-elect even seemed

to have Frederick I's support. In the autumn of r¡zz, however,

Lubeck seized the island o,f Bornholm. Aage Sparre staunchly main-

tainedhis church's right to the island. vhen Frederick I in r¡z¡ called

on Lubeck to help him against the revolting Scanian peasantry, Aage

Sparre's attitude greatly inconvenienced the King. The latter again

recommended Jörgen Skodborg to th€ Pope, and on the zgth Nov'

r5z5 Clement VII appo,inted him archbishop of Lund. The foll'owing

year he arrived in Denmark. Aage Sparre's cause seemecl hopeless'

From rsz6 onwards Frederick I was a convinced Lutheran. FIe now

became bolder in his ecclesiasdcal policy and sought, by breaking off
the relations of the Danish ecclesiastical province with the Curian

himself to exercise the influence over the Danish church, which the

king had previously shared with the Pope. Above all the newly elected

bishops should be prevented from seeking papal confirmation of their

election. In this manner they would also be prevented from taking

the oath of allegiance to the Pope, and would more easily become

subservient ûo the king. But ttr'e nobles were sdll to be won over to

this policy. In this Frederick I partially succeeded by ensuring to the

nobles economic and political ad'vantages at the cost 'of the bishops

and the church. The bis,hops on their side sought to ren'ev/ the catholic

unity of the past, principally by econ'omic concessions to the nobles at

the nobles' assemblies in Odense t5z6 and :'527, D:ue to the Pr€ssure

of circumstances the leaders of the church wer€ nevertheless compelled

to relinquish their conservative attitude and adopt a reformist policy.

The bishops had to resign themselves to seeing Frederick I after r5z7

taking under his wing the evangelical congregations, which began to
be formed in many a city of the land.
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The king had, therefor€, no longer any use for Jörgen Skodborg.
Aage sparre, on rhe other hand, with the help of his relations and
friends among the nobility succeeded in exploiting the situation. on the
rgth'of Awg. t526, it was decided that Aage sparre should, until further
notice, ad,minister rfie archbishopric. The king and the council should
decide who had the best claim to rhe archbishopric. Aage sparre should
not give up the diocese before a yery large sum of money, which he
had now olaced at th.e lrino'" .li"^^"ol l"^l L--- -^,,.-^^) -^ L:-- D-Jø4, ¡r4u vLrt¡ rçLqr¡lçu LU rrllll. Iry
appealing rc the mu'tual solidarity of the nobles Frederick I had caused
an ecclesiastical schism: the Danish ecclesiastical province wo,uld now
be governed by the schismatic Aage Sparre and it was declared rhat
neither ban nor interdicr concerning this matter would be tolerared
from the Pope.

Aage sparrc, who had become a tool of rhe king's ecclesiastical
policy, sought to destroy its after-effects. FIe wished ro renew relations
with the curia and be consecrated archbishop by the pope. rn r532,
behind the king's back, negotiations were ser on foot in Rome ro con-
firm his election as arohbishop. In addition he pranned to resign from
office' once an office had been placed in the papar hands, only the
Pope had th,e right to appoint the successor. sometimes the person
resigning could himself propose his successor. on the occasion of such
a "resighatio in favorem tertii> the pope was so far bound that he
had to approve the proposed successor if he approved the r.esignation,
and the latter in its tu,rn became invalid if the proposed candidare were
rejected. If this procedure could be followed, the relations between
the church of Denmark and the curia would be revived, rivals would
b'e excluded, and fresh interventions from rhe king's side averted. As
his successor Aage sparre appointed Dean Torbern Bille, a member
of one of the mosr powerful families in the stare. For the change of
tenure in th,e archbishopric Frederick I's consenr was obtained. But
in Ro'me new obstacles arose, and the great plan failed. \Øith royal
oonsent Torbern Bille in i¡32 took over the administration of the
archbishopric as arcl¡bishop-elect, not in virtue of papal appointment.
still *¡ere were no relations b,etween Denmark and the c*ia.

In his a*emprs Aage sparre had been suppo,rted by the catJredral
chapter, the majority of whom entertained conservarive views. The
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leader of this majority party within the cathedral chapter was the

turbulent Precentor Adser Pedersen (d. rt36). Together with Aage

Sparre the Lund ohapter sought ro suppress the heretical rcndencies

which had begun ro app€ar within the diocese during the latter years

of Frederick I's reign.

The evangelical doctrine gained a firm footing first among the

merchanrs in the Danish rowns. The ciry administrations had for long

been in the hands of rhe merchants, and they nursed far-r'eaching

plans. All merchandise and all trade should be concentrated in the

.iti"r. In the great landowners, both ch'urch and aristocracy, who must

find a market for th,eir products and therefore themselves carried on

trading, they saw their most dangerous rivals. The citizens grew

indignánt over rhe church acquiring houses and sites in the overcrowded

cities and demanding for them exemption from taxation. It was also

a matter of str,ong disapproval that a citizen, who rented this property

should become a dependent of an ecclesiastical landowner. It was

therefore with all dhe more eagerness that the citizens lister¡ed to the

evangelical message criticizing the existing church. The result in the

German cities was inspiring, and the new ways of thought were passed

on ro the scanian citizens by visiting German merchants. In addition

the Lord Mayor of Malmö, Jörgen Kock realized that the ne¡¡ doctrines

could be exploited for political ends'

Tn r5z7 the preacher Claus Mo'rtensen (d' tsZS) began hi's activities

in Malmö. The following year there appeared in Malrmö the first

Danish hymnbook and the first evangelical Danish Litany. \Øith royal

support the mendicant friars were driven out' and ín r5z9 the citizens

"pjropoirt.d 
the revenues of proPerty belonging to the city's church'

.h;p.i and religious brorherhoods. In this manner were laid the

.oorro*i. foundations of an evangelical ch,urch organisation, for which,

in the main, German models' especially Johann Bugenhagen's ec-

clesiastical ordinance for Hamrburg, wefe followed. A theo'logical

school for the training of priests was founded in t5z9' As teachers

the theologians Peder Laurensen and Frands vorm,ordsen were appoint-

ed. The teaching of the Malmö theologians was notable for its fear-

lessness and had been influenced by the social-revolutionary agitation,

which in Germany counted Andreas Karlstad as its leading champion.
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In the other trading ci,ties within the Scanian provinces the example
of the Malmö citizens was followed by degrees.

In r5z8 Aage Sparre and rhe cathedral chapter inrervened in this
evangelical reform activity. The preachers in Malmö were driven out
under threat of trial fo'r heresy and remained in exiLe for nearly a

y'ear,They returned, however, in the aurumn of r529, and in Septernber
of that year the parish priest of Sr. Perer's, Malmö, was oompelfed to
resign office. In his place the congresation appointed Claus Mortensen.
\Øith this the links binding the paris;h.of Malmö and the arohbishopric's
administration were broken.

As long as Frederick I lived, those who adhered ro rhe old church
aould do nothing against the evangelical confessors. After the king's
death in April 1533 ar an assem,bly of the nobles in Copenhagen during
the sumrner of thc samc ycar an action was set afoot to restore the
old cl¡urch. Behind the attempt stood a conservarive party to which
the archbishop-elect Torbern Bille and the majority of the Scanian
nobles belonged. These circles also sought ro renew connecrions with
Rom,e by asking f.or the confirmation ,of Torbern Bille's election ro the
archbishopric. B,ut the plans courld nor be carried inrc effect. The
Danish church was organized at this as,sembly as a national church led
by the bieihops without any connection with Rome and based on
catholic reform.

Owing ro rhe fact that ar rüìe nobles' assembly it was decided to
postpone the king's elecrion, the greatest power in the land fell ro rhe
council of State. The co,nservative members of the council wished to
persecute the evangelical preachers and found supporr in the noblemen
of the old belief. Trhus rhe evangelical congregations of the arch-
bisrhopric were delivered up i,nto the hands o'f Torbern Bille and the
Scanian Council of Nobles with Tyge Krab,be at uheir head. In the
autumn ol 1533 verdicm of heresy rTrere pronounced against the pre-
achers by Lund's cathedral chapter, and the majority were driven into
exile. o,nly the citizens of Malmö retained theirs. In a comrnunicari,on
of Jan. 6th ,534 they refrerred to an expected general decisi,on of the
Concilium, protested against the ,unchristianu decision of the 1533
nobles' assem'b,ly and refused to hand over rheir preachers.. The arch-
bishop-elecr and the co,uncil had to compel their refractory subjects to
29
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obey. At the ao,uncil of the Scanian district the Malmö citize,ns were

outlawed in May 1534. Trhe citizens replied, on the z8th May, by

surprising the Crown's castle in Malmö, Malmöhus.

At the sarne ti'me the Danish southern border was attacked by the

troops of Lubeck. Jörgen Kock, the Lord Mayor of Malmö, had

already been in touch with the Mayor of Lubeck, Jörgen \Øullenwever,

for some time. As field marshal they obtained the services of Count

Christoffer av Olden'burg, after w,hom the civil war that had now

broken out in Denmark was calLed "grevefejden" (uthe Co'tlnt's war").
An evangelical citizens' party led by Jörgen \Øullenwever and Jörgen
Kock had been formed. It was a stru,ggle for suprem'e power in Den-

mark. The citizens wished to give back the crown to Christian II
who was now imprisoned in Denmark.

The opposition was composed of bishops and nobles. By degrees a

third party was formed ârorund Frederick I's eldest son' the evangelical

Duke Christian.
The Count had great successes at the outset. T,he Scanian no,bility

was compelled to sr¡bmit and swore allegiance to him in Lund on the

roth of Aug. 1534, as rGubernator)> on behalf of Christian II. The

nob'ility had to resign themselves to the citizens carrying into effect

their political aims. The position of the evangelical congregations was

made secure, and the adrninistrative dependence of the trading cities

was diminishecl. The citizens' economic and trading i'nterests were

satisfied at the cost of the ch'urch and nobility. Reverses in forei,gn

policy, however, qu,ickly weakened the position of the Count's party.
Swedish troops were sent by Gustav Vasa, now allied with his brother-

in-law Duihe Christian, to Halland, and threatened to penetrate further
south. The Scanian no lemen at once got into touch with the new

enemy. At the turn of the year rj1.,4l3j, throu,gh the medium of a

deputy, they swore allegiance to Christian. On the ¡zth and r3th Jan.
rt3t the Co,u,nt's forces were defeated at Hälsingborg by the Swedish

troops, to which the Scanian nobility had lent their support.

The party grouping which had aome into being,on Aug. roth 1534

in Scania, had been unnatural. It was now replaced by a new one.

The Catholic prelates and Catholic nobility placed ¡hernselves under

the leadership of the evangelical Duke Christian in a struggle against
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the citizen party and their allies, the men of Lubeck. Vith this there
were also created new possibilities for ecclesiastical policy. On the 7th
of Aug. rt3t the Duke gave the Scanian nobility the same pro,mise
as he had previously given the nobiliry of Jutland: with the approval
and support of the Council a fínal "christian ordinance,, woul,d be
set up fo,r the entire Danish church, when he had finally become king
over the whole counrry. T'he problem now was to what extent the
catholic nobility co,uld make its influence felt in order to bcnefit the
old churCh.

Torbern Bille had during the decisive evenrs that took p,lace at the
turn of the year rt34lj5 been a prisoner of the Counr's, party. After
release from inr,prison,m€nt ar rhe begi,nning of rhe year he had played
a loyal part in the administrarion of the archbishopric and allowed the
church 6 pay out large suú18 of money for the prosecutio,n of the war.
Nevertheless he was excl.uded from the leadership of the provincial
administration, a p,ost which, previo'trsly, had always fallen to the
archbishop.

On April 6th r536 Malrnö capitulated; the last of the Scanian cities
to do so. Jörgen Kock had to leave the city, but the citizens received
both a guarantee for their evangelical faith and a promise of royal
support as regards an irnpending aìgreement concerning church ho,uses

and pr'operty in the town. Three monrhs later Copenhagen capitulated.
An assernbly of nobles was su,mrnoned there for Oct. r.t 1536.

Before this assem,bled, Ch,ristian, now elected King of Denmark,
staged a coup on rhe nig'ht of the rrth/rzto Aog. 1536. At the royal
command all the bishops in the kingdom were imprisoned. Twelve
secular members of the Council, who happened to be in the capital,
were compelled to sign a written engagemenr that they would never
lend their support to any action which aimed to give secular authority
to a Danish bishop. Similar assuranc€s were demanded personally
Írom seven of the Counci,l of S,tate wiho were presenr. All tlese men
belonged to the Scanian Co,uncil. They had u,p ro rhe last sought to
save the bisho,ps' po,sition by referring to the expected general decision
of the Concilium. These friends of the bishops were now. rendered
innocuous.

The final "christian ordinance' could thus ar rhe assembly of
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nobles in October 1536 be dictated by the king himself in the manner

that best suited his conception of royal supremacy. The bishops lost

all spiritual and secular authority, and their propsrty was confiscated

by the crown. Flenceforward the Danish ohurch was to be led by

superintendents, appointed by the king. The evangelitrn was to be

preached freely. The nobility under certain conditions was to get the

property back which their ancestors had left to the church.

The Council of nobles ,had not however given up all o'ppositio'n to

the church refo,rmation. In Septernber rtiT Denmark's first evangelical

church ordinance was drawn up, and on the z"d Sept. the first super-

intendents were consecrated by Johann Bu,genhagen. Frands Vor'mord-

sen was co,nsecrated s'uperintendent of diocese of Lund. The Cotlncil

of State, and especially the o'lder men among them, did not wish to
consider this new ch,urch systern as final. They referred to the decisions

to be taken at the impending general Concilir¡rm. Unlike the king they

were unwilling to carry ou,t the reform of the Danish chtlrch without
any reference to develo,pments within the universal church. They did

not approve the ner¡ ,ecclesiastical organisation, whi'ch in 1537 was

issued in the king's na,me alone.

This opposition had a harmful effect on the work of ecclesiastical

reform. The nobility co-operated unwillingly and caused the super-

intendent every kind of difficulty. In r i I8 Christian III was

compelled to issue a royal letter of protection for Fra,nds Vormordscn

and his adherents. But the king aLs,o tried to win the nobility over.

Like Frederick I he u,sed 'ecclesiastical proporty to gain this end.

Alreaily during the 'grevefejdenu he had granted the younger nobility
monastic and other ecclesiastical property in fief. Out of respect for
the nobility he omitted fro,m the text of the ecclesiastical organisation

a clause which contained a p,rinciple, also approved by Luther, namely,

that p'roperty that. had onoe been received by the church must for
ever be assigned to ecclesiastical objects.

About r ¡4o Denmark once again found itself' from an external point

of view, in troubled waters. Military co'rnmitments were necessary and

money had to be raised. Previously the king had obtained large loans

against security, fro,m the Holstein nobility. But n'ow the Danish

nobility decided that a gr,eat part of the natio'nal debt should be
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guaranteed against security, by the aristooracy of the kingdom. In
this manner the aristocracy's influence on national policy would be

secured. Agreement was reached in this matter at an assembly of the

nobles in Odense it 1539. In the beginning of r¡4o the loan trans-
actio,ns were car,ried throu'gh. Thus the Scanian noblemen forcibly
obtained for themselves part of the archþiscopal property in pledge

for their loans.

At the Odense meetinig the Counci'l also gave its approval to the

ecclesiastical ordinance which was ,now issued in Danish. A new pre-

face was added. The king had made â concession; namely the ordinance

should be considered only as an interim, and its contin;ued existence

should depend on the deci,sions that might be taken at an impen'ding

general Conciliuirn.

Under the king's pcrsonal lcadcrship a series of organisation problems

in the diocese of Lund were solved in the sumrmer of 1539. At meetings

with the peasantry in, Halland and Scania the am,ount of the ec-

clesiastical dues which the parish clergy had the right to collect from
their congregations was decided. Agreement was reached between the

nobility and citizens - and firs,t among these the citizens of Mal,mö -
in whic,h Jörgen Kock, now persona grata with Christian III, played

an impo,rtant part. Two years later similar decisions on the rights of
the parish priest were taken in B,lekinge under the king's leadership.

In the sam'e y€ar a final agreement was reached between the Malmö

citizens and the cathedrral chapter concerning the oh,urch prop,erty in
the town, and the citizens' previols desires on all essential points we're

granted. Thanks to jörgen Kock, the citizens, who at one ti'rne had

looked like coming off second best in the struggle for power, had been

able once again to maintain their interests.

The mediaeval churclr was not only a spiritual fraternity b,ut also a

îactor in power po,litics. The introduction of church reform was there-

fore connected with political questions. The practical sol,utions were

brought about by co-operation between an increasingly strong royal
power and the aristocracy of the land. The responsibility for spiritual
revival was, however, placed on the shoulders of the superintendents.

But in this sphere serious dlfficulties arose. The catho'lic canons kept
their places in the cathedral chapter and defended their faith to the
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last. The task of trying to win them over ro a new faith was enrusred
to Peder Laurensen, who in rt37 was attached as lector to the cathedral
chapter. The catholic nobility sou,ght still further to influence the
appointment of the clergy, and f,rom the older parish priests came a
silent but effective opposition. It was a question also of re-educaring
these servants of the ch,urch, a task that demanded considerable time.
Finally the peasantry as well unwillingly gave up the faith of their
fathers. From a spiritual point of view therefore the tasks of reform
were far from solved, when Frands Vormordsen and Peder La,urensen

both p,assed away in r¡5r.
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