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F OR ORD

I n f o r  300-årsminnet av freden i Roskilde 1658 har i skånsk tidnings- 
press på sistone ventilerats frågan, om detta minne borde firas eller 
icke. Amnet har diskuterats lidelsefritt och sakligt men utan storre 
entusiasm. Samtidigt har ett annat projekt aktualiserats, vilket visat 
sig på ett helt annat sått kunna gripa sinnena: frågan om en bro over 
Oresund.

Konstellationen år vård att beaktas. Nordens folk av i dag soka hellre 
med forenade anstrångningar slå broar mellan lånder och hjårtan, att 
genom gemensamma uppoffringar bygga upp sådant, som for fram- 
tiden kan ytterligare forena, ån att »fira» minnet av blodiga håndeiser 
från sondringens dagar. Den skånske diktarens ord till sin danske 
sångarbroder åga forvisso också i dag realitet: »Sondringens tid år 
forbi ...»

Det har emellertid funnits tider, då forbindelserna mellan Skåne 
och Sjålland — trots avsaknad av snabbgående fårjor och åndamåls- 
enliga broar — voro mera livliga och intima ån nu, tider, då Oresund 
mindre var en barriår, som skiide, ån ett band, som forenade.

Den medeltida adelsmannen var ofta besutten såvål ostansunds som 
våstansunds. Slåkttrådarna gingo over Danaland som ett finmaskigt 
nåt. Kyrka och kloster gåvo tidsandan en mera universell ån nationell 
inriktning. Den provinsialism, som t. ex. den moderna hembygdsvår- 
den så starkt betonar, var ett okånt begrepp.

Aldrig blommade »skandinavismen« så som under Kalmarunionens 
tid. Nordens trenne konungakronor voro forenade hos en hårskare. 
Den enskilde herremannen fick hela Skandinavien eller en stor del 
av detta våldiga landområde till sitt verksamhetsfålt. Att folja en då- 
tida adelsmans ode eller att studera en viss detalj i det historiska ske- 
endet biir dårfor att se horisonterna vidgas. Vad som från borjan 
tvcktes vara provinsiellt biir mer och mer interskandinaviskt. Denna 
studie over Fru Ide Pedersdatter Falk till Gladsax år ett exempel hårpå.
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Under sådana forhållanden år det ganska naturligt, att huvudskild- 
ringen måste kompletteras med utblickar åt olika hall: over slåkter och 
arvsforhållanden, godskonstellationer och tidsmiljoer. Så har denna 
studie, vilken ursprungligen var avsedd som en biografi over — som 
det under utarbetandet mer och mer blev klart — Skånes mårkligaste 
kvinna under 1300-talet, våxt ut och kommit att berora en mångd per
soner, håndeiser och forhållanden i Skandinavien under medeltidens 
senare hålft, f. o. ett av de mest fascinerande men samtidigt också ett 
av de minst uppmårksammade forskningsfålten inom skandinavisk 
historia.

Allt eftersom det rika kållmaterialet biir mera låttillgångligt genom 
moderna utgåvor av medeltidsdokumenten, pockar den medeltida per
sonforskningen allt ivrigare på en aktiv insats av intresserade forskare. 
Biografier och slåktutredningar i litet format kunna bidraga till att 
skapa nytt ljus over dunkla sammanhang, att ge fordjupad kunskap 
om livsforhållandena under nordisk medeltid.

Det år for forf. en kår plikt att hår rikta ett tack till dem, som 
genom anslag mojliggjort bokens tryckning. En tacksamhetens tanke 
går också till tjånstemånnen på Dansk Rigsarkiv i Kopenhamn, Sven
ska Riksarkivet i Stockholm, Universitetsbiblioteket i Lund samt Cen- 
tralbiblioteken i Malmo och Kristianstad for ospard moda, når det gåilt 
urkunder och bocker. Hår skall åven nåmnas docenten Sven Lund- 
strom i Lund och låroverksadjunkten Birger Blomkvist i Ystad, vilka 
beredvilligt låmnat hjalp betråffande vissa latinska oversåttningar.

Ett sårskilt varmt och vordsamt tack vill forf. frambåra till folke
tingsmanden och godsågaren Axel Gustav Tage Baron Reedtz-Thott 
till Gavnø, vilken med levande intresse foljt utarbetandet av denna 
studie och genom frikostigt anslag verksamt bidragit till att den kun- 
nat befordras till trycket — ett vackert exempel på praktisk skandina- 
vism. De historiska minnena kring Gladsax och Gavnø, forkroppsligade 
i Lru Ide till Gladsax, kunde vål knappast firas på ett vårdigare sått. 
En fingervisning rorande den dansk-skånska kulturfond man gårna 
skulle vilja se uppråttad såsom en låmplig form for hogtidlighållandet 
av freden i Roskilde — en Øresundsbro i Andens och hjårtats vårid.

Gladsax den 15 juni 1954.

øua/  h/cU tl----



O m e d e l b a r t  oster om Gladsax kyrka och kyrkogård ligger en sten- 
hog i en åker. For åskådaren ter den sig vid en flyktig granskning som 
ett odlingsrose. Når den rika buskvegetationen host- och vintertid av- 
klåtts sin lovskrud, kan det dock icke doljas, att hår finnas rester av 
genom månniskohand uppforda murar. Åldriga sagesmån kunna be- 
råtta om vidstråckta grundmurar, som blottats vid jordbearbetning och 
dikning, om kyrkovaktmåstare, som vid gravgråvning på den angrån- 
sande kyrkogården sett spettet glida sig ur hånderna och spårlost for- 
svinna ned i underjordiska kamrar.

*

Når man tråder in i Lunds årevordiga katedral, soker sig blicken 
oemotståndligt fram mot kor och absid. Joakim Skovgaards prakt- 
fulla mosaikhimmel vålver sig over det dominerande hdgaltaret och 
ger en underbar relief åt detta. På sitt fundament tronar hår en av 
kyrkans yppersta klenoder, det av en nordtysk måstare fint skurna 
altarskåpet från senmedeltiden. Det råknas nu som ett av Nordens 
åldsta, storsta och skonaste i sitt slag. Dess martyrhistoria nådde sin 
kulmen, når det efter att ha vrakats for ett »modernt» konstverk av 
tvivelaktigt vårde sondertogs och i defekt skick hångdes upp på undan- 
skymda platser på absidvåggarna. I en tid med storre intresse for och 
båttre forståelse av medeltidens konst har det i renoverat skick åter 
stållts i blickpunkten.

*

Den moderne turisten, som på sin snabbfård genom orter och lånder 
omsider hamnar i Roskilde och — tjusad av åldrig idvll — låmnar sitt 
snabba fortskaffningsmedel for några timmars upptåcktsfård langs 
gator och grånder, påtråffar kanske tvenne namnskyltar med orden
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»Graabrødre Kirkegaard» resp. »Graabrødrestræde». Om han då spor- 
jer någon medvandrande bybo, som kanner sin stad, får han till svar, 
att dessa båda namn år det enda, som minner om en betydande klos- 
teranlåggning for franciskanermunkar. Hår har bokstavligt talat ieke 
låmnats sten på sten. Icke ens de kunniga forskarna i dansk kloster
arkitektur kånna till klostergrundens omfång.

*

Dår Sjållands storsta vattendrag, Susaaen, vid Karebæksminde faller 
ut i Stora Bålt, ligger on Gavnø med sitt år 1755 av statsminister Otto 
Thott uppforda slott. Slottskapellet hårstammar emellertid från medel- 
tiden. Under dess valv ljod en gång dominikanernunnornas sång.

*

Fyra på måfå utvalda platser? En handfull notiser av ganska hetero
gent slag?

Forvisso icke!
Gladsaxe Hus—Lunds domkyrka—Roskilde gråmunkekloster—Gavnø 

nunnekloster! Det år icke en konstruerad forbindelse. For de månni- 
skor, som upplevde det slutande 1300-talet och det borjande 1400-talet 
och som voro i stånd att folja tidshåndelserna, voro dessa 4 platser in
timt forknippade med en kvinnas namn. Ide Pedersdatter Falk hette 
hon. Men som så ofta i fråga om bemårkta personer blev det också hår 
vanligen endast ett fornamn och en hemortsbeteckning: »Fru Ide till 
Gladsax.»

*

Fascinerande år uppgiften att av det vanligen sproda material, som 
det medeltida dokumentsbeståndet utgor, soka utlåsa håndeiser och 
skeenden. Som barnet lågger pussel och av de otaliga småbitarna om
sider fogar ihop en helhetsbild, kan den historiskt intresserade plocka 
samman aktuella dokumentsnotiser och så soka rekonstruera en histo
risk gestalt, ett månskligt livsode.

Medeltidshistorikern påtråffar hår och dår notiser om denna »Ide 
till Gladsax®. Något specialstudium har hon icke varit foremål for, och 
någon sammanstållning av de historiska kålluppgifterna om henne har
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aldrig gjorts. Någon gång bor dock detta goras. T y  hon var forvisso 
icke en fru »Vem som helst®. Trots att notiserna åro jåmforelsevis få- 
taliga, år det icke en konturlos dimgestalt, som tråder fram ur det for- 
gångna. I Fru Ide lår man kånna en god representant for de många 
medeltida danska godspossessionaterna men också — och framfor allt 
— for den medeltida katolska kyrkan, når den var som båst, helgade en 
månniska och gjorde henne till ett verktyg i Den Eviges hånd.

i. Familjeforhållanden och slåktskapshand

»--------- en annan (måssa) for de avlidna, till hjalp for
mina ålskade måns sjålar, nåmligen Thorkild Nielsens 
och herr riddaren Johannes Snakenborgs.»

Fru Ide Falks testamente (1398).

Ide Pedersdatter Falk tillhorde en av Sjållands åldsta och mest an- 
sedda atter. Slåktnamnet torde en gång ha tagits efter fågeln med 
samma namn. Vapenbilden visar också en grå falk, som står på hjål- 
men, medan skolden genom gaffelsnitt år delad i trenne fålt: guld, 
silver och blått. Slåkten dog visserligen ut på 1400-talet, men slåkt
namnet levde lange kvar som fornamn i den bl. a. på Osterlen — Bol- 
lerup, Gladsax, Gårsnås, Ingelstad, Kiviks-Esperod, Tunbyholm — be- 
suttna slåkten Gøye, vilken på kvinnolinjen hårstammade från slåkten 
Falk.

Under hela 1300-talet upptråda Falkarna i de historiska urkunderna. 
Fru Ides farfar, Bo Eskildsen, och dennes broder, riddaren Eskild 
Eskildsen till Vallø, deltogo sålunda i rådslagen rorande viktiga stats- 
angelågenheter. Såvål hennes fader, Peder Bosen, som dennes kusin, 
Bo Eskildsen till Vallø, voro riddare. Den sistnåmnde blev omsider 
också riksråd. Hennes farbror, den rike Bo Bosen till Gisselfeld, var 
1352 en av de 4 riksforeståndarna under kung Valdemars Tysklands- 
resa. En dansk historiker (Erik Arup) har framlagt hypotesen, att denne 
Herr Bo år forfattare till den s. k. »Yngre sjællandske Krønike«.

Av Fru Ides trenne broder beseglade Bo Pedersen till Gisselfeld och 
Peder Pedersen år 1377 kung Olufs handfåstning, medan den 3:e 
brodern, Eskild Pedersen till Gisselfeld, beseglade forlikningen på
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Lindholmen 1395. Dennes ånka, Karine Jensdatter Rud, ingick nytt 
åktenskap med riksrådet Jens Andersen Grim till Tosterup. Eftersom 
han innehade Gladsax som kungligt lån, kom gården att stanna inom 
slåkten, trots att Fru Ide dog såsom barnlos anka.

Denna forbindelse mellan Ide Falks Gladsax och hennes efterlevande slåk- 
tingar blev av ganska långvarig beskaffenhet. År 1440 fick sålunda Ide Eskilds- 
datter Falk, dotter till ovannåmnde Eskild Pedersen Falk och Karine Jensdatter 
Rud, utlagt for sig såsom modernearv Gladsax, Herrestad och Tunbyholm vid 
arvskifte med styvfadern Jens Grim. Denna Ide Eskildsdatter Falks son, Eskild 
Mogensen Gøye, upptrådde sedan som lehnsmand på Gladsax 1470—7 1.

På grund av bord och rikedom kunde Ide Pedersdatter Falk gora 
anspråk på ett fornåmt gifte. Når hennes namn år 1370 forstå gången 
nåmnes i urkunderna, år det också såsom maka till en kånd skånsk 
ådling, Thorkild Nielsen Bing till Gladsax.

*

Den skånska åtten Bing var den sjållåndska åtten Falk jåmbordig 
i fråga om ålder, rikedom och anseende. Till Gladsax, Smedstorp och 
Dybeck ha Bingarna framfor allt varit knutna. Vapnet visar en 4-delad 
skold med fålten nr 1 och 3 helt roda, medan fålten nr 2 och 4 mot en 
bakgrund av silver ha vardera tvenne roda murklackar intecknade. 
Hjålmen prydes med tvenne av rott och silver delade vådurshorn.

Slåktskapsfdrbindelsen mellan den s. k. Smedstorps-linjen och Glad- 
sax-linjen av åtten Bing har ånnu icke i detalj kunnat klarlåggas. Den 
forrå grenen uppvisar flera betydande mån, av vilka den mest namn- 
kunnige år riksrådet Anders Kjeldsen Bing. Han avled år 1589 som 
åttens siste manlige medlem. Gravmonumentet i Smedstorps kyrka år 
den skånska renåssansens fdrnåmsta.

Vad Gladsax-linjen betråffar nåmnes Thorkild Nielsens farfar, 
Børge Thorkildsen, som våpnare år 1 314 och som riddare 1330. År 
1344 gjorde han en betydande donation — omfattande gårdar i Stibv, 
Tågarp, Bondrum och Fågeltofta samt en badstuga vid Tommarpsån 
— till Tommerups kloster. Till gengåld skulle klosterbroderna hålla 
måssor och årsbegångelser for donatorns och hans nårmaste anforvan- 
ters sjålar. Av dokumentet framgår att hans hustru, Margareta, då var 
dod, samt att i aktenskapet fotts tvenne soner, Niels och Thorkild.



Aven Thorkild Nielsens fader, Niels Børgesen, hade forbindelser 
med Tommerups kloster men upptråder i det aktuella dokumentet 
(1345) såsom låntagare. F. o. nåmnes han endast i samband med gods
transaktioner.

Om Thorkild Nielsen sjålv ha urkunderna vida mera att fortålja. 
Såsom hovitsman på Åhus (Aarhus?) beseglade han sålunda år 1371 
konung Valdemar Atterdags brev till Hanseståderna med bekråftelse 
på deras rattigheter i Skåne under 15 år. År 1376 var han med om att 
underteckna skåningarnas uppmaning till invånarna i norra Jylland

Sldkterna Bings (t. v.) och Falks vapenbilder.

att valja Oluf till konung, och samma år beseglade han dennes hand- 
fåstning. Som våpnare undertecknade han 1377 kung Olufs forplik- 
telse på Danehofet i Nyborg att hålla landet vid lag och rått, och 1381 
beseglade han skåningarnas forlikning med konung Albrecht. Han 
synes ha dott på hosten 1384, och hans årsmåssa firades i Lunds dom- 
kyrka den 16 september.

Med Thorkild Nielsen hade Fru Ide dottrarna Pernille och Inger. 
De voro båda doda 1395. Deras gravlåggning hade agt rum i O. Herre
stad — familjen ågde gods också dar — och av deras arvegods efter 
fadern (Thorkild Nielsen) stiftade Fru Ide ett altare i Lunds dom- 
kvrka, helgat åt Maria Magdalena.

I de danska adelskalendrarna upptages också en son, Børge Thorkild- 
sen Bing till Gladsax, vilken 1404 skånkte gods till Tommerups kloster.
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Notisen ar uppenbart felaktig. Gladsax-linjen av atten Bing var år 
1404 redan utdod.

*

Sedan Thorkild Nielsen avlidit, ingick Fru Ide nytt åktenskap med 
riddaren Johan Snakenborg.

Såsom namnet anger, var slåkten av tyskt ursprung. Den hade i 
sigillet en snedbjålke, belagd med en orm. Linder 1200- och 1300-talen 
hade den talrika medlemmar besuttna i Mecklenburg. Man har an- 
tagit, att de personer med detta namn, som under senare delen av 
1300-talet upptrådde i Danmark och Sverige, kommit in med konung 
Albrecht av Mecklenburg. Någon bevisning har emellertid aldrig 
framlagts.

Bland de talrika mecklenburgska Snakenborgare, som — vanligen med nam- 
nen Berthold, Georg, Gerhard, Heinrich, Henneke, Herman och Johan — om- 
namnas i de i Mecklenburgs medeltida urkundsbok samlade dokumenten, har 
forf. funnit en slåktgren, som kan foljas bakåt åtminstone till en Johan S., som 
på 1220-talet var ledamot av formyndarrådet i Mecklenburg (M U, nr 32 1 m. fl.). 
Några av dess medlemmar voro på 1200-talet vasaller hos fursten av Rostock. 
Herman S., som skrev sig till Lichtenhagen, var dod 1359  24/9 (M U, nr 8661), 
då hans båda soner — Johan och Herman — såide Diederichshagen vid Warne- 
miinde. Redan 13 5 1  13 / 1  hade Johan sålt byn Karnitz till sina båda kusiner, 
Henneke och Berthold (M U , nr 7407). Medan Herman upptråder åven i senare 
dokument såsom verksam i Mecklenburg, biir det dåremot fullståndigt tyst kring 
Johan efter godsforsåljningen 1359 . Inga dokument omtala, att han ågde mer 
egendom i Mecklenburg, ån vad de båda anforda kopebreven nåmna. Man skulle 
alltså kunna våga formoda, att det just ar denne Johan Hermansen Snakenborg, 
som realiserat sin egendom i Mecklenburg for att liksom många andra nordtyska 
ådlingar vid denna tid soka sin lycka i Norden.

En syskonskara — Gerhard och Heyne Gerhardsson samt Anne Gerhards- 
datter — nåmnas ofta i det slutande 1 300-talets svenska och danska urkunder. 
Anne blev genom gifte bosatt på Bjårsjoholm, medan broderna hade sin verk- 
samhet forlagd till Våstergotland. Syskonskaran ågde gemensamt gods i Dan
mark, vilket mojligen ger en antydan om vågen for deras inflyttning. Genom 
tillgångliga dokument har det icke varit mojligt att såkert fastslå slåktskapen 
mellan denna syskonskara och Johan Snakenborg. I sitt testamente av 1398 kallar 
Fru Ide, Herr Johans ånka, denna Fru Anne for sin »frånka«. Ingen av de i 
Mecklenburgs urkundsbok omnåmnda, i Mecklenburg verksamma Snakenbor- 
garna synes vara identisk med någon i syskontrion. Johan Hermansen hade 
emellertid en farbror, Gerhard Georgsson, som var flitigt verksam i Mecklenburg
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på 1330-talet. Han kan mycket val vara fader till syskontrion, inom vilken f. o. 
Gerhard Gerhardsson synes vara åldst. Herr Johan skulle då ha varit kusin till 
dessa syskon, vilket verkar synnerligen plausibelt.

Med undantag av de urkunder, dår Fru Ide till Gladsax kallas Johan 
Snakenborgs efterleverska, kan denne med såkerhet identifieras endast 
i tvenne brev, utstållda i Kalmar 1389 15/9. Brevutstallaren, Heyne 
Snakenborg, hade deltagit i slaget vid Falkoping 1389 24/2 på kung 
Albrechts sida men fick nåd av drottning Margareta. Som erkånsla 
hårfor såide han sina gods i Våstergotland till drottningen. I båda bre
ven åberopar han Herr Johan jåmte sin broder Gerhard som rådgivare 
och borgensmån. Kanske var det just genom åktenskapet med Fru Ide, 
drottningens van, som Herr Johan på detta sått kunde upptråda som 
medlare.

Vissa andra notiser synas emellertid av sannolikhetsskål också kunna 
såttas i samband med denne Johan Snakenborg. Sålunda meddelar 
Cornelius Hamsfort, att »en tyrannisk tysk fogde vid namn Snaken
borg* år 1387 från slottet Sjostorp anordnade blodbad på bonderna i 
Jårrestads hårad. Redan Munch (1863) och Kr. Erslev (1882) satte 
denna notis i forbindelse med Fru Ides make. Hår kan ytterligare åbe- 
ropas ett brev av 1387 26/8, som ger ett visst stod åt denna hypotes. 
Arvskifte hade uppråttats efter den ovannåmnda Anne Snakenborgs 
framlidne make, och som sigillant upptråder bl. a. »Hænekino Snæ- 
wenborgh de Syøthorp« (Rep. nr 3604). Medellågtyskans Henneke 
(latiniserat Hennechini) år en s. k. hypokoristisk form till Henrik och 
Johannes. Då namnet också år diminutiv till Hans (Johannes), brukas 
samtliga dessa namnformer ofta om samme person. Denne sigillant 
kan alltså mycket vål vara Johan Snakenborg. Såsom herre till Sjos
torp har han bitrått sin slåkting på det nårbelågna Bjårsjoholm. Han 
nåmnes också i ett brev, som år daterat Sjostorp 1386 29/11. Aven den 
i slutet av 1300-talet till Gladsax horande godsmassan i Albo hårad ger 
ett visst stod for teorien, att Herr Johan varit besutten dårstådes.

Johan Snakenborg synes ha dott kort tid efter giftermålet med Fru 
Ide, ty i dokument av den 13 oktober 1389 kallas hon »fru Yde, Han
sis ( =  Johannes’) Snaakenburg effterleffuerske«. I senare urkunder 
går hon stundom under denna beteckning, stundom kallas hon ånka 
efter Thorkild Nielsen.
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Efter att den n  augusti 1398 på Skovkloster utanfor Næstved ha 
uppråttat sitt testamente avled Fru Ide den 15 augusti 1399 och blev 
i enlighet med sin i testamentet uttalade onskan begravd i sina for
faders gravkapell i Roskilde franciskanerkloster. Något gravmonument 
år icke kant vare sig for henne eller hennes mån. Hennes årliga dods- 
måssa firades i Lunds domkyrka den 12 februari samt i Roskilde den 
15 augusti. Aven sedan måssorna tystnat, bevaras hennes namn av de 
båda domkyrkornas beromda Gåvobocker. Den åran tillkommer inger 
annan från sydostra Skåne.

2. Formogenhetsvillkor och godstransaktioner

»Likaså ett brev, att Ide Olufsdatter, herr Peder Falks 
ånka, Bo Falk, Peder Falk och Eskild Falk skota till 
Thorkild Nielsen till Gladsax, deras svåger, allt det i 
Skåne liggande gods, som Ebbe Jensen Galt pantsåtter 
(pantsatt till) herr Peder Falk, såsom Ebbe Galts brer 
utvisar, och så med några Esge Broks brev, dock så, (att) 
om foreskrivne Thorkild Nielsens hustru, som år fru Ide 
Pedersdatter, dor utan barn, då skola alla foreskrivna 
gods åter komma till foreskrivna Fru Ides arvingar. Givet 
fredagen nåst fore palmsondagen 1370.x

Regest i Eline Gøyes ]ordehog (1552).

Det sedan långe forlorade originalbrev, varpå denna regest bygger, 
år den åldsta kånda urkund, som uttryckligen nåmner Fru Ides namn. 
For den initierade ådagalågges hår, vilken formogen brud Herr Thor
kild forde från Sjålland till sitt skånska Gladsax. Makarnas namn for- 
bindas med en av de mest invecklade och namnkunniga godstrans 
aktioner, som åro kånda från skånsk medeltid. Det i Ebbe Galts brev 
och denna regest omskrivna godset år nåmligen »den stora panten i 
Skåne®, vilken Fru Ide alltså år 1370 erholl såsom fådernearv. Dår- 
med framstår Gladsax som en intressant faktor i studiet av medeltida 
skånsk godspolitik.

I godsbeskrivningar och biografier over enskilda adelsmån eller adelsslåkter 
forekomma ofta oversiktliga framstållningar over forvårvet resp. forlusten av gods 
och gårdar. Dåremot foreligger en uppenbar brist på detaljerade utredningar.

M



Och dock borde kartlåggandet av t. ex. Bollerups-godsets oden vara en central 
iippgift i skånsk medeltida historieforskning. Hår har man nåmligen tillgång 
till ett osedvanligt rikt urkundsmaterial från 1400- och 1500-talen. Når det gåiler 
att faststålla uppkomsten av ett 1 300-talsgods, år uppgiften emellertid genomfor- 
bar endast i undantagsfall på grund av dokumentens relativa fåtalighet vid denna 
tid. Ingen forskare synes heller hitintills ha ågnat sig åt uppgiften. Å  andra sidan 
borde dylika utredningar, dår de undantagsvis kunna genomforas, vara av vårde 
for den historiska forskningen. Dels klarlåggas nåmligen de metoder dåtida 
adelsmån anvånde sig av for att skapa ett storgods, dels visa sig dessa gods vara 
av en helt annan typ ån de mera kånda, fr. o. m. 1400-talet uppvåxande huvud- 
gårdarna, dår storsta mojliga del av godsmassan på grund av åndrade skattefor- 
hållanden och en mera intensiv nåringsutovning genom mageskiften samlas kring 
herremannens residens. Thorkild Bing och Ide Falk till Gladsax utgora ett sådant 
fali, dår man ingående kan studera 1300-talets godspolitik och skapandet av ett 
medeltida storgods av »strogodsets* typ. Kopebrev, Fru Ides testamente samt de 
i Eline Gøyes Jordebog i regestens form bevarade urkunderna rorande »den 
stora panten i Skåne® bilda ett osedvanligt rikt material. Tabellen och kartan 
få hår tagas till hjålp for att skapa overskådlighet. Att i en biografi om Fru Ide 
taga med också Thorkild Bings godstransaktioner år nodvåndigt, eftersom Herr 
Thorkild dog som sin slåktgrens siste manlige medlem och — efter de båda dott- 
rarnas dod — låmnade Fru Ide som universalarvinge. Under sin senare levnad 
disponerade hon sålunda over all hans efterlåmnade fasta egendom.

Som arv efter sina foraldrar hade Thorkild Nielsen Bing erhållit 
Gladsax huvudgård, Lågvattensmollan i St. Kopinge samt ett i de me
deltida dokumenten ofta omnamnt godskomplex i Gårds harad — har 
kaliat Skepparslovsgodset — bestående av Skepparslov och Skeppars- 
lovs fång ( =  allmånning), gårdarna Isgrannatorp, Svenstorp och Bjorn- 
hult i samma socken, 2 gårdar i Mansdala (Vå sn) samt 1 gård i var
dera Vram och Degeberga (eller mojl. Esphult). Genom kop forvårvade 
han den 6 januari 1366 huvudgården i Kabusa (St. Kopinge sn), 3 
gårdar i Vemmenhog och 2 i Ollov (Vemmenhogs hd), och såsom 
pantegods fick han den 12 mårs 1372 2 gårdar i L:a Harrie (Harjagers 
hd). Intill den 9 oktober 1384 var han dårjåmte agare till ytterligare 
1 gård i L:a Harrie, 3 gårdar och 2 husmansstållen i Hammarlunda 
socken samt 2 gårdar och 2 husmansstållen i Gudmundtorps socken 
(Frosta hd). Hur dessa forvårvats år okånt. En tid hade han slutligen 
också Simrishamn och Abrahamstrup ( =  nuv. Jægerspris på Sjålland) 
i forlåning men upplåt lånet (enligt odaterad regest) till drottning Mar
gareta. Sjålva huvudgården i Simrishamn har han dock behållit, ty
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ånnu 1398 var Fru Ide agare till »Thorkild Nielsens Storegård» dår- 
stådes.

Forutom denna regest finns endast ett aktstycke om Simrishamns lan från 
1300-talet. Hertigarna av Mecklenburg låmnade 1378  2/5 Simrishamn, Tom- 
merup och Jårrestads hårad såsom pant till Peder Due, for att denne skulle 
hjålpa hertigarna i kriget mot Danmark (BSH, I, s. 174  f.).

Till denna betydande godsmassa, som bl. a. rymde 4 huvudgårdar, 
kom så också de gårdar, som ingingo i »den stora panten i Skåne» och 
som Fru Ide forde till boet såsom sitt fådernearv.

Enligt Ebbe Galts pantebrev av år 1356 till Fru Ides fader bestod 
»den stora panten« huvudsakligen av gods i vastra Skåne, namligen 
3 gårdar i S. Åsbo hårad, 1 i Luggude, Vi huvudgård samt 13 andra 
gårdar och 1 vattenkvarn i Onsjo, Vi huvudgård i Harjagers, 4 gårdar 
i Torna, 1 i vardera Bara, Vemmenhogs och Fårs hårader samt del i 
Ingelstads huvudgård i Ingelstads hårad. Om vårdet av denna gods
massa vittnar den summa, som Ebbe Galt erholl av Peder Falk vid 
bortpantningen år 1356. Den uppgick till icke mindre ån 500 mark 
rent silver i kolnsk vikt.

I Fru Ides fådernearv ingick dessutom till storleken icke nårmare 
angivet pantegods i Ingelstads och Oxie hårader, på vilket Herr Thor
kild den 13  juni 1383 tog »låsebrev«.

Detta betydande, over nåstan hela Skåne spridda godskomplex, som 
genom arv och kop (men icke i något påvisbart fall genom mageskifte) 
samlats hos de båda makarna på Gladsax, forminskades dock något i 
slutet av Thorkild Nielsens levnad. Den 9 oktober 1384 donerade han 
nåmligen godset i L:a Harrie, Gudmundtorp och Hammarlunda till 
Lunds domkyrka for sjålamåssor.

Forgåves soker man efter uppgifter, huruvida det efter Thorkild 
Nielsens dod av Fru Ide forvaltade godset okades genom hennes gif
termål med riddaren Johan Snakenborg. Man torde dock kunna utgå 
ifrån, att så verkligen skett. En dåtida herreman kunde overhuvud 
icke existera utan godsinnehav. I en tid, då de ekonomiska forhållan- 
dena betydde mer ån kånslorna vid ingående av åktenskap, skulle 
Johan Snakenborg icke haft några utsikter att vinna den godsrika Fru 
Ide, om han icke sjålv fort en betydande formogenhet till det gemen- 
samma boet. Efter hans dod visar sig Fru Ide just i Albo hårad inneha
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ett stort antal gårdar — bl. a. Lonhult och N . Bjorstorp i Brosarp, 
Torups huvudgård i Vitaby, Frorum och St. Topphem i Fågeltofta 
samt Raskarum i S:t Olof — som tidigare icke omnåmnts i några doku
ment. Man skulle dårfor kunna misstånka, att de kommit i hennes 
hånder genom åktenskapet med Herr Johan. Denna formodan får ett 
visst stod i det faktum, att Henneke ( =  Johan?) Snakenborg 1386— 
1387 skrev sig till »Syøthorp». Troligen i samband med verkstållandet 
av Fru Ides testamente forvårvade biskop Peder Jensen Lodehat i 
Roskilde bl. a. en gård »Setorp», som uttryckligen anges vara belågen 
i Albo hårad. Dårmed skulle då avses Sjostorp i Andrarum, det stolta 
Christinehofs medeltida foregångare. Med Sjostorp och Torup som 
huvudgårdar kan Herr Johan ha varit en betydande godsågare hår 
uppe. I varje fali skulle Albo-gårdarna sedan under hela den tid Glad
sax utgjorde ett kungligt lån (c:a 1400—1621) komma att bilda en be
tydande del av detta.

Under sin ånkeståndstid avhånde sig emellertid också Fru Ide en 
del egendomar. Sålunda såide hon (enligt vidisse av år 1413) allt sitt 
gods i Gårsnås jåmte ytterligare 4 gårdar och en kvarn till sin forre 
slottsfogde, Bjørn Pedersen Skytte, samt 1394 sitt gods — det synes då 
ha bestått av trenne gårdar — i Ollov (Vemmenhogs hd). Icke heller 
under denna tid ågde något godsbyte (mageskifte) rum. Dåremot fore
komma tvenne exempel på det under medeltiden vid sidan om forsålj- 
ning vanligaste såttet att frånhånda sig egendom. Den 13 oktober 1389 
donerade Fru Ide N . Bjorstorp i Brosarps socken till Åhus spetålske- 
hospital (f. 6. det åldsta belågget for forekomsten av detta sedermera 
ofta omnåmnda hospital) samt den 10 februari 1395 det s. k. Skeppars- 
lovsgodset (Thorkild Nielsens ovan omnåmnda fådernearv i Gårds hd) 
till Lunds domkyrka.

Enligt den bild Fru Ides testamente ger av hennes formogenhets- 
villkor har hon vid sin dod troligen varit en av de storsta godsposses- 
sionaterna i det dåtida Skåne.

Forteckningen får foljande utseende:
Brosarp: Lonhult samt ytterligare 1 gård 
Fågeltofta: Frorum och St. Topphem 
Gladsax: Gladsax huvudgård 
Glemminge: 3 gårdar i Glemminge-Tågarp
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Gods som varit i Thorkild Bings (ofyllda tecken) och 
Ide Falks (fyllda tecken) dgo.

i och 4 =  huvudgård; 2 och 5 =  gård eller husmansstålle; 3 och 6 =  kvarn; 
7 =  till storleken okånt gods i Ide Falks ågo.

Jårrestad: 2 arrendegårdar och 2 husmansstållen
S:t Olof: Raskarum, »Raskarums fång» och Raskarums molla
Simrishamn: »Thorkild Nielsens Storegård»
Stiby: 1 gård samt Komstamolla och annat gods i Komstad 
St. Kopinge: Lågvattensmollan
Vitaby: Torups huvudgård med arrendegårdar och husmansstållen samt en 

kvarntomt och annat gods.
Sjålland (Bjæverskov hd): Ammarp.
Dårjåmte ågde hon till storleken icke angivet gods i foljande socknar: Borrby, 

Godelov, Harrie, Kverrestad (Lunnarp), Maglehem, Reslov, Roddinge, Skep- 
parslov, Smedstorp (Tunby), Torrlosa, O. Herrestad och O. Ingelstad.
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Gods som omnamnes i Fru Ides testamente 1398.
1 =  huvudgård; 2 =  gård eller husmansstålle; 3 =  kvarn; 

4 =  till storleken okant gods.

I kontanter kunde hon fordela 132  legat (såsom ett legat har raknats posten 
till »Heyne Snakenborgs dottrar«, då deras antal år okånt), varierande mellan 
6 penningar och 20 mark silver.

A v kreatur nåmner testamentet ett helt stuteri samt 6 kor och 40 får. Vidare 
upptagas 5 fullt utrustade sångar, 13  poster klåder och smycken samt 3 poster 
matvaror.

Testamentets totalsumma — gårdarna och det rorliga godset orak- 
nade — uppgår till 347 mark silver och 2 skilling grot, medan skul- 
derna upptagas till sammanlagt 216 mark silver och 1 skilling grot.

Till allt detta kom så hela »den stora panten® — sammanlagt 24
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Thorkild Bings och Ide Falks godsdonationer till kyrkliga institutioner.

Thorkild Bing: Lunds domkyrka: 
Ide Falk: » »

» » Åhus hospital:
» » Gladsax kloster:

1 -  gård;
2 =  gård;
3 =  gård;
4 =  huvudgård; 5 =  gård eller husmansstålle; 
6 =  kvarn; 7 =  till storleken okånt gods.

gårdar och 1 molla samt del i 2 huvudgårdar — vilken efter hennes 
dod i enlighet med 1370 års pantforskrivning arvdes av hennes broder.

Fru Ides testamente foreskrev, att de båda testamentsexekutorerna for sitt be
svar skulle såsom pant erhålla alla hennes ågor i O. Herrestad, Tunby, Lunnarp, 
Borrby, Komstad, Topphem, Frorum och Lonhult samt ytterligare en gård i 
Brosarp. Når alla testamentslegaten betalts, skulle emellertid allt detta gods oav- 
kortat återgå i hennes brorsoners hånder. Så synes också ha skett. I en upp- 
gorelse 1439  29/7 mellan 2 av he-nnes arvingar — Jens Grim och Mogens Gøye
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— omnåmnes namligen bl. a. »Herrestad, Komstad och mollan i Lunnarp och 
Tunby» (EG J, s. 4 12).

Inom danska adelskretsar var det fordom sed att ge sarskilt formogna 
adelsmån tillnamnet »den Rige®. Aven några sydostskånska herremån 
erhollo detta epitet, namligen Anders Bentsen Bing (omkr. 1360) till 
Smedstorp, Oluf Stigsen Krogenos (d. omkr. 1426) till Bollerup, Eskild 
Mogensen Gøye (d. 1506) till Tunbyholm, Mourids Olufsen Krogenos 
(d. 1550) till Bollerup, Holger Axelsen Rosencrantz (d. 1647) till 
Glimminge och Jochum Jacobsen Beck (d. 1682) till Andrarum. Om 
åven kvinnor hade tilldelats detta eftertraktade årenamn, skulle val 
bland de i sydostra Skåne besuttna adelsdamerna i ankestånd fråmst 
ha kommit i fråga Kirstine Stigsdatter Thott (var dod 1482), som en 
mansålder efter Fru Ides dod satt som vålbestålld innehavare av Glad
sax, Eline Mogensdatter Gøye (d. 1563) till Bollerup, vilken i sin be- 
romda Jordebog bl. a. registrerat så många for kånnedomen om »den 
stora panten i Skåne« betydelsefulla dokument, samt den svenskfodda 
Gorvel Fadersdotter Sparre (d. 1605) till Krageholm, vilken liksom 
Fru Ide blev en av Lunds domkyrkas vålgorarinnor. Till denna exklu- 
siva skara sluter sig vårdigt det slutande 1300-talets hårskarinna på 
Gladsax. Eftersom hon synes ha varit sin samtids formognaste kvinna i 
Skåne, skulle hon utan overdrift ha kunnat kallas »den rika Fru Ide».

3. Altarstiftelsen och altar skånet i Lunds domkyrka

»Fru Ides till Gladsax testamente, vari blott sker om- 
nåmnande av grundandet av ett altare av densamma i 
kyrkan i Lund samt om forordnandet av en person till 
vården hårav.»

Kantorn Bo Johansen i Lundebogen (1494).

Fru Ide blev ingift i en slåkt, som omfattade kyrkan med vordnad 
och kårlek. Dårom vittnar Børge Thorkildsens stora donation till Tom- 
merups kloster 1344 for sjålamåssor. Ett annat vittnesbord år Thorkild 
Nielsens genom konung Valdemars formedling år 1364 av påven er- 
hållna lofte om syndaforlåtelse for sig och sin hustru i dodsogonblicket. 
Tydligt kommer det också till synes i hans åtgard den 9 oktober 1384
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att infor den annalkande doden testamentera 8 gårdar och 4 husmans- 
stållen till Lunds domkyrka for sjålamåssor. Val fick han icke sjålv 
taga del av Lunda-kanikernas brev av den 21 november samma år om 
att kapitlet omsorgsfullt skulle uppfylla donationsvillkoren, men han 
torde ha dott lugn i forlitande på att avkastningen av det rika godset 
skulle stimulera till iver i måsslåsningen och att forbonernas mångfald 
skulle mildra skårseldens kval.

Om mojligt ånnu mer omtånksam betråffande den vanskliga resan 
in i det stora okånda visar sig Fru Ide ha varit. Dårom vittnar brevet 
av den 10 februari 1395, genom vilket hon till Lunds domkyrka 
skånkte den stora godsmassan i Gårds hårad, vilken i flera generatio
ner varit i Bingarnas ågo. Med 6 kungabrev jåmte andra dokument 
hade Thorkild Nielsen styrkt sin rått till dessa gårdar. For Fru Ide 
fanns det dock något, som var vårdefullare ån jordagods: ågandet av
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andliga skatter. Nar hennes båda dottrar avlidit och i hennes ago 
låmnat sitt fadersarv, beslot hon »med egen vilja, god akt och långt 
overvagande till nytta for min sjål* att skånka hela godsmassan till 
Lunds domkyrka for evårdlig ågo. Den skulle utgora det ekonomiska 
underlaget for ett genom donationen uppråttat altare, Gud och S:ta 
Maria Magdalena till åra. Omtanken om sig sjålv och de sina låt Fru 
Ide klart komma till uttryck i gåvobrevet. Dår beståmmes att vid altaret 
»skall vara måssa var dag: om sondagen till den Heliga Trefaldigheten, 
om måndagen for min sjål och alla kristnas sjålar, om tisdagen till 
Sankt Nicolaus, varannan torsdag till Sankt Laurentius och (var- 
annan till) Sankt Peder aposteln, fredagen till det heliga korset, lør
dagen till Vår Fru ( =  Jungfru Maria) och i var måssa bon och åmin- 
nelse for min sjål, mina foråldrars och alla kristnas sjålar*. På hennes 
dodsdag skall dessutom årligen dodsmåssa (anniversarier) hållas i dom- 
kyrkan med 12 måssor i koret samt med låsning av 12  psalmer nere i 
den for menigheten avsedda delen av kyrkan. Slutligen inryckas också 
beståmmelser om altarets foreståndare, altargodset och avkastningens 
fordelning.

Med ledning av den åldsta bevarade listan på de s. k. vicariatus — 
vikariorna, d. v. s. de till resp. altare doterade jordagodsen — har Ewert 
Wrangel gjort upp en forteckning over domkyrkans samtliga 51 altar- 
stiftelser. Fru Ides S:ta Maria Magdalena-altare bår i forteckningen 
nr 50. Enligt hans undersokning hade det sin plats i sodra korsarmen.

Några notiser till detta altare låmnar icke Wrangel. En av forf. foretagen 
undersokning ger foljande upplysningar:

Altarets belagenhet: Vapnaren Anders Andersen Galen till Oja vid Ystad ger 
1498 2 6 / ir  5 gårdar i Oja till S:t Johannes Evangelistens altare, som ligger »vid 
den norra sidan upp till muren mellan S:ta Annas och S:ta Maria Magdalenas 
altare* (LAU, V, s. 362 ff.). Jfr  samma uppgift i hans testamente av 1 5 1 1  1 9 / n  
(LAU, V I, s. 341 ff.).

Foreståndare och vikarier: I Fru Ides testamente (1398) utses Johannes Ander
sen till foreståndare. 1499 1 4 / 1 1  nåmnes master Jørgen Persen, kanik i Lund, 
såsom innehavare av tjånsten (LA U , V , s. 4 1 1  f.); 1 5 1 1  28/6 skriver kaniken i 
Roskilde, Christopher Nielsen, att hans hittillsvarande vikarie vid altaret, »dæg- 
nen» i Lund, år dod. Han ber dårfor brevmottagaren, kaniken Aage Jepsen 
Sparre i Lund, att i fortsåttningen vara hans stållforetrådare vid altaret (LA U , 
V I, s. 329 f.).
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Donationer: 1400 30/9 (Rep. nr 4384); Fore 1499 1 4 / 1 1  (LA U , V, s. 4 1 1  f.); 
150 1 16 /2  (LA U , V I, s. 12); 1503 2 3/ 10  (LA U , V I, s. 118 ).

Tvister och intyg om altar godset (det av Fru Ide skånkta godset i Gårds hd): 
14 72  U. D. (LAU, IV, s. 155  f.); 1474 2/2  (LAU, IV, s. 179  f.); 1490 27/6 
(LAU, V, s. 12 1  f.); 1490 30/6 (LAU, V, s. 12 3  f.); 1490 16 / 10  (LAU, V, 
s. 128  ff.); 1499 2 3 / 10  (LAU, V, s. 404 f.); 1509 7 / 10  (LAU, VI, s. 290).

Utrustning: Rådmannen Jesper Henricsen i Malmo har låtit stopa och upp- 
såtta en fyrpanna av koppar vid altaret. Fattiga klerker och andra skola hår 
under vintern dagligen kunna vårma sig. Likaså har han anslagit en årlig rånta 
for inkop av kol. 1499 1 4 / 1 1  ger årkebiskop Birger Gunnarsen tillåtelse till att 
forvara det inkopta kolpartiet, 60 tunnor, i kapitelsgårdens kållare (LA U , V, 
s. 4 1 1  f.).

I nara 150 år firades dagligen måssa vid detta altare. Vintertid kunde 
de fattiga vårma sig vid dess vårmepanna. Årligen den 12 februari for- 
råttade altarpråsten Fru Ides dodsmåssa dår, och i samband dårmed 
skedde utdelningen av pengar till de i psaltarlåsningen deltagande 
pråsterna, till ringarna i tornet och de fattiga.

Med reformationens seger upphorde sjålamåssorna, men altaret 
torde — liksom ovriga dylika i domkyrkan — ha stått kvar i orubbat 
skick till fram mot slutet av 1500-talet. År 1561 holls i Lund ett kyrk- 
ligt mote, och beslut fattades om att altarna skulle nedrivas och helgon- 
bilderna borttagas. En ny tid hade icke någon anvåndning av Fru Ides 
altarstiftelse. Andringen kandes kanske svårast for de fattiga och 
frusna.

*

I det till S:ta Maria Magdalena altare knutna stiftelsebrevet av år 
1395 meddelar Fru Ide, att av altargodsets avkastning skall årligen 
den dag hennes dodsmåssa firas 2 mark silver overlåmnas till domkyr- 
kans utsmyckning. Kanske har detta anslag också anvånts for inkop av 
ett ånnu bevarat inventarium i domkyrkan: det pelarlika »tabernakel® 
eller »sakramentshus®, som nu står i absiden intill prelatstolen men 
som under medeltiden troligen hade sin plats vid lekmannakorets hog- 
altare. I detta ståtliga inventarium forvarades under katolicismens tid 
den invigda hostian, vilken betraktades som Kristi sanna lekamen och 
dårfor måste omsorgsfullt skyddas. Sakramentshuset år c:a 5 m hogt, 
har fyrkantig genomskårning, år indelat i tvenne »våningar® med var
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Sakramentshuset i Lunds domkyrkas absid.



sitt skåp samt kront med en 6-kantig, i båg- och rosverk genombruten 
spira. Det år ett fornåmligt nordtyskt arbete från 1300-talets slut.

Ewert Wrangel var den forste, som (1923) satte sakramentshuset i 
relation till Fru Ide till Gladsax. Den formedlande faktorn var for 
honom den på ovre skåpdorren placerade reliefen av en kvinna i klos- 
terdråkt med en hind vid sina fotter. Han såg i denna helgonbild den 
heliga Ide av Toggenberg, alltså den formenta donatrix’ namne. Den 
av forf. hår framdragna notisen om Fru Ides icke obetydliga årliga 
anslag till domkyrkans utsmyckning kan på sitt sått styrka Wrangels 
hypotes.

*

Ror man sig enbart med sannolikhetshypoteser, når man kombinerar 
Fru Ide till Gladsax med domkyrkans senmedeltida sakramentshus, 
står man dåremot på absolut fast mark betråffande tillkomsten av det 
monumentala altarskåpet till domkyrkans huvudaltare. I sitt testamente 
av år 1398 låter Fru Ide nåmligen anteckna: »Likaså åt Sankt Lau- 
rentii kyrka i Lund 10 mark silver for losen av en nyligen forfårdigad 
tavla till prydnad for hogaltåret.»

I fråga om ålder år detta Fru Ides altarverk det åldsta kånda i 
Skåne. Betråffande storleken år det storst av alla medeltida altarskåp i 
Sverige och ett av de allra storsta i hela Skandinavien. Den totala 
långden år 7,61 m (dårav mittstycket 3,81 m samt vardera dorren 
1,9 m), hojden 2,05 m samt tjockleken (djupet) 0,18 m.

Ewert Wrangel, som ågnat konstverket ett ingående studium och 
låtit det bli foremål for en sårskild monografi (1915), har påvisat, att 
det skurits under slutet av 1300-talet av en nordtysk måstare, som stått 
den beromde Bertram av Minden nåra. Det tillhor en altarskåpstvp, 
som år rikligt representerad i lånderna vid Ostersjon. I Skåne har det 
sin nårmaste slåkting i Ystads S:t Petri. Ornamentiken, utford i ådel 
sengotik, år synnerligen riklig med rosverk, »krabbor« och »korsblom- 
mor». Den i slutet av medeltiden starkt utvecklade Maria-kulten har i 
centralpartiet fått en monumental framstållning. Under en utom- 
ordentligt praktfull baldakinbyggnad åskådliggores »Marias fårhår- 
ligande*, bevittnad av den himmelska hårlighetens många helgon,
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Fru Ides altarskå-p (med uppslagna flygeldorrar) i Lunds domkyrka. 
Bilden tagen vid provuppstållningen 1922.

vilka — urspr. till ett antal av 40 samt vart och ett i sin baldakinavdel- 
ning — flankera kroningsbilden. Enligt litteråra notiser voro de nu 
forlorade yttre flygeldorrarna forsedda med målningar. Har torde man 
fordom ha kunnat skåda Fru Ides skyddshelgon, den heliga Ide av 
Toggenberg, mojligen också en sakral bild av donatrix sjalv.

Fru Ides fortrogna van, den storvulna drottning Margareta, fick i 
augusti 1387 uppleva, hur hennes ende son och Danmarks framtids- 
hopp, den endast 17-årige kung Oluf, fordes från Falsterbo slott till 
Lunds domkyrka såsom lik. Medan den balsamerade kroppen seder- 
mera gravsattes i Sorø, låt hon begrava hans hjårta och inålvor framfor 
Maria-altaret i domkyrkans mittskepp. Vid samma tillfålle låt hon sig 
hår i Fund hyllas som regent over Danalands provinser. For att hug- 
fåsta minnet av dessa båda i hennes liv och landets historia så djupt 
ingripande håndeiser gav hon till domkyrkan rika skånker. I samband
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med overlåmnandet av dessa sade hon sig vara »Sankt Laurentii tjåna- 
rinna».

Hårskarinnan på Gladsax, som i samma kyrka instiftat och doterat 
ett altare till Maria Magdalena med anledning av en for henne lika 
bitter forlust — sina båda enda barn — och aven på annat sått ihåg- 
kommit detta tempel, hade kunnat gora dessa dronningens ord till 
sina. Så frikostiga hade gåvorna till domkvrkan varit. Kanske var det 
just årkebiskopen, Jacob Gertsen Ulfstand, bordig från det Gladsax 
nårbelågna Glimminge, som intalat henne att genom dessa kårleksverk 
gagna såvål domkyrkan som sin egen sjal.

Och dock!
Då vederborande kanik skulle i »Liber Daticus Lundensis® ( =  Lunds 

Domkapitels Gåvobok) inskriva Fru Ides dodsnotis till ledning for 
kommande årliga dodsmåssor, blev det endast en kort anteckning om 
fordelningen av den från altargodset inflytande inkomsten. Blott ut- 
trycket »den ådla frun, fru Ide till Gladsax® rojer något av tacksamhet 
mot kyrkans vålgorarinna.

Om man infor denna anteckning erinrar sig den gamla sentensen 
om otacksamhet som vårldens Ion, stegras denna stilla undran till håp- 
nad, nar man låser den overskrift, som kantorn Bo Johansen satt over 
den avskrift av testamentet, som han år 1494 gjorde i den s. k. »Lunde
bogen® (Registrum ecclesie Lundensis): »Fru Ides till Gladsax testa
mente, vari blott sker omnåmnande av grundandet av ett altare utav 
densamma i kyrkan i Lund samt forordnandet av en person till vården 
hårav.»

Bitterheten over att domkyrkan i Lund icke blev Fru Ides universal- 
arvinge kunde icke få en klarare manifestation. Otack var forvisso kyr
kans Ion mot denna sannskyldiga »Sankt Laurentii tjånarinna».

De fromma pilgrimer, som under den slutande medeltiden — pestens 
och Dodsdansens tidevarv — i oåndliga skaror sokte sig till Nordens 
centralhelgedom i Lund, torde ha reagerat på annat sått infor Fru Ides 
gåvor ån de forargade kanikerna i domkapitlet. Framfor allt det måk- 
tiga altarverket i ursprunglig skonhet, med starka fårger och glånsande 
guld, har gett vallfårdernas folk en vision av den himmelska hårlig- 
heten med den vordade Jungfrun såsom forebedjerska infor Sonen 
jåmte hela hårskaran av triumferande helgon.
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Når sedermera superintendenten Mogens Madsen år 1587 nedskrev 
sin lilla »De Lundia», forråttades den protestantiska gudstjånsten i 
domkyrkan framfor det s. k. lekmannaaltaret, som år 1577 erhållit sitt 
praktfulla marmoraltare i ungrenåssans. Av de medeltida altarna och 
altarprydnaderna var det mesta då raserat. Huvudaltaret i koret stod 
dock kvar, och på detta tronade som under medeltiden Fru Ides altar- 
skåp. Utan att långre vara centrum for gudstjånsten låmnades det att 
forfalla. Vid mitten av 1700-talet gav Johan Corylander uttryck åt sin 
egen och sin tids syn på detta medeltida måsterverk med foljande ord: 
»Arbetet år just icke, efter vår nvare smak, af de pråktigaste, men lårer 
då ( =  under medeltiden) icke varit ibland de såmsta kyrkans pryd- 
nader, emedan hår skedde årliga utdelningar til kanicker, vicarier, 
fattiga scholebarn och annat folck, som vid sjålsmessor gjorde tjenst.» 
Forst ett stycke in på 1800-talet borjade man åter få blick for dess skon-
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hetsvården, och genom C. G. Brunius fick det en vålbehovlig ehuru 
ganska hårdhånt restaurering.

Intresset for medeltidens konst har sedan dess betydligt fordjupats. 
Domkyrkan med sina rika medeltidsminnen ar åter målet for de stora 
folkskarornas fårder. Lika litet som 1400-talets pilgrimer kan den nu
tida besokaren — vare sig han kommer for att deltaga i forsamlingens 
gudstjanst eller som turist eller konstkånnare for att håmta skonhets- 
intryck — forbli opåverkad av Fru Ides altarskåp, detta fullodiga ut- 
tryck for medeltida konstskicklighet och fromhet.

Aven om altaret till S:ta Maria Magdalena år nedbrutet, dess bilder 
forstorda och dodsmåssorna for lange sedan tystnade, år alltså ånnu 
efter mer ån fem och ett halvt sekel minnet av Fru Ide till Gladsax 
intimt forbundet med Lunds domkyrka och dess gudstjånstliv.

4. Klosterstiftelsen i Gladsax och dess forflyttning till Gavmj)

»Likaledes åt nunneklostret, som genom Guds nåd skall 
nyanlåggas i G lad sax ,--------.»

Fru Ide Falks testamente (1398).

For medeltidens månniskor stod det avskilda livet bakom kloster- 
murarna som idealet for jordelivets tillvaro. Att sjålv grunda ett kloster 
eller att i mån av resurser ekonomiskt stodja en sådan stiftelse måste 
dårfor betraktas som ett for Gud sårskilt behagligt verk. Det kunde ge 
forlåtelse for mycken synd.

Fru Ide till Gladsax var ett barn av sin tid. Hennes djupa fromhet 
och ensamma ålderdom fodde åstundan och hennes stora rikedom gav 
henne mojlighet att bli klostergrundare. Når Gud formenat henne en 
son att overtaga slåktens urgamla huvudgård i Gladsax och hennes 
båda dottrar redan i spåd ålder bortryckts av doden, kunde detta vara 
en fingervisning från ovan. Ingenting hindrade men mycket talade for 
att sjålva den utdoda åttens stamgods på ett sårskilt sått helgades åt 
Herren. Och Fru Ide var villig att bli Guds redskap. Dårmed kom hon 
också sjålv att forskaffa sig en vårdig plats vid sidan om sådana be-
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Ruinkullen omedelbart oster om Gladsax kyrka och kyrkogård. Har 
amnade Fru Ide uppratta sitt nunnekloster.

romda danska kvinnor och klostergrundare som grevinnan Inger av 
Regenstein (franciskanerklostren i Kopenhamn, Kalundborg och Næst
ved), Esa (franciskanerklostret i Roskilde) och riddaren Holmgers 
hustru Katharina (franciskanerklostret i Ystad).

Det såval for dansk kyrkohistoria som sydostskånsk lokalhistoria vik- 
tigaste avsnittet i Fru Ides testamente utgores av beståmmelserna om 
det nunnekloster, som hon amnade uppfora i Gladsax. Huvuddelen 
av hennes fasta egendom reserverades for detta andamål. Forutom 
Gladsax huvudgård anslog hon »Thorkild Nielsens Storegård® i Sim- 
rishamn med tillhorande egendom, den s.k. »Lågvattensmollan® i St. 
Kopinge med dess utrustning, gården Raskarum, Raskarums allmån- 
ning och Raskarums molla i nuv. S:t Olofs socken med skogar, fiske
vatten m. m., Torups huvudgård i Vitaby socken med arrendegårdar, 
husmansstållen och kvarn, hennes ovriga egendomar i Vitaby och Rav- 
lunda samt 2 arrendegårdar och 2 husmansstållen i Jårrestad.
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Avkastningen av godset i Jårrestad skulle anvåndas for inkop av 
vin, oblater och facklor att »i detta samma kloster dagligen och for 
evårdliga tider anvåndas vid måssor till Guds åra». Aven for kloster- 
jungfrurnas beklådnad under klostrets framtida verksamhet ville hon 
sorja genom att skånka hela sitt stuteri »på sådant villkor, att folen, 
som framgå ur forutnåmnda håsthjord, årligen såljas for (anskaffande 
av) tyg till låmplig dråkt åt klostersystrarna dårstådes, vilket tyg år
ligen och for evårdliga tider ombesorjes till klåder åt dem».

Sin dyrbaraste losegendom i ådel metall — en av drottning Marga
reta såsom gåva erhållen guldring och en av biskop Peder Lodehat 
i Roskilde forårad silverbågare med dess silveretui — testamenterade 
hon också till klostret. Dessa foremål skulle for all framtid utgora 
abbedissans klenoder och på så sått minna om klostrets grundlåggare 
och hennes vånskapsforbindelser med konungamaktens och kyrkans 
hoga representanter.

Aven om gudstjånstlivet i den planerade klosteranlåggningen låm- 
nar testamentet några upplysningar. Huvudgården i Simrishamn 
skånktes »till evårdlig besittning på sådant villkor, att dårstådes ( = i  
klostret) alla dagar och varje dag for sig, år efter år, i evårdliga tider 
avhållas två måssor, nåmligen en om Vår Fru (= Ju n g fru  Maria) och 
en annan for de avlidna, till hjålp for mina ålskade måns sjålar, nåm
ligen Thorkild Nielsens och herr riddaren Johannes Snakenborgs, och 
for deras forfåders sjålar och for min sjål och for mina foråldrars 
sjålar®.

Donationen av jordagodset i Vitaby och Ravlunda gjordes också »på 
sådant villkor, att forutnåmnda två måssor till hjålp for våra sjålar, de 
forut nåmnda, årligen och dagligen i evårdliga tider firas med sång på 
hogtidligare sått».

*

Vare sig det gålide godstransaktioner eller fromma stiftelser, voro 
medeltidens månniskor vana vid att råkna med och tala om »evårdliga 
tider». De med evighetsperspektiv uppgjorda planema rorande kloster
stiftelsen i Gladsax skulle dock snabbt komma att grusas. I detta avse- 
ende kom Gladsax-klostrets ode att gestalta sig på ett helt annat sått
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an de ovriga Skåne-klostrens. Slutkapitlet i dessas historia inleddes 
med Luthers reformation och de på denna vilande lagtexterna om 
klostrens indragning och tillåtelsen for arvingarna till de medeltida 
donatorerna att återtaga forfådernas till fromma stiftelser skånkta jorda- 
gods. I Gladsax skedde icke omstortningen så brutalt men dock lika 
effektivt. Och redskapen voro de, som utsetts att skydda verket, de som 
Fru Ide sist av alla skulle ha våntat det av: drottning Margareta och 
biskop Peder i Roskilde, testamentets båda exekutorer.

Den grundmurade tillit Fru Ide ågde till dessa personer får i testa
mentet skona uttryck. Hon betecknar dem som »mina intimaste vånner 
(tamquam specialissimos amicos meos), till vilka jag såtter storre for
troende ån till alla andra nu levande® (in quos majorem pre ceteris 
aliis viventibus gero confidenciam), samt »min herre, biskopen i Ros
kilde®, och »den mig i Kristus mycket kåra Margareta®. Når Fru Ide 
blott var dod, skulle de båda exekutorerna ordna allt på for dem låmp- 
ligaste sått. Statens och kyrkans formenta båsta fick gå fore testators 
onskemål.

Till en borjan såg det vål ut som om testamentsvillkoren bokstav- 
ligen skulle uppfyllas. Bland Cornelius Hamsforts historiska anteck- 
ningar finns dels en notis om att Fru Ide avled den 15 augusti 1399 
(sålunda nåstan på dagen ett år efter testamentets uppråttande), dels 
en icke kontrollerbar uppgift om att påven Bonifacius IX redan 1398 
meddelat årkebiskop Jacob Gertsen Ulfstand i Lund påvestolens god- 
kånnande av och bekråftelse på den av Fru Ide nyuppråttade kloster
stiftelsen i Gladsax. Vilar denna notis på verklighetens grund, måste 
påvebrevet ha utstållts i slutet av år 1398 med tanke på den långa 
vågen Skåne—Rom—retur. Det fortjånar hår framhållas, att inga andra 
bevarade aktstycken rorande klosterstiftelsen i Gladsax nåmna årke- 
biskopen i Lund. Mårkligt nog synes han icke mera ha tagit befattning 
med klostret. Initiativet kom i stållet att helt ligga i hånderna på dron
ningen och Roskildebiskopen. Med kannedom om den sistnåmndes 
levnadshistoria kan man med skål misstånka, att han varit den mest 
aktive av de två.

Framfor allt genom kopiebockema i Vatikanarkivet samt i original 
eller regest bevarade kopebrev år det mojligt att folja huvuddragen i 
den foljande utvecklingen, som på 4 år helt foråndrade låget.
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i. Gladsax-projektet

Fru Ides testamente och Hamsforts pavebrev av år 1398 laborera endast med 
detta projekt. I brev av 1400 25/2  till biskop Peder i Roskilde meddelar emel- 
lertid påven Bonifacius IX , att brevmottagaren och drottning Margareta »ny- 
ligen» begårt att »till ett mera tjånligt och låmpligare stalle i Roskilde stift« få 
overflytta den av Fru Ide till Gladsax uppråttade klosterstiftelsen, »då det 
nåmnda stållet ( =  Gladsax) på grund av sina många brister och på grund av 
vissa faror, som åro forbundna med platsen, år mindre tjånligt till nåmnda klos
ters grundande« (cum dictus locus minus aptus pro dicto monasterio fundando 
propter defectus plurimos et nonnulla ipsius loci pericula existat). Påven sank
tionerar denna forflyttning. A v ingressen till brevet framgår att klostret i Glad
sax varit avsett att befolkas med nunnor av Augustini orden. Detta uttryck syf- 
tar på dominikanerorden. Dominikanerna bekånde sig nåmligen till Augustini 
regel. Att mårka år att ingen beståmd plats i Roskilde stift omnåmnes. Biskop 
Peder skall utreda denna fråga nårmare. Att exekutorerna redan på detta sta
dium haft beståmda planer framgår av vissa skiftes- och kopebrev.

D e  olika p ro jek ten  skola h a r  n årm are  granskas i tu r  och  o rdn ing .

2. Annæs-projektet

1366 22/9  utfårdade Niels Aagesen Galen till Eljarod i Albo bd och Kars
holm i Villands hd brev på att han till konungen personligen sålt bl. a. Annæs 
huvudgård — belågen i Annisse sn vid Arresøen i norra Sjålland — samt gods i 
Valdby, Høbierg, Gjørløse, Ølstykke, Greve och Norre-Valsø (Rep. nr 2804; 
DAA, 1893, s. 163).

: 397 19 /3  holls syskonskifte mellan ovannåmnde Niels Aagesen Galens 
barn på deras gemensamma foråldraarv samt arvet efter en broder, Hans Niel
sen. Annæs huvudgård jåmte det ovriga ovan nåmnda godset tillfoll dårvid fru 
Ingeborg Nielsdatter, gift med Bertold van der Osten (UDD, nr 40; DAA, 1893, 
s. 164).

1399  U . D. (troligen på hosten) skotade och såide Bertold van der Osten och 
Fru Ingeborg till drottning Margareta Annæs huvudgård jåmte det ovriga arve
godset. Det meddelas, att drottning Margareta redan har del i detta gods som 
arv efter sin fader, konung Valdemar, i enlighet med det kopebrev, som upp- 
råttats mellan honom och Fru Ingeborgs fader, Niels Aagesen Galen (UDD, 
nr 60; D AA, 1893, s. 164).

1399  1 1 / 1 2  utfårdade konung Erik av Pommern bekråftelsebrev rorande 
detta kop av Annæs med ovrigt gods (Rep. nr 4298).

1400 5/3 utfårdade Bertold van der Osten och Fru Ingeborg deras allmånna 
kvittensbrev till drottning Margareta på kopesumman for Annæs och det ovriga 
godset (U DD , nr 66; DM , IV , s. 305 f.).

1404 24/1 utfårdade Sjållands landsting vittnesbrev rorande Annæs och det
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ovriga ovan nåmnda godset. Det hade agts av Niels Aagesen (Galen) men var 
lagligen skotat till drottning Margareta (U DD , nr 120).

1409 2 5 / 1 1  utfårdade Erik Jepsen brev om att han, hans moder och syskon 
tidigare upplåtit åt drottning Margareta sin råttighet i Annæs samt att denna 
åtgard nu bekråftades. Ev. forefintliga brev på Annæs, utfardade av kung Val
demar, Niels Aagesen (Galen) eller andra skulle tillstållas drottningen (Rep. nr 
5064).

Fru Ide till Gladsax dog d. 15 /8  1399. Redan hosten samma år loste drott
ning Margareta till sig resten av Annæs huvudgård. Omedelbart efter Fru Ides 
dodsfall har det sålunda varit aktuellt att overflytta klosterstiftelsen dit. Planerna 
ha emellertid snart åter åndrats.

3. Gavnfl-projektet

I sin utredning om Gavnø ger P. E. Jensen åven en kort framstållning om 
uppkomsten av Gavnø kloster. Då han bl. a. icke haft tillgång till innehållet i 
de viktiga kopiebockerna i Vatikanarkivet, år hans framstållning i behov av kor
rigering och komplettering.

Vid slutet av 1 300-talet hade 3 olika parter del i on Gavnø: slåkten Steeg, 
slåkten Bydelsbak samt Skovkloster vid Næstved. Drottning Margareta måste 
alltså ingå kop och mageskiften med samtliga dessa parter. Transaktionerna be- 
lysas i bevarade dokument.

a. Siakten Steegs del

1400. U . D. En regest meddelar, att landstinget i Sjålland utfårdat tingsvittne 
om att Niels Tuesen i Sandby och Cecilie Pederdatter till Tyvelse upplåtit till 
drottning Margareta all den råttighet, som de erhållit i Gavnø huvudgård och 
dårtill liggande gods såsom arv efter »unge» W illiken Steeg och som denne 
erhållit efter sina foråldrar (Æ A , I, s. 122).

1400. U. D. Ett i regest foreliggande tingsvittne från Tybjærg håradsting 
meddelar, att forutnåmnde Niels Tuesen och Cecilie Pedersdatter till Tyvelse 
voro forutnåmnde »unge* W illiken Steegs råtta arvingar (Æ A , I, s. 122).

Dårmed hade drottning Margareta år 1400 kommit i besittning av en del av 
Gavnø.

b. Slåkten Bydelsbaks del

Riksrådet Valdemar Ericsen Bydelsbak skrev sig i slutet av 1 300-talet till 
Gavnø. Inga bevarade dokument meddela, hur han blivit ågare. Troligen har 
han inkopt den del av egendomen, som tidigare tillhort ovannåmnde W illiken 
Steegs farbror, Mogens Ovesen Steeg.

År 1401 såide Valdemar Bydelsbak denna sin del till drottning Margareta 
(Æ A, III, s. 364 — T i 6). Erich Pontoppidan (Annales, II, s. 236) uppger 
dåremot årtalet 1390. Hans Danske Atlas (såvål III, s. 1 1 2 ,  som V I, s. 419)
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har likaledes felaktigt 1390. (Jfr Hofman, s. 474 not.) Dårmed var huvudgården 
och storsta delen av on i drottningens ago.

c. Skovklosters del

14 0 1 28/8 utfårdade konung Erik av Pommern bekråftelsebrev på de gåvor 
drottning Margareta låmnat till kyrkor och kloster. Det heter hår, att drottningen 
forvårvat en del av Gavnti genom mageskifte med Skovkloster, vilket erhållit en 
del kronogods. Gladsax hade i samband dårmed gjorts till kronogods (NDM , 
Bd 5, s. 1 ff.).

1402 23/6  ingingo konung Erik och drottning Margareta mageskifte med 
Skovkloster på sådant villkor, att klostret erholl all kunglig (kronans) egendom 
i Tyvelse mot att avstå sin råttighet i Gavnø. Hår skulle ett nunnekloster upp- 
råttas i stållet for i Gladsax (U DD , nr 104; SRD , s. 389, nr 31).

1402. U. D. En regest meddelar, att abbot och konvent i Skovkloster er- 
kånna sig ha erhållit full ersåttning for den del i Gavnø, som de ågt och som 
de upplåtit till drottning Margareta (Æ A , I, s. 55).

1402. U . D. En regest meddelar, att konung Erik samtyckt till bytet mellan 
Gladsax och Gavnø (Æ A , I, s. 54 f.).

Utredningen visar, att drottning Margareta redan i slutet av 1399 
låmnat Gladsax-projektet och på hosten samma år hade mojlighet att 
realisera Annæs-projektet. Planen har emellertid snabbt overgivits, då 
hon redan foljande år, 1400, borjade tillosa sig Gavnø. Det viktigaste 
steget i denna vidlyftiga transaktion var naturligtvis 1401 års inkop av 
sjålva huvudgården. Byggnadsarbeten m. m. torde icke ha kunnat på- 
borjas, forrån hela godsmassan var inkopt, alltså vid mitten av år 1402. 
Då forst forelågo mojligheter att realisera Gavnø-projektet. Annu i 
mageskiftesbrevet med Skovkloster av den 23 juni 1402 talas om »detta 
forutnåmnda kloster, som skall byggas på forut nåmnda Gavnø».

Sedan dessa fakta klarlagts, kan det vara låmpligt att nårmare gran
ska påvebreven for att se, vilken bild av utvecklingen de låmna.

Som redan nåmnts hade påven — det år hela tiden fråga om Boni- 
facius IX  — troligen i slutet av 1398 godkånt Fru Ides projekt om 
anlåggandet av ett kloster i Gladsax. Testamentet hade gjort Gladsax- 
projektet aktuellt.

Påvebrevet av den 25 februari 1400 synes bora stållas i forbindelse 
med Annæs-projektet. Visserligen forekommer intet beståmt ortnamn.
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Det heter, att eftersom Gladsax »ar mindre tjånligt till namnda klosters 
grundande, så har du ( =  biskop Peder) och sagda drottning dartill 
valt ett mera tjanligt och låmpligare stalle i Roskilde stift, och (ni) 
onska dår grunda och nybvgga namnda kloster®. Men eftersom brevet 
ar utfårdat mellan konung Eriks bekråftelsebrev av den 11  december
1399 rorande kopet av Annæs och såljarnas kvittensbrev av den 5 mårs
1400 rorande samma gods, bor det vara fråga om Annæs. Åt biskop 
Peder i Roskilde uppdrog påven att utvålja den låmpligaste platsen 
for klosterstiftelsens uppråttande.

Gavnø-projektet år dåremot hogaktuellt i nåsta påvebrev, som ut- 
fårdades den 29 mårs 1401. Då hade slåkten Steegs del redan forvår- 
vats, och samma år avslutades också med Valdemar Bydelsbak kopet av 
sjålva huvudgården. I sitt till biskop Peder i Roskilde stållda brev 
åberopar påven en »nyligen» inkommen anhållan från de båda testa- 
mentsexekutorerna, vari bl. a. meddelas, att »sagda drottning ville an-
visa en plats vid namn G a v n ø -------, vilken (plats) inhamtas vara
mer tjånlig for detta andam ål------- i stållet for ovannåmnda gård
Gladsax och varje annan plats och de ågor, som anvisats for detta®. 
Påven sanktionerar den nya platsen och ger biskop Peder i uppdrag 
att verkstålla beslutet, »om ovannåmnda plats Gavnø år mera låmplig 
och gagnelig till det, emedan ett kloster av detta slag kan uppråttas 
dår under bekvåmare och mera passande forhållanden och emedan 
nunnorna, som skola bo dår, kunna underhållas på ett mera passande 
sått».

Dårmed hade exekutorerna fått fria hånder, och drottningen kunde 
1402 forvårva den sista delen av Gavnø genom mageskiftet med Skov
kloster. Bvggnadsarbetena igångsattes, och det blev aktuellt att få hela 
stiftelsen med nunnekonventet, det anslagna klostergodset m. m. sank- 
tionerad av påven. Om dessa ting svssla de båda återstående påvebre- 
ven, utstållda den 21 april 1403.

Det forstå år ett oppet brev, som åberopar en »nyligen® inkommen 
anhållan från drottning Margareta och biskop Peder. Dessa ha i skri
velsen meddelat, att de »borjat att enligt kanonisk rått nygrunda och 
forse med gåvor ett kloster på on Gavnø i Roskilde stift for en abbe- 
dissa och ett nunnekonvent av den helige Augustini orden och for 
exekutionen av detsamma i nåmnda klosters ågo overfort vissa då upp-
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Gavnø slott av i dag. Sodra flygeln med den mot bron vettande »ron- 
dellan» inrymmer slottskyrkan, som under medeltiden 

var nunnornas kyrkorum.

råknade agodelar*. Efter en uppråkning av dessa, i Hammer Herred 
belågna egendomar konstateras att de forvårvats av exekutorerna »i 
utbyte mot vissa andra då uppråknade agodelar, kvarlåmnade av sam- 
ma ånka ( =  Fru Ide) som gåva åt ett dylikt kloster*. Så vitt det dote- 
rade godset angick konungen och riket, hade kung Erik å egna och 
kronans vågnar avstått från denna åganderått. På exekutorernas be
gåran ger påven apostolisk bekråftelse på »ett dylikt grundande, gå- 
vorna, egendomsoverlåtelsen och brevet och allt, som dårav foljt».

Till biskop Peder Jensen i Roskilde har påven stållt det andra brevet 
av samma datum. Som inledning ger han en oversikt over vad som 
hitintills tilldragit sig. De trenne ovan klarlagda projekten kunna också 
hår sårskiljas: i. Fru Ide hade anslagit Gladsax gård med annat gods 
till en klosterstiftelse i Gladsax, men testamentsexekutorerna hade an- 
hållit om att stiftelsen skulle flyttas till Roskilde stift; 2. Drottning 
Margareta hade dår forst tånkt sig kungsgården Annæs som kloster-
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Interidr av Gavnø slottskyrka. 1 sjålva arkitekturen 
ha foga foråndringar gjorts, sedan nunnorna hår 

firade gudstjånst.

plats, men planerna hade overgivits; 3. Slutligen hade man stannat for 
Gavnø såsom den låmpligaste platsen. Påven hånvisar vidare till en 
»nyligen» till påvestolen inkommen anhållan, i vilken påven fått 
underråttelse om att exekutorerna redan borjat att med stor kostnad 
uppfora en klosterbyggnad på Gavnø och att de ha for avsikt att full- 
borda denna anlåggning for att dår inråtta ett nunnekonvent av S:t 
Augustini orden. Klosterforeskrifterna skola vara desamma som for 
S:ta Agnete kloster i Roskilde ( =  predikarbrodernas eller dominika
nernas). Efter denna redogorelse for vad som redan åtgjorts ger påven 
biskop Peder i uppdrag att overflytta 8 eller 9 nunnor från sagda S:ta
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Agnete kloster till Gavnø och att foranstalta om val av abbedissa. Slut- 
ligen låmnar påven nårmare foreskrifter om administrationen, sjåla- 
vården, visitationer, privilegier m. m. rorande det nya klostret.

Detta påvebrev år alltså i realiteten Gavnø klosters fundationsbrev. 
På grund av den utforliga redogorelsen såvål for sjålva forhistorien till 
klostrets uppråttande som for den kommande verksamheten år det av 
stort vårde for kånnedomen om de medeltida klostren i Danmark.

Med denna utredning låmnas for forstå gången en på samtliga be- 
varade kållurkunder bvggd oversikt over Gavnø klosters invecklade 
tillkomsthistoria.

I sin kortfattade historik over klostret hånvisar Vilhelm Lorenzen (De danske 
Klostres Bygningshistorie, III, s. 70 f., 76) till 3 av har berorda påvebrev men 
ingår icke narmare på problemen, då det delvis låg utanfor ramen for hans på 
arkitekturen nårmast inriktade undersokning. Alla tidigare teorier om tidpunk
ten for uppråttandet av klostret visa sig vara mer eller mindre felaktiga. På 
grundval av då tillgangligt material kunde P. E. Jensen år 1902 påvisa, att 
Pontoppidans datering var for tidig. Jensen laborerar vid sin bevisforing med 
årtalet 1400 for Pontoppidan, men på samtliga 3 aktuella stållen i dennes skrifter 
år det fråga om 1390 (Jensen, s. 22 f.; Pontoppidan: Danske Atlas, Tom III, 
s. 1 1 2 ,  och Tom IV , s. 4 19 , samt Annales, II, s. 236). I verkligheten ar det 
Daugaard (s. 280; jfr Huitfeld, s. 620), som råknar med årtalet 1400. Lika omoj- 
lig år naturligtvis Cornelius Hamsforts, av Arild Huitfeld citerade notis, att på
ven Benedict X III år 1395 »hekråftar alla de privilegier och gåvor, som drott- 
ning Margareta givit klostret i Gavnø av S:t Augustini orden» (Huitfeld, s. 598; 
SR D , I, s. 3 17 . J fr  Suhm, X IV , s. 352). Det var ju forst Fru Ides testamente 
av år 1398, som over huvud aktualiserade det nya klostret. Aven påvenamnet 
rojer det felaktiga i Hamsforts notis. Benedict X III var motpåve till Bonifacius 
IX . Då danskarna erkånde den sistnåmnde, kan icke Benedict vid något tillfålle 
ha handlagt detta årende.

Men åven P. E. Jensens datering år ohållbar. Med stod av uppgiften, att 
drottning Margareta inkopt Gavnø huvudgård av Valdemar Bydelsbak år 14 0 1, 
kommer han fram till antagandet (s. 22 f.), att »gården tidigast på hosten 1401 
kan vara fårdig till att mottaga sina nunnor. — — — Men detta år har invig- 
ningen av Gavnø gamla huvudgård, nu omdanad till kloster, såkert också ågt 
rum. — — — Tidigare ån 14 0 1 kan Gavnø kloster icke ha trått i verksamhet, 
kanske har det forst skett året efter, då klostrets latinska fundats icke år utstålld 
fore 23/6  1402 ( =  tidpunkten for kungamaktens mageskiftesbrev med Skov- 
kloster och forvårvandet av återstoden av Gavnø), men denna kunde ju sårdeles 
vål vara utstålld senare».
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Båda de ovan nåmnda påvebreven av den 21 april 1403 visa, att 
man då holl på med uppforandet av sjålva klosterbvggnaderna. I det 
sistnåmnda påpekas, att man hade for avsikt att fullborda bvggnaden. 
Några nunnor hade icke anlånt. De skulle av biskop Peder håmtas 
från S:ta Agnete kloster i Roskilde. Gavnfl kloster kan alltså ha varit 
i verksamhet tidigast hosten 1403, mojligen forst våren 1404. Med 
kannedom om biskop Peder Jensens energiska åtgarder och hans be- 
någenhet att handia åven under invåntan på påvens godkånnande av 
framlagda forslag synes årtalet 1403 vara mest plausibelt som klostrets 
verkliga grundlåggningsår.

Gavnø skulle med tiden bli ett av Danmarks rikaste och mest an- 
sedda nunnekloster. Utan Fru Ides till Gladsax donation torde det 
aldrig ha kommit till stånd.

*

Vad var den innersta orsaken till att Fru Ides klosterstiftelse på detta 
satt flyttades från Gladsax till Gavnø?

Påvebrevet av den 25 februari 1400 anger som orsak de många bris- 
terna (på bvggnaderna?) och »vissa faror, som åro forbundna med 
platsen®. Svårt var det for en dåtida påve att kontrollera dessa upp- 
gifter, ånnu svårare for en nutida forskare. Notisen gor dock ett starkt 
intryck av osaklighet. Det synes endast vara fråga om svepskål. Varfor 
skulle en plats som Gladsax vara mindre låmplig som klosterplats och 
mera utsatt for faror ån t. ex. Gavnø? Levde icke munkarna i det når- 
belågna Tommerups kloster vid denna tid i frid och trygghet? Såsom 
innehavare sedan mitten av 1100-talet av Gladsax kyrka och pråstgård 
skulle de ju bli Gladsax-nunnornas nårmaste grannar. Icke var det val 
detta, som gjorde platsen sårskilt farlig?

Eftersom både Gladsax och Gavnø lågo i omedelbar nårhet av kus
ten, bor i detta sammanhang uppmårksamheten fråmst riktas på det 
dåtida tillståndet på haven.

I slaget vid Falkoping 1389 hade Albrecht av Mecklenburg blivit 
fången. Mecklenburgarna sokte håmnas detta nederlag, och de av dem 
utrustade »fetaliebroderna® gjorde haven i hog grad osåkra. Sjoroveriet 
tilltog alltmer, tilis man 1395 kom till forlikningen på Lindholmens 
slott. Den innebar bl. a., att inga kapare långre skulle tålas på haven.
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Sedan Stockholm och Gotland år 1398 gett sig åt drottning Marga
reta, forlorade kaparna sina basta tillflyktsorter i Ostersjo-området och 
forlade sina plundringar till Nordsjon och angrånsande områden. Så 
lange hanseaterna och den nordiska konungamakten hollo samman, 
var det dårefter någorlunda lugnt på Ostersjon (BSH, II, s. XI ff.; 
Jahn, s. 30 ff.; Erslev, s. 174 ff.).

Både Knytlingasagan och Saxo intyga, att inga kusttrakter i Dan
mark ledo så mycket under vendernas hårjningar som sydostra Sjal- 
land. Men åven sedan Valdemarerna besegrat venderna, fortsatte oså- 
kerhetstillståndet i dessa trakter. De många hanseatiska handelsskep- 
pen, som seglade på Næstved, lockade sjorovarna, och sågnerna utpeka 
just Gavnø, Basnæs och Carlsgab som de mest fruktade sjorovarbor- 
garna. Aven sedan klostret uppråttats på Gavnø, gjorde høvdingen på 
Carlsgab trakten osåker, forgrep sig på klostret och misshandlade nun- 
norna, tilis sjbrovarnåstet med de ogudaktiga sjonk i jorden, tråffad av 
himmelens vrede. Såvål de historiska notiserna som sågnerna visa, att 
sodra Sjållands kustbygder under 1300-talet och ett stycke in på 1400- 
talet tillhorde de mest otrygga i dåtidens Danmark. En neutral bedo- 
mare måste konstatera, att det hade varit trvggare att forlågga kloster
stiftelsen till Gladsax ån till Gavnø.

Når en plats på Sjålland likvål foredrags framfor Gladsax, ha moti- 
ven varit av en helt annan art ån de i påvebreven framlagda.

For biskop Peder Jensen Lodehat gållde det Roskilde-stiftets renom
mé. Hade icke redan den vordnadsvårde Eskil visat vågen for en om 
sitt stifts anseende mån biskop? Når denne blivit stiftschef i Roskilde, 
borjade klosteranlaggningarna i detta stift våxa fram som svampar ur 
sommarfuktig mylla. Sedan han overtagit årkebiskopsstaven i Lund, 
var hans stora åstundan att se så många premonstratenserkloster som 
mojligt byggas i Skåne. For den synnerligen verksamme biskop Peder 
i Roskilde fanns nu — just genom den stållning han fått såsom testa- 
mentsexekutor — mojlighet att till sitt stift draga ytterligare en from 
stiftelse. Kanske var det just detta, som gjorde kanikerna i Lund sår
skilt forbittrade och kom Fru Ides testamentsavskrift att vanprydas av 
den tidigare nåmnda ingressen. Mot denna bakgrund biir passiviteten 
hos årkebiskopen i Lund ånnu mårkligare. Ingenting vittnar om att 
han reagerat mot overflyttningen.
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Vad drottning Margareta betråffar, befann hon sig sedan tvenne 
årtionden i rastlos verksamhet med att åven inåt starka konungamak- 
ten. Ett led i denna stråvan var att fortsåtta det verk hennes fader, 
konung Valdemar Atterdag, påborjat, nåmligen att återkråva eller 
genom kop och mageskiften återforvårva de många jordagods, som 
under tidigare regenter mer eller mindre låttsinnigt frånhånts kronan. 
Når hon, såsom forut nåmnts, formådde Thorkild Nielsen Bing att 
avstå Simrishamns och Abrahamstrups lån, var detta ett utslag av 
samma målmedvetna verksamhet. På så sått utokades kronogodset be- 
tydligt, medan hon styrde Danmark (BSH, II, s. LX  ff.; Erslev, s. 
292 ff.).

Inga skriftliga kållor ha någon uppgift om att Gladsax varit krono- 
gods, forrån drottning Margareta omkring sekelskiftet 1400 tillbytte 
sig gården mot Gavnø. Varfor denna transaktion, når hon åndå hår ute 
hade bl. a. Simrishamn och hon som vederlag måste låmna genom kop 
och mageskiften erhållet gods på Sjålland? Ytligt sett synes icke detta 
forvårvande av kronogods mot kronogods ha inneburit någon vinst for 
kronan. Hennes många mageskiften vilade dock icke på en fix idé: att 
byta for bytets egen skulk En blick på kartan ger svaret — eller åtmin- 
stone en viktig del av detta.

Norrut i ostra Skåne låg Åhus, den sedan 1200-talet starkt befåsta 
årkebiskopsgården i Villands hårad, som i stor utstråckning bevakade 
tillfartsvågarna till Blekinge och Lister och gav sin innehavare mojlig- 
het att dominera såvål Helgeåns utflode i havet som den inre delen 
av Hanobukten. Dårifrån utbredde sig soderut det småkulliga land
skapet med viltrika skogar och for uppfodande av »gråsoxar» idealiska 
betesmarker. Hår lågo adelsmånnens huvudgårdar tått. Tendensen att 
gora adelsgårdarna befåsta var påtaglig, allt sedan Valdemar III i sam
band med konungavalet 1326 gett tillåtelse dårtill. Långst ned i syd- 
våst låg Herrestads hårad, den lundensiska årkestolens domån sedan 
1303, samt i sydost — ute i havet och med ett fordelaktigt låge betråf- 
fande bevakandet av den livliga handeln på Gotland — on Bornholm 
med det befåsta Hammershus. Sedan 1327 var årkebiskopen ensam 
herre på on. Den danska konungamakten hade tidigare pressats hårt 
såvål av makthungriga adelsmån som av sjålvsåkra årkebiskopar. Just 
i ostra Skåne, denna Danalands utpost, kunde konungamakten behova
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ett sakert faste. Simrishamns lån hade redan kommit i Margaretas hån
der. Kunde också det vålbelågna Gladsax med tillhorande egendom 
forvårvas, skulle hår kunna skapas ett starkt bålverk, varifrån bygdens 
adelsmån kunde hållas i tukt och sjofarten mellan Bornholm och det 
skånska fastlandet bevakas. Samtidigt erholls en lika vålbehovlig som 
vålplacerad motpol till såvål Hammershus som Åhus. Det testamente 
Fru Ide till Gladsax uppråttade 1398 och utsåg drottningen att forverk- 
liga, gav Margareta ett utsokt tillfålle att såtta i verket kanske lange 
nårda planer. Hon forstod att anvånda detta tillfålle. I forbund med 
kyrkans representant, den i kurian vål anskrivne biskop Peder i Ros
kilde, var det icke svårt att skaffa påvens sanktion. På grund av kam
pen med motpåven i Avignon var denne i stort behov av pengar. Am
beten bortschackrades, indulgenser och dispenser såldes på lopande 
band. Ryktet hårom hade nått ånda upp till Norden. Bakom den 
snabba handlåggningen av de upprepade ansokningarna om stadfås- 
telse av de våxlande planerna rorande Fru Ides klosterstiftelse kan man 
ana dunkla penningtransaktioner. Medeltidens månniskor voro icke så 
noga med medlen, når det gållde att nå de eftertraktade målen.

I laga ordning hade Fru Ides testamente uppråttats. Under orubblig 
tillit till sina båsta vånner hade hon utsett dem till exekutorer. Him
melens straff hade åberopats for svek betråffande uppfyllandet av be- 
ståmmelserna. Hogtidliga åro i sanning orden: »På det jag nu icke må 
synas på det forut sagda ha nedlagt en fåfång moda, så utvåljer och 
beståmmer jag till verkstållare och fordelare av detta testamente och 
av min yttersta vilja den frejdade furstinnan och drottningen, fru 
Margareta, dotter till Valdemar, danernas konung, och den hogvordige 
fadern i Kristus, herr Peder, biskop i Roskilde, såsom mina intimaste 
vånner, till vilka jag såtter storre fortroende ån till alla andra nu 
levande, och vilka i verkstållandet och fordelandet av ovannåmnda 
mitt testamente torde gora sig omtyckta samt vinnlågga sig så, som de 
veta att det gagnar min sjål och så som de skola vilja svara infor den 
hdgste strånge domaren, når den sista provningen och vårdesåttningen 
kommer.® Genom att den våridsliga maktens (drottningens) och den 
andliga maktens (biskopens) intressen sammanfollo, erholls kyrklig 
vålsignelse genom kyrkans overhuvud (påven) av den i grunden råtts-
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vidriga handling, som forvandlade Gladsax från ett kyrkligt till ett 
varldsligt maktcentrum.

*

»Hwar Gabnø legat, om thetta byte (=  mellan Gladsax 
och Gavnø) och flyttning gådt for sig, samt om, på then 
håndelsen, kloster-Jungfruerna therefter åter flyttat till 
Gladsax, thet finner man icke hos bemålde Hwitfeld. 
Icke heller år bekant, huru med Gladsaxa-kloster haf- 
wer gådt efter Munke- och klosterwåsendets afskaffande 
ther i landet. Någor, som i landet år hema och om orten 
kunnog, motte hår lågga til, om efter klostert wid Glad
sax några rudera eller lemningar ån åro ofriga, till be- 
wis om thes belågenhet och annat.»

Andreas Rhyzelius (1740).

Blevo Fru Ides planer på ett kloster i Gladsax forverkligade, om ock endast 
for en kort tid? Kom den av henne uppråttade klosterstiftelsen i Gladsax någon- 
sin att utfora praktisk verksamhet på den ursprungligen avsedda platsen?

Den muntliga traditionen i bygden innehåller en vag uppgift om att ett klos
ter varit forlagt till Gladsax. Som forment klosterplats utpekar man emellertid 
icke den nuv. slottsruinen — dår vet man att adelsmån bodde — utan de båda 
monumentala morånkullar, som åro belågna omedelbart våster om kyrkbyn och 
pråstgården. Kullarna kallas Stora resp. Lilla Munkabergsbacken. Namnet 
Munkaberg år belagt redan i Lunds stifts Landebog av år 1569. Traditionen 
saknar allt bevisvårde. Såvål Gladsax kyrka som pråstgård (på vårs mark den 
ena kulien år belågen) lågo under medeltiden till Tommerups premonstratenser- 
kloster. Pråstgårdens mark arrenderades emellertid — enligt ett antal klosterbrev 
— av herremannen på Gladsax slott. Det år sålunda munkarna i Tommerup, som 
gett namn åt Munkaberg.

I 1729  års pråstrelation rorande Gladsax såtter prosten Nils Nyman Munka
berg i en kurios relation till klostren i Tommerup och Gladsax. Han skriver 
(§ 8): »Hwarest nunne klåstret i Gladsax ståt synes icke serdles rudera, utan 
jåmte wid slåttet; och nåst utom byn år en hog kulle, hwaraf man kan se 16 
kyrckior, hwilcken kallas Munkebårg, slåtten och ångarna deromkring kallas 
Munkemaer ( =  Munkmaderna), twifwels utan deraf fåt sit namn, af munckar- 
nas ifrån Tommarpe klåster (14 mihi derifrån) divertissement, de hafwa haft hår 
wid Gladsaxe nunneklåster* (Engestr. Saml., B. V III: 2: 37, art. Gladsax).

*

For att få svar på de uppstållda frågorna måste man undersoka de samtida 
urkunderna, i forstå hånd då påvebreven. Dessa synas ge vid hånden, att något
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kloster aldrig kom till stånd i Gladsax. I varje fali har man icke hunnit forbi 
forberedelsernas stadium.

Redan vid tiden for uppråttandet av testamentet kan naturligtvis Fru Ide ha 
gjort vissa forberedande anstalter. Har man under dessa inledande arbeten fun- 
nit, att platsen av olika orsaker icke var tjånlig, att byggnaderna voro for dåliga 
el. dyl.?

Om Hamsforts notis kan fortjåna tilltro, har påven troligen i slutet av år 
1 398 givit sin tillåtelse till att ett kloster anlades i Gladsax. Att man redan under 
Fru Ides levnad — tiden mellan Hamsforts påvebrev (hosten 1398?) och hennes 
dødsdag (1399 15/8) något over ett halvår senare — gått i forfattning om att 
flytta klosterstiftelsen verkar otroligt. Men redan ett par månader efter hennes 
dod avslutar dronningen kopet av Annæs (hosten 1399), och efter ytterligare 
ett fåtal månader (1400 25/2) foreligger nåsta påvebrev med tillåtelse att for- 
flytta klosterstiftelsen till Sjålland (Annæs). I brevet konstateras, att Gladsax 
»dr mindre tjånligt», att biskopen och dronningen »volt (elegistis) ett mera tjån- 
ligt och låmpligare stalle«, och att de »onska dår grunda och nybygga (fundare 
et edificare desideratis) nåmnda kloster®. Med tanke på restiden Roskilde—Rom 
och såndebudets våntan på foretråde for prøvning av årendet måste exekutorerna 
ha handlat snabbt. Annæs-projektet synes ha forelegat klart redan vid eller orne- 
delbart efter testators dod. Om Fru Ide påbørjat forberedelserna i Gladsax, torde 
de alltså ha avbrutits i och med hennes frånfålle.

Detta intryck forstårkes av uttryckssåttet i de føljande breven. Sålunda heter 
det 1401 29/3, att dronningen »ville anvisa (uellet deputare) en plats vid namn
G avnø-------- , vilken (plats) inhamtas vara mer tjånlig® (qui ad id magis aptus
fore noscatur) ån Gladsax, »emedan ett kloster av detta slag kan uppråttas (con- 
strui possit) dår {— på Gavnø) under bekvåmare och mera passande forhållan- 
den®. Vid mageskiftet med Skovkloster 1402 23/6  konstateras att drottningen
forvårvar Gavnø »for att bygga och stifta ett nunnekloster — ----- i stållet for
det nunnekloster, som skulle ha varit hyggt och stiftat i Gladsax®. Den yngre 
hånd, som skrivit på brevets baksida, uttrycker det så, att konung Erik på 
Gavnø »ville låta bygga det nunnekloster, som skulle hava varit i Gladsax®. I 
påvebrevet 1403 2 1/4  håvdas att Fru Ide gjort sin donation, for att i Gladsax 
»skulle grundas (fundaretur) ett kloster® och att det »skulle erhålla gåvor 
(dotaretur) av samma gods®. Biskop Peder hade fått i uppdrag att undersøka 
låmpligheten av den nya platsen på Sjålland, och om den var att foredraga, 
»skulle® han »soka utbyta (studeres permutare) forutnåmnda gård®. Biskopen 
fann, att Gavnø »var båttre och låmpligare® (meliorem et utiliorem esse), och 
»dårfør ha du och nåmnda drottning------- gjort Ctt sådant byte®.

*

I aldre historisk litteratur påtråffas ofta uppgiften, att ett kloster uppråttats i 
Gladsax av Ide Falk men att drottning Margareta øverflyttade klosterstiftelsen 
till Gavnø.
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Aldst i raden av dem, som behandlat klostrets historia, ar Cornelius Hamsfort 
(omkr. 1600). Han skriver (SRD , I, s. 3 18  f.): »Drottning Margareta och biskop 
Peder uppfora ett S. Agnete kloster for predikarjungfrur av S. Augustini orden, 
sedan overflyttning skett till Sjålland från Skåne (dår Ide, ånka efter Thorkild 
Nielsen, senare efter riddaren Johan Snakenborg, velat grunda det av godset 
Gladsax). Detta bekråftas av påven Bonifacius IX  under 1 1  :e året av hans ponti
fikat i ett brev till Peder, biskop i Roskilde, angående Ides yttersta vilja att for- 
vandla Gladsax till ett nunnekloster; men drottningen over Danmark, Sverige 
och Norge, Margareta, hade beslutat att flytta det till Annæs, vilket ( =  klostret) 
i sin tur overflyttats till Gavnø med hans ( =  påvens) medgivande. Drottningen 
var emellertid testamentsexekutor.* Som synes nåmner Hamsfort de 3 olika pro
jekten (Gladsax, Annæs, Gavnø) och har klart for sig, att det galler nunnor av 
dominikanerorden. Såvål munkarna som nunnorna av denna orden bekånde sig 
under ordens forstå verksamhetstid till Augustini regel. Att nunnorna i Gavnø 
genom påvens befallning håmtades från S:ta Agnete kloster i Roskilde, har emel
lertid av Hamsfort felaktigt tolkats så, att Gavnø var ett »S. Agnete kloster*. 
Han meddelar dåremot icke, att nunnorna kommo från Gladsax. N år han talar 
om overflyttningen från Skåne till Sjålland, synes han syfta på sjålva stiftelsen. 
Forst genom de kommande forskarna skulle missuppfattningarna komma riktigt 
klart till uttryck.

Arild Huitfeld (mitten av 1600-talet) anfor (s. 620), att drottning Margareta
»fick av fru Ide Snakenborgs (ån ka)--------- Gladsax, Raskarum och Raskarums
fång och molla givet till Gladsax kloster. Sedan, med hennes vilja, flyttade 
drottningen nunnor från Gladsax ut till Gavnø och gav henne vederlag for 
platsen*. Hans framstållning i hela det aktuella avsnittet år som synes så all- 
månt hållen, att den snarast verkar vara forfattarens egen konstruktion, hans 
uppfattning om det håndelseforlopp, som breven endast delvis tecknar. I det 
ovan refererade stora stiftelsebrevet for Gavnø kloster av 1403 2 1/4  ger påven 
uttryckligen befallning till biskop Peder att overfora nunnorna från S:ta Agnete 
kloster i Roskilde till Gavnø. Denna uppgift fortjånar helt naturligt vitsord 
framfor Arild Huitfelds framstållning.

Det blev emellertid Huitfelds uppgifter, som kommo att ligga till grund for 
det mesta, som sedan dess skrivits om Gladsax kloster samt forbindelserna mel- 
lan Gladsax och Gavnø. Så år fdrhållandet i prosten Nils Nymans pråstrelation 
av år 1729 (Engestr. Saml., B. V III: 2: 37, art. Gladsax, § 8) och magister Joa
chim Georg Alsings disputation av år 1760 om Jårrestads hd (De territorio Jer- 
restad, s. 17). I sin »Kloster-Beskrifning* av år 1740 håvdar Andreas Rhyzelius 
(s. 350 f.) med direkt hånvisning till Huitfeld, att drottning Margareta år 1400 
»med Fru Idas goda minne, emot wederhåftigt wederlag, bytt sig til Gladsax 
och flytt kloster-Jungfrurna therifrå til Gabno, ther hon byggt S. Agnetæ-klos- 
ter*. På hans eget konto måste foras de uppenbart felaktiga notiserna, att Glad
sax byggts och funderats år 1396 samt att Gladsax-nunnorna voro av »S. Bengts 
(T; benediktiner ) eller ock Cisterciens-orden*. Dessa uppgifter citeras okritiskt
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ånnu på 1800-talet i Collectio Ronbeckiana (I, s. 27 b.). Erich Pontoppidan d. v. 
meddelar 1774  (Annales, II, s. 253), att Ide stiftade ett adligt nunnekloster i 
Gladsax, vilket konfirmerades av påven Bonifacius IX. Liksom klostret i Gavnø 
var det av S:ta Agnete orden. Sedermera forenades det med Gavnø kloster, var
vid också klostergodset i Raskarum foljde med. Daugaard (s. 280) påvisar val 
1830, att någon S:ta Agnete orden aldrig existerat men håller på att nunnorna 
år 1400 forflyttats från Gladsax till Gavnø. Uppgifterna citeras fortfarande. 
Nordisk Familjebok (stora uppl. 1908) meddelar sålunda (art. Gauno): »På Gauno 
uppråttade drottning Margareta 1402 ett åt den heliga Agnes invigt nunne
kloster, dit hon flyttade nunnorna från Gladsax i Skåne«. Svensk Uppslagsbok 
(uppl. 1949) uppger under art. »Gladsax«, att klosterstiftelsen overflyttades 
1403 till Gavnø, medan det under »Gavnø« heter: »1403 forflyttades dominikan- 
nunnor från Gladsax kloster i Skåne, och Gavnø gjordes till en aristokratisk 
klosterstiftelse.«

Redan 1902 vederlade P. E . Jensen (s. 21 ff.) de från Hamsfort och Huitfeld 
stammande uppgifterna om att Gladsax kloster stiftats 1395 och horde till S:ta 
Agnete orden, vilken aldrig existerat. Han framstållde också tvivel om att några 
nunnor någonsin funnits i Gladsax. (Dåremot har Jensen fel, når han — s. 23 — 
skriver, att »den meningen, att Gladsax-nunnorna ha overflyttats till Gavnø
1 4 0 0 ,-------- skylles Pontoppidan«. Som ovan nåmnts år Huitfeld upphovsman-
nen till detta felaktiga påstående.)

Det hår presenterade kållmaterialet år betydligt rikare ån hos Jensen, och det 
styrker dennes hypotes. Ingenstådes finner man mer ån ett refererande av den 
redan i Fru Ides testamente 1398 framlagda planen på ett kloster i Gladsax. 
Ingenting kan i de skriftliga dokumenten utlåsas om praktiska åtgårder på plat
sen. Den forst av Arild Huitfeld lanserade och av hans eftersågare omhuldade 
teorien om forflyttning av nunnor från Gladsax till Gavnø har intet stod i 
kållmaterialet. Naturligtvis kan det vara fråga om muntlig tradition. I Fru Ides 
testamente erhollo tvenne trotjånarinnor penninglegat for att bereda sig bostad 
i något kloster. Dessa jåmte andra trotjånare kunna efter Fru Ides dod ha bott 
kvar på Gladsax och sedan — når gården forvandlades till kronoegendom — 
forflyttats t. ex. till Gavnø. Dårmed har det emellertid icke varit fråga om nun
nor eller ett verkligt kloster i Gladsax. Uppgifterna i den historiska litteraturen 
synas dock båst forklaras som missuppfattad litterår tradition, huvudsakligen 
baserad på Hamsforts och Huitfelds konstruktioner.

*

Undersokningen måste emellertid också taga sikte på ev. forefintliga monu
ment eller rester av dylika, som mojligen kunna bidraga till att losa frågan, 
huruvida man genom praktiska åtgårder åtminstone forberett uppråttandet av 
ett kloster i Gladsax.

De medeltida skånska landsortskyrkorna ha långhuset uppdelat i 2 travéer.
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Stundom (som t. ex. i Gladsax och N . Mellby) finnas 3 sådana, och man kan 
då i regel råkna med en under senmedeltiden foretagen tillbyggnad. År 1950 
avknackades den gamla putsen på Gladsax kyrka i och for omputsning. Det 
visade sig då, att det parti av långhusmurarna, som motsvarar de båda ostliga 
travéerna, var uppfort av sand- och kalksten i vackra skift. Hår hade man alltså 
det ursprungliga romanska långhuset, troligen tillkommet i slutet av 1100-talet. 
Yttermurarna till den våstliga travén hade dåremot uppforts med påtaglig lik- 
giltighet såvål for materialets kvalité som murytans utseende. Man hade flyttat 
ut den ursprungliga hornkedjan samt murat upp mellanpartiet med grovtuktad 
»hallasten* i oregelbundet forband. Tornet var uppfort i forband med denna 
våstliga trave och hade sålunda tillkommit samtidigt med denna. A v murnings- 
tekniken att doma torde tillbyggnaden ha tillkommit tidigast i borjan av 1300- 
talet.

En tillbyggnad av detta slag måste ha aktualiserats av befolkningens tillvåxt. 
1300-talet var emellertid digerdodens århundrade, då folkmångden i Norden 
avsevårt decimerades. Hår går tanken osokt till klostret. Anlåggandet av en dylik 
institution betydde en plotslig och påtaglig okning av folkmångden. Nunnorna 
måste inforskaffas från ett redan i verksamhet varande kloster. T ill dem sloto 
sig ett antal tjånande systrar. Eftersom klostren vanligen voro monsteranlågg- 
ningar betråffande jordbruk och boskapsskotsel, kråvde den intensifierade jord- 
bruksdriften vid huvudgården en utokad tjånarestab. Dårtill kom att nunnorna 
under måssan icke fingo vistas tillsammans med den ovriga menigheten. Kloster
stiftelsen framtvingade med nodvåndighet en utvidgning av kyrkorummet och 
en foråndring av kyrkoinredningen (iordningstållandet av ett nunnekor). Den 
konstaterade tillbyggnaden av Gladsax kyrka kan alltså vara ett tecken på att 
åtminstone forberedelser gjorts for uppråttandet av en klosterorganisation på 
platsen.

Dock synes det for forf. sannolikare att såtta denna tillbyggnad i forbindelse 
med den till lånsslott forvandlade huvudgården ån med en ev. klosteranlåggning.

År 1406 moter den forstå uppgiften om Gladsax lån. Riddaren Magnus van 
Alen uppbar då avkomsten av Ingelstads och Jårrestads hårader samt Gladsax 
och hade en befallningsman på den sistnåmnda platsen (Sv. Dipi., I, nr 785). 
Åren 1407—1449 var Jens Andersen Grim till Tosterup lehnsmand och hade 
Gladsax »i forsvar« (Æ A , IV , s. 3 7 1 ; L A U , III, s. 72 f.; E G J, s. 409 f.; Rep. 
nr 7848). Lånet forpantades dårefter till dennes ånka, Kirstine Stigsdatter Thott 
(LAU, III, s. 356; Rep., Ser. 2, nr 1486 och 3782), och hennes son, Truid 
Pedersen Galen (Rep., Ser. 2, nr 263) for deras återstående livstid. 1470—14 71 
nåmnes Eskild Mogensen Gøye till Tunbyholm såsom lehnsmand (LA U , IV , 
s. 126; Rep., Ser. 2, nr 2981), och fore 1490 har också Knud Truidsen Has till 
Ortofta innehaft lånet (LA U , V , s. 133). Från 1490 upptråder dårefter Sten 
Bille i en mångd brev såsom lånsinnehavare (LA U , V , s. 120).

Når Gladsax huvudgård omkring år 1400 overgick från frålse till krono, 
måste detta medfora en okning av folkmångden i socknen. Knektar lades i borg
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låger, och lehnsmanden omgav sig med en skara svenner, som bildade hans folje. 
Detta framtvingade också en utokning av tjånarestaben.

Om kyrkans tillbyggnad stått i samband med forberedelserna for skapandet 
av en klosteranlåggning i Gladsax, måste byggnadsarbetet ha utforts under slutet 
av 1390-talet, innan planerna på overflyttningen till Gavnd blivit aktuella. Har 
den dåremot betingats av folkokningen i samband med huvudgårdens utbyggnad 
till lånsslott, tillhor den 1400-talet. Med tanke på lånsslottets alltmer okade be- 
tydelse, borglågerskyldighetens utbyggande m. m. skulle man i det senare alter
nativet datera den till tiden omkring 1400-talets mitt. Andra byggnadsdetaljer 
synas i hog grad verifiera denna hypotes. Långhusets samtliga trenne travéer åro 
tåckta med enkla kryssvalv av inbordes samma utseende och ålder. Ribborna ha 
fyrkantig genomskårning och avsmalna något nedåt. Valvtypen tillhor sålunda 
den på 1400-talet vanligaste i de skånska kyrkorna och dateras av Monica Ryd- 
beck (s. 316) till »1400-talets mitt och tredje fjårdedel». For dateringen åro 
också de av den s. k. Vittskovlemåstaren utforda kalkmålningarna i Gladsax av 
stor betydelse. Enligt Monica Rydbeck (s. 274) verkade denne måstare i ostra 
Skåne under »1400-talets tredje fjårdedel«. Det synes vara naturligt att råkna 
med att valvslagningen i Gladsax ågt rum i samband med tillbyggnaden av 3:e 
travén och uppforandet av tornet. Kyrkans utvidgning kan då icke ha ågt rum 
forrån under tiden 1450—1475.

Hår kommer emellertid en annan invåndning. Var det ekonomiska låget just 
då sådant, att en så stor kyrkorestaurering kunde genomforas?

Redan vid uppråttandet av Tommerups kloster omkring 1 15 5  lade årkebiskop 
Eskil Gladsax kyrka under klostret (Dipi. Dan., 2 R., 8 Bd., nr 451), och denna 
annexion varade hela medeltiden. Klostret har alltså uppburit de kyrkliga avgif- 
terna av socknen mot bestridandet av sjålavården. Sockenborna ha haft att un- 
derhålla kyrkan, men besluten om reparationer o. dyl. ha fattats av klostrets myn- 
digheter. T vå av de 3 stora depressionstider for klostret, som klosterbreven vittna 
om, kommo på 1400-talet. Sålunda måste årkebiskop Peder år 1433 bevilja sår
skild avlat samt kollekt i alla stiftets forsamlingar, for att abboten skulle kunna 
avsluta en påborjad reparation av klostret och klosterkyrkan (LAU, III, s. 129 f.). 
Å r 1475 var låget åter så katastrofalt, att årkebiskop Jens Brostrup måste annek- 
tera O. Vemmerlovs kyrka for klostret, for att verksamheten skulle kunna uppe- 
hållas (LA U , IV , s. 2 16  f.). Dylika depressionstider voro icke låmpade for kost- 
samma reparationer på annekterade kyrkor, eftersom socknarna då torde ha haft 
svårt att samtidigt erlågga de sedvanliga avgifterna till fullo.

Vad Gladsax hetråffar, synes emellertid klostrets ekonomiska svårigheter vid 
denna tid icke behovt ha avgorande betydelse for eventuella planer på en aktuell 
kyrkorestaurering. Vid mitten av 1400-talet och tiden nårmast dårefter var Glad
sax lån (Gladsax jåmte Simrishamn och Albo hd) av Christiern I forpantat till 
f. lehnsmanden Jens Andersen Grims ånka, Kirstine Stigsdatter Thott, och hen
nes 3 soner for den betydande summan av 1800 goda rhenska gyllen och 200 
lybska mark (Rep., Ser. 2, nr 263). Uppgifter om Fru Kirstines betydande rike-
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dom kunna utlasas ur dokumenten om arvstvisterna efter henne (Rep., Ser. 2, 
nr 3463, 5049 och 7866). I sin beromda »Slægtebog« (s. 493 f.) skriver Sophie 
Brahe, att hon i arv efterlåmnade bl. a. Goinge hd, Araslovs huvudgård, 56 bond- 
gårdar, 1 gård i Lund samt 2 mollor jåmte betydande kontanter och rikt losore 
(jfr Rep., Ser. 2, nr 3782, samt Historisk Tidskrift for Skåneland, II, s. 57 f. 
och 60). Denna fornåma och synnerligen formogna adelsdam bodde på Gladsax. 
Om hennes iver att enligt tidens sed forvårva gudomlig nåd genom gåvor till 
kyrkliga institutioner vittna donationen av en gård i Araslov till pråstbordet dår- 
stådes (LA U , III, s. 202) samt de dyrbara skånkerna till Lunds domkyrka: en 
stor silverbild av S:t Laurentius och en relikgomma i form av ett strutsågg med 
forgyllda beslag »lik en monstrans« (Brunius: Nordens åldsta metropolitankyrka, 
s. 207 ff.; Hildebrand: Sveriges medeltid, III, s. 6 14  ff.; Wrangel: Konstverk i

Nyckel från 13 oo-talet, funnen på Gladsax kyrkogård. Långd 19 cm.

Lunds domkyrka, s. 9, m. fl.). Allt talar for att det var just hon, som bekostade 
den stora kyrkorestaureringen i Gladsax. Det passar också utmårkt med den av 
Monica Rydbeck fixerade tiden »1400-talets mitt och tredje fjårdedel« for valv- 
typen och kalkmålningarna.

Icke heller den medeltida tillbyggnaden av Gladsax kyrka utgor sålunda något 
argument for att man genom praktiska åtgårder forberett anlåggandet av ett 
kloster i Gladsax.

I samband med 1950 års kyrkoreparationer ordnades en vattenpost på kyrko- 
gården omedelbart oster om kyrkans absid. Vid gravningen av diket for vatten- 
ledningsroren påtråffades omedelbart innanfor sodra kyrkogårdsmuren och paral- 
lellt med denna en kraftig stenmur. På stort djup hittades intill grundmuren en 
ganska val bibehållen nyckel från hogmedeltiden (1200- eller 1300-talet) samt 
ett »tidlost« knivblad. En storre byggnad synes sålunda under medeltiden ha 
stråckt sig osterifrån (från nuv. ruinplatsen) ånda fram mot kyrkan. På denna 
del av kyrkogården har man också tidigare vid gravgråvning påtråffat byggnads- 
rester. Forst genom en arkeologisk undersokning biir det mojligt att konstatera,
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Gladsax slottsruin med vallgrav och dammar en
ligt Hilfeling (lyyo-talet).

om dessa byggnader varit avsedda for profant bruk eller mojligen kunna såttas i 
samband med en klosteranlaggning.

Detsamma galler om sjålva slottsruinen och resterna av de ganska vidstrackta 
anlaggningar, som påtråffades vid gravningsarbetena for byns vattenlednings- 
system år 1950. Konungens lehnsmand på Gladsax har residerat i en av vall- 
gravar omgiven byggnad med centraltorn, som varit avsett for forsvar. Dårom 
vittna såvål arkivaliska notiser som de påtråffade murresterna. Men jorden gom- 
mer ånnu sina storsta hemligheter.

*

Mycket av den rudbeckianska andan lever ånnu kvar i nutida hem- 
bygdsforskning och bygdeskildring. Utan sovring plockar man sam
man notiser från olika håll, och okritiskt sammanvaver man dem till
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Gladsax slottsruin enligt C. G. Brunius ( i844).

en mer eller mindre dramatisk bygdehistoria. Reservationslost citeras 
1600- och 1700-talens auktorer, nar de framlågga sina djarva etymolo
giska utredningar och for sina skildringar soka stod och belågg t. o. m. 
i de fornnordiska folksagorna. Bygden ar icke betjant av sådant. Fast- 
mer år det på tiden, att också hembygdsforskningen borjar tillgodo- 
gora sig den kållkritiska historieforskningens metod och resultat. Kan
ske biir foljden, att glansen kring en ort i viss mån forbleknar. »Sagan® 
och traditionen visar sig stundom vara enbart yttre forgyllning utan 
motsvarighet i verklighetens vårid. I stållet tillkommer emellertid den 
mera betydelsefulla fortjånsten, att bilden och skildringen biir san- 
nare.

Gladsax år ett exempel hårpå. Kring namnet har legat en ståmning

53



av romantik, buren av en genom snart fem sekler gående tradition om 
helgade kvinnor och klosterliv. Den har publicerade utredningen visar, 
att ingenting talar for att ett kloster verkligen funnits i Gladsax. »Soc- 
kenåran» biir dårmed icke på något sått lidande. Tvårtom visar sig 
platsen vara indragen i ett lika sållsamt som dramatiskt spel med då- 
tidens fråmsta andliga och politiska ledare som aktorer. Så skapade 
trots allt Fru Ides planerade klosterstiftelse i Gladsax ett intressant 
kapitel i de danska klostrens och Gladsax forsamlings historia.

Den lokala kyrkliga myndigheten i Gladsax har anskaffat grund- 
plåten till en fond, avsedd att anvåndas for arkeologiska undersok- 
ningar på det forna slottsområdet. Denna studie har tillkommit bl. a. 
for att stimulera intresset samt for att påvisa, att undersokningen på 
grund av sin betydelse for skånsk historia bor vara en hela provinsens 
angelågenhet. Kunna planerna på utgråvning forverkligas, biir det tro- 
ligen också mojligt att slutgiltigt konstatera, om på denna minnesrika 
plats finnas rester av det byggnadskomplex från hogmedeltiden, dår 
Herrarna Bing residerade och dår Fru Ide Falk på sin ensamma ålder- 
dom slog bort sorgsna tankar på gravlagda mån och saknade dottrar 
genom att dromma ljusa dagdrommar om att forvandla de dodas forna 
hemvist till ett hem for fromma kvinnor, som hår ville utfora helis 
tjånst till Guds och S:t Augustini åra.

5. Anniversarierna och Ide-gillet i Roskilde

»Ide, en fornåm dam, som gjort Roskilde kyrka stora 
tjånster, dor den 25 augusti enligt Roskilde dagbocker.»

Cornelius Hamsfort (omkr. 1600).

Orden i den danske håvdatecknarens »Chronologia» kunna med 
fordel stållas i relation till Lunda-kantorn Bo Johansens notis i Lunde
bogen. Då inses till fullo betydelsen av att ha perspektiv på tidshån- 
delserna och att icke vara personligt engagerad vid bedomningen av 
dem. Hamsfort kunde mer objektivt ån de forna Lunda-kanikerna be- 
skåda Fru Ides verk. Dårfor blev också omdomet mera råttvist.

Notisen talar sant. Också Roskilde fick i hog grad njuta frukterna 
av den fromma kvinnans goda gårningar.
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»Roskilde dagbocker*, som Hamsfort hånvisar till, år »Liber Daticus 
Roskildensis* ( =  Roskilde Domkapitels Gåvobok). I denna låses for 
den 15 augusti: »År 1099 ( =  1399) dog fru Ide, vårs årsmåssa den 
vordnadsvårde fadern, biskopen i Roskilde, må gora (låta hållas) år- 
ligen med utdelande bland de kaniker, som deltagit i vakorna och 
måssan, av en mark silver jåmte en god måltid. Åt ståndiga vikarier 
och icke ståndiga vikarier, fattiga skolgossar och andra fattiga må han 
åven skånka en mark silver.*

På årsdagen av Fru Ides dodsdag har varje år intill reformationen 
en hogtidlig dodsmåssa ågt rum i domkyrkan. De deltagande ha — i 
relation till sin vårdighet från kanik till fattighjon — fått vara med om 
att dela de 2 mark silver, som utgjorde avkastning av de 20 mark Fru 
Ide anslagit for dessa sina anniversarier. I testamentet av år 1398 finns 
nåmligen en notis, att hon till minoriterklostret i Roskilde skånker 
20 mark silver »på sådant villkor, att min årsdag på sjålva dagen for 
min bortgång av klosterbroderna i detta samma kloster årligen och for 
evårdliga tider firas med måssor och vakor*.

Utdelningen i Roskilde var rikare ån i Lund. Dår uppgick den sam
manlagt till 5/ie mark per år, fordelad med 2 skilling grot till de i 
vakorna och måssorna deltagande kanikerna, 6 grot till vikarierna, 8 
grot till dem, som låste måssan nere i den for menigheten upplåtna 
delen av kyrkan, 1 skilling grot till dem, som låste 12  psalmer, 8 grot 
till de fattiga samt 2 grot till dem, som ringde i tornet. Aven ringarnas 
gårning var av betydelse, når det gålide att hjålpa sjålar ur skårselden.

For att de i dddsmåssorna deltagande kanikerna skulle erhålla sin 
råtteligen tillkommande del, hade en kanik att fora råkenskap over 
utdelningen. Icke mindre ån 4 sådana råkenskaps- eller distributions
listor från Roskilde domkapitel finnas ånnu i original. Fru Ides års
måssa upptages hår for åren 1458, 1459 och 1461, varje gång med 
1 mark silver.

Har Roskilde Domkapitels Gåvobok sålunda intressanta uppgifter 
att låmna till Fru Ides historia, kan å andra sidan hennes testamente 
ge ett litet bidrag till Roskilde minoriterklosters foga kånda byggnads- 
historia: notisen om gravstållet i hennes »forfåders kapell».

Av sannolikhetsskål har man också forknippat Fru Ides namn med 
S:ta Maria Magdalena altare i sjålva domkyrkan. Det synes dock vara
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val djårvt att draga en sådan slutsats enbart av det faktum, att mot- 
svarande altare i Lunds domkvrka stiftats av henne. Indirekt kan val 
hypotesen få ett visst stod av Hamsforts notis om att Fru Ide gjort 
Roskilde kyrka stora tjånster, eftersom detta omdome knappast till 
fullo kan forklaras genom hånvisning till donationen for anniversa- 
rierna. Hans yttrande torde emellertid snarare vara grundat på kånne- 
domen om en annan from stiftelse, som av Fru Ide synes ha uppråttats 
just vid denna domkyrka, det s. k. »Ide Gilde«.

Till det hogre och lagre pråsterskapet vid Roskilde domkyrka kommo 
också de s. k. korskolarerna, skolynglingar, som i slutet av sin lårotid 
vid domskolan hade att deltaga i korgudstjånsterna i domkyrkan. 
Fr. o. m. biskop Jacob Erlandsens tid (1249—53) voro de 12 till an- 
talet, och han skaffade husrum åt dem i stadens helgeandshus. Enligt 
detaljerade foreskrifter hade de att vid de dagliga »tiderna« sjunga 
psalmer ur Davids Psaltare, varfor de också kallades »Davidsdegne«. 
Liksom Fru Ide vid upprattandet av foreskrifterna rorande sina anni- 
versarier beståmde, att de tjanstgorande kanikerna forutom betalning 
skulle erhålla »en god måltid®, synes hon också for dessa lågsta med- 
hjålpare vid korgudstjånsten ha instiftat ett gåstabud. Troligen har det 
avskaffats i samband med protestantismens seger och de katolska »tider
nas® upphorande.

Den åldsta kålla forf. påtråffat till detta »Ide-Gilde« i Roskilde år Rasmus
sens »Optegnelser om Gisselfeld« (1868), dår det heter (s. 27), att Ide Falk gav 
»Koppelgaard til Roeskilde for sin Herres Sjæl, Gods i Skiberløv til Marie Mag- 
dalenes Alter i Lund, og stiftede de tolv Davids Degne i Roeskilde, et Gjæste- 
bud, som kaldes Ida Gilde«. Uttryckligen stoder han sig på »skriftlige Optegnel
ser i Geheimearchivet«. Utan kållhånvisning citeras uppgiften av Thiset (DAA, 
1892, s. 12 1)  och P. E. Jensen (s. 2 1). Forf. har på Dansk Rigsarkiv forgåves 
efterforskat primårmaterialet. Vid forfrågan ha J. O. Arhnung och Vilhelm Lo
renzen, vilka ingående kånna Roskilde åldre historia, meddelat, att icke heller 
de påtråffat några dokument om detta giile. Om sådana ånnu varit i behåll, 
horde Arhnung under sitt mångåriga excerperingsarbete rorande Roskilde dom
kapitels historia ha påtråffat dem.

Att efterforskningarna numera ge negativt resultat, synes icke behova skapa 
tvivel om vare sig donationen av Koppelgaard eller uppråttandet av Ide-Gillet. 
Rasmussen citerar sin kålla ordagrant. »Davids-Degnenes« historia år vål kånd 
(bl. a. genom Arhnung, s. 389 ff. Jfr  också Ordbog over det danske Sprog, III, 
art. »Davids-Degn«), Icke sålian meddelas i de medeltida dokumenten om anni-
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Biskop Peder Jensen Lodehats gravhall (till vdnster) i Roskilde dom- 
kyrka, visande en ganska realistisk hild av en medeltida kyrkofurste. 
Till hdger hans stora sigill, som hl. a. hangdes under Fru Ides hrev av 
den 14 augusti 1397. 1 sigillets centralfålt avhildas paven Lucius samt 

dårunder den knahojande hiskopen.

versarier också beståmmelser om bespisning med ol och mat (jfr t. ex. U D D , nr 
149 och 222. Att gåstabud med bl och mat hollos i samband med anniversarier 
t. o. m. i nunnekloster visar bl. a. det av Gert och Heyne Snakenborg sigillerade 
brevet av 139 2 6/7 — SR P , nr 2630 — dår drottning Margareta uppråttar en 
altarstiftelse i Gudhems kloster i Våstergotland). Hårtill kommer så Gåvobokens 
uttalande om Fru Ides stora tjanster åt domkyrkan.

Domkapitlets Gåvobok såger uttryckligen, att det var biskopen, som 
hade att ordna med Fru Ides anniversarier. Den forste, som fick upp- 
draget, var Peder Jensen Lodehat, en av de mårkligaste och kraftful- 
laste gestalter, som innehaft Roskilde fornåmliga biskopsstol. Biskop i 
Våxjo redan 1382 kom han via biskopsstolen i Aarhus (1386) till Ros
kilde 1395 och stannade dår till sin år 14 16  timade dod. Drottning
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Margaretas fortroende vann han i så hog grad, att hon gjorde honom 
till sin kansler och fråmste rådgivare. Såsom typisk medeltida kyrko- 
furste framstår han icke blott som skapare av S:t Sigfrids kapeli vid 
domkyrkan och som donator till fromma stiftelser (bl. a. Gavnø kloster 
14 10  och 1412) utan också som byggherre till det måktiga och bygg- 
nadstekniskt intressanta Gjorslev i Stevns. I likhet med andra dåtida 
herremån var han en stor godssamlare. Tidigare har påvisats hur han
— i samband med verkstållandet av Fru Ides testamente — fick pant- 
rått i en del av hennes sydostskånska gods, vilket gav honom anledning 
att forvårva ytterligare egendom i Albo och Jårrestads hårader.

I Fru Ides historia intager Peder Jensen en bemårkt plats. Aven om 
hon hårstammade från Sjålland, torde det dock ha varit genom hans 
formedling hon blev så fast knuten till Roskilde. I dokumenten kan 
bekantskapen mellan dem belåggas forst 1397 14/8, då han såtter sitt 
stora sigill under det oppna brev, vari hon forklarar sig ha erhållit full 
redovisning av sin fogde rorande forvaltningen av hennes gods i Skåne. 
Från biskopen hårstammade hennes dyrbara silverbagare med dess sil
veretui, och till honom testamenterade hon en av sina håstar. Vånska- 
pen och tilliten till honom gjorde, att han utsågs till testamentsexeku- 
tor. For sitt besvar erholl han avkastningen av en lång rad gods, varfor 
uppdraget icke torde ha kants betungande. Forflvttningen av kloster
stiftelsen från Gladsax till Gavnø torde i hogre grad ha varit ett verk 
av hans ofta dokumenterade, målmedvetna energi ån av drottning 
Margaretas insats. Den fullstandiga framgången i dessa bemodanden 
att i sitt eget stift uppråtta ett nytt kloster torde ha gjort, att han kun- 
nat fira den honom åvilande dodsmåssan for denna sin van med djup 
tacksamhet och tillfredsstållelse.

Denna glådje och tacksamhet infor minnet av den givmilda Fru Ide 
har med all sannolikhet delats av kaniker och »Davidsdegne* vid 
samma domkyrka. Når kanikerna årligen den 15 augusti efter dods- 
måssans slut samlades till måltid, och nar »Davidsdegnene® under 
samma glada ståmning bånkade sig till sitt speciella gastabud, torde 
man vid den sedvanliga minnesdrickningen for den heliga Treenig- 
heten, apostlar och helgon också ha lyft en bågare for Fru Ide, som
— for att åter citera Hamsfort — i deras ogon framfor allt genom sin 
gillesstiftelse »gjort Roskilde kyrka stora tjånster«.
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6. Fru Ides testamente ur allmdnkyrklig och kultureil synyunkt

»Likaledes åt Sankt Peders kloster i Tommerup io mark 
silver. Likaledes åt klosterbroderna dårstådes fyra mark 
silver. Likaledes åt hospitalet for spetålska utanfor Tom
merup två mark silver.------- Likaledes åt samma klos
ter (Gladsax) min håsthjord, kallad ’stood’. ------- Lika
ledes åt min tjånarinna, Kristine Pedersdatter, min grå 
kappa, fodrad med mårdskinn, en iordningstålld sang 
och i o mark silver, varmed hon må kunna forskaffa sig 
underhåll i något nunnekloster.»

Fru Ide Falks testamente (1398).

Intet dokument från 1300-talet ar av så stor betydelse for kånne- 
domen om sydostra Skåne som Ide Falks testamente av år 1398. Men 
det innehåller också många uppgifter, som bidraga till att sprida ljus 
over forhållandena i hela det dåtida Danmark. Utan overdrift kan det 
dårfor betecknas som en lysande motsvarighet till de beromda testa
menten, som under medeltiden upprattades av de andliga dignitårerna 
vid S:t Laurentius i Lund.

Redan till sin långd år Fru Ides testamente mårkligt. I den samling på 93 
aktstycken av detta slag från Danmarks medeltid, som Kr. Erslev år 1901 publi
cerede (omfattande åren 1 1 8 3 —1450), ha 5 från 1200-talet, 8 från 1300-talet och 
1 från 1400-talet uppråttats av kvinnor. Med sina 6 Vi trycksidor år Fru Ides 
långst av samtliga kvinnliga. A v de 79 manliga åro endast tvenne långre: Lunda- 
och Roskilde-kaniken Niels Bunkeflos från 1346 på 9 och Lunda-kantorn Bene- 
chinus Henricis från 1358  på 7 sidor. På grund av sin långd bilda dessa 3 testa
menten en sårstållning i samlingen. Från lokalhistorisk synpunkt år det av in- 
tresse att konstatera att också dessa testamenten från 1346 och 1358  innehålla 
viktiga uppgifter till sydostra Skånes historia. Både Bunkeflo och Henrici hade 
Brosarps kyrka som prebende. Notiserna till denna kyrkas medeltida Series 
pastorum bli dårfor mycket fylliga. I

I olika sammanhang har testamentet redan berorts. På grund av sin 
rikedom på notiser om kyrkliga och kulturella forhållanden fortjånar 
det ytterligare beaktas.

De kyrkliga institutionerna komma har forst i åtanke, eftersom de 
intaga en så dominerande plats i aktstycket. Den hår bifogade Tab. 1 
ger en overskådlig bild av orter och institutioner, som betånkts, samt 
legatens storlek.
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De av Fru Ide betankta kyrkliga institutionerna i Skåne och få  Sjal- 
land. Punkt anger i sådan institution. I de fail flera stiftelser få  en ort 
erhållit legat, har ortnamnet angivits samt antalet betankta stiftelser 

flacerats inom cirkel.

Sammanlagt år det 69 kyrkliga institutioner, forlagda till 46 orter, 
som Fru Ide ihågkommer med gåvor. De fiesta tillhora naturligtvis 
Skåne och Sjålland. Relationen mellan orter och stiftelser år hår 30:38 
resp. 13:28. I Halland blevo 1 och i Sverige 2 platser med lika antal 
stiftelser betånkta.

De sjållåndska institutionerna åro huvudsakligen forlagda till ståder 
(7 ståder med 22 stiftelser mot 6 landsbygdsorter med 6 stiftelser), me
dan i Skåne landsbygdens stiftelser (24 st. fordelade på lika många 
orter mot 14 st. i 6 ståder) betydligt overvåga. Mårkligt nog utelåmnas 
bland ståderna såvål Simrishamn som Malmo, fastån ett flertal institu
tioner funnos på vardera platsen.

Ser man på storleken av de summor, som tillfordes de olika orterna,

60



biir den i testamentsavskriften dokumenterade bitterheten hos Lunda- 
kanikerna forklarlig. Att klostret i Gladsax genom den stora godsdona
tionen blev rikast ihågkommet, kunde man med litet god vilja forstå. 
Men att också Roskilde och Næstved (om man råknar Skovkloster dit) 
skulle gå fore och att 4:e plats skulle delas med det lilla obetydliga 
Tommerup var svårt att fordraga. F. 6. erholl Sjålland på 2 mark når 
lika mycket i kontanter som Skåne, Halland och Sverige tillsammans. 
Endast i fråga om storleken av legaten till de olika kyrkorna kunde 
Lund håvda sig. Domkyrkan fick nåmligen 10 mark, medan O. Herre
stad, dår dottrarna voro begravda, fick 4, Hallandskyrkan Ensldv (av 
okånd anledning) samt S:ta Maria och S:t Nicolai i Kopenhamn 1 mark 
vardera, S:t Petri och S:t Martin i Næstved 5/i« vardera samt de ovriga 
17  Skåne-kyrkorna 5/aa mark vardera. Legaten till de sistnåmnda ut- 
gick, dårfor att Fru Ide hade fast egendom i dessa socknar. Utan att 
resp. kyrkor doteras meddelas emellertid i testamentet, att hon ågde 
egendom också i Fågeltofta, Gladsax, Glemminge, Ravlunda, Simris- 
hamn och St. Kopinge. Mårkligast år naturligtvis frånvaron av legat 
till Gladsax och Simrishamn.

Av bifogade Tab. 2 framgår att Fru Ide betånkt samtliga då upp- 
råttade skånska och sjållåndska kloster av benediktiner-, cistercienser-, 
franciskaner- och johanniterordnarna. Intet nunnekloster har forbi- 
gåtts, dåremot 3 munkkloster i Skåne och 2 på Sjålland. Bland de 
forstnåmnda lågger man sårskilt mårke till det beromda augustiner
klostret i Dalby. Att båda de utelåmnade sjållåndska liksom ett av de 
skånska tillhorde dominikanerorden år så till vida anmårkningsvårt, 
som det planerade klostret i Gladsax var tånkt just som ett dominika
nerkloster. Talrikast foretrådda bland de betånkta klostren åro de, som 
tillhorde franciskanerorden. Till de 8 danska kom mårkligt nog också 
det svenska Jonkoping. Att Vadstena nunnekloster ihågkoms forvånar 
dåremot icke, då denna stiftelse var mycket respekterad också i Dan
mark. År 1408 umgingos drottning Margareta och biskop Peder Jensen 
i Roskilde med planer på att uppråtta ett birgittinerkloster på Laaland. 
Grundandet av det forstå utomsvenska klostret av denna orden i Skan
dinavien ågde dock icke rum forrån 1416, och det forlades då till 
Maribo. År 1446 uppråttades så det andra och sista på dansk botten, 
Mariager på Jylland.
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Vad legatens storlek betråffar intager franciskanerklostret i Roskilde 
en sårstållning. Det stora anslaget på 20 mark betingades dårav, att 
Fru Ide hår skulle ha sin gravplats. Nårmast komma Skovkloster och 
Næstved, dår Fru Ide tillbringade sin sista tid, uppråttade sitt testa
mente och troligen slot sin levnad, samt det Gladsax nårbelågna pre- 
monstratenserklostret i Tommerup. De fingo vardera 14 mark. Det 
stora anslaget till Tommerup, som hade Gladsax och Simrishamns 
kyrkor till annex, forklarar kanske, varfor dessa kyrkor icke erhollo 
egna anslag. Fru Ides i annat sammanhang påvisade forbindelse med 
det beromda Vadstena gor anslaget på 5 mark till detta kloster forklar
ligt. Detta kan dåremot icke sågas om det lika stora anslaget till fran
ciskanerklostret i Jonkoping, som dessutom var ett munkkloster. Kål- 
lorna tiga for den, som nu soker klarhet i sammanhangen. Aven om 
Jonkoping under medeltiden tillhorde Linkopings stift, kan forbindel
sen ha skapats, medan Peder Jensen Lodehat åren 1382—1385 var 
biskop i Våxjo.

Av de 5 betånkta spetålskehospitalen var det endast den Gladsax 
nårbelågna anlåggningen i Tommerup, som erholl 2 mark. For de 
ovriga — 1 skånskt och 3 sjållåndska — stannar gåvan vid 1 mark. De 
fiesta — dårav de 3 skånska i Landskrona, Ystad och Åhus — blevo 
helt utan. Hår bor dock erinras om att Fru Ide redan 1389 till hospi
talet i Åhus hade skånkt gården N. Bjorstorp i Brosarps socken.

Med 1 mark vardera betånktes trenne sjållåndska och tvenne skån
ska helgeandshus, medan 1 sjållåndskt (Slagelse) och 5 skånska (Lands
krona, Malmo, Simrishamn, Vå och Åhus) icke upptagas. Mårkligt år 
att icke heller i detta sammanhang Simrishamn nåmnes. Hår hade 
dock Fru Ides forste man varit lehnsmand, och hon ågde ånnu till sin 
dod hans huvudgård dår, den s. k. »Thorkild Nielsens Storegård®. I

I tidigare utredningar om helgeandshusen i Norden har anlåggningen i Sim
rishamn icke upptagits. Forf. har emellertid funnit den belagd i ett påvebrev av 
14 8 1. Dår meddelas, att lekmannen Henrik Dumme borjat bygga detta sjukhus 
och att kungen hade anfortrott dess ledning åt klostret i Tommerup. Den kung- 
liga åtgården faststålldes av påven Sixtus IV  d. 13  febr. 14 8 1. Han utlovade 
samtidigt 7 års avlat åt dem, som besokte eller understodde sjukhuset (APD, 
V II, s. 480). — Ett annat belågg bar forf. påtråffat i det brev av d. 10 /5  1506, 
i vilket lehnsmanden på Gladsax, Sten Basse Bille, till Heliga trefaldighets ka
peil i Simrishamn skoter en gård, som ligger »våster om Helgeandsgården»
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(LA U , V I, s. 213). Mojligen har helgeandshuset ånnu icke varit i verksamhet, 
når Fru Ide uppråttade sitt testamente. Belåggen åro ju  av mycket sent datum.

*

Aven avsnittet rorande legaten till enskilda personer ar av intresse. 
Som vanligt under medeltiden var det 4 kategorier, som ifrågakommo: 
de nårmaste slåktingarna, de basta vånnerna, andliga dignitarer, som 
man på ett eller annat sått kommit i forbindelse med, samt tjånarna. 
Helt naturligt skiftade arten av gåvor något betråffande de olika kate- 
gorierna mottagare.

Av de 4 andlige erholl skolmåstaren i Skovkloster pengar och de 
ovriga gåvor in natura. Abboten i Skovkloster fick sålunda Fru Ides 
silverbålte, medan biskopen i Roskilde, gardianen i Næstved och kan
torn i Lund (forvaltaren av Fru Ides altarstiftelse i domkyrkan) fingo 
var sin hast. Riddjur åro i de medeltida testamentena ofta forekom- 
mande hedersgåvor till såvål andliga som våridsliga dignitarer.

De 25 legaten till kategorien vårldslige herrar fordela sig sålunda: 
6 penninglegat, 17 gåvor in natura samt 2 blandade legat. Drottning 
Margareta samt en frånde och den tidigare slottsfogden erhollo var sin 
håst men 3 kvinnliga slåktingar samt en kvinnlig »gastvån» i Malmo 
var sin guldring. Den 5:e guldringen reserverades for den blivande 
abbedissan i Gladsax kloster. En frånde fick en gård och en manlig 
»gåstvån» i Malmo 2 tunnor smor, medan en frånka och hennes dotter 
fingo Fru Ides basta klådesplagg, var sin fullt utrustad sång samt 
levande kreatur och matvaror.

Legaten till de 1 1  tjånarna voro också rikliga. 4 manliga och 1 kvinn
lig erhollo kontanter, medan 4 kvinnliga fingo blandade legat. Av de 
båda återstående manliga tjånarna fick den ene en håst (!) och den 
andre — den mångårige skrivaren — åganderåtten under sin återstå
ende livstid till icke mindre ån 3 gårdar i Glemminge-Tågarp. Dess- 
utom overlåmnades till en f. d. trotjånare under hans återstående livs
tid en gård i Stiby och till en annan trotjånares son foreståndarskapet 
for S:ta Maria Magdalena altare i Lunds domkyrka.

Testamentet visar på en specieli form av medeltida åldringsvård. 
Tvenne trotjånarinnor — bland dem dvårginnan Lucia — fingo utom
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klader och utrustade sangar vardera io mark silver, varmed de »må 
kunna forskaffa sig underhåll i något kloster*.

Till den medeltida socialvården horde också fattigvården. Redan 
Cvprianus hade håvdat, att utdelandet av allmosor till de fattiga var 
ett fortjånstfullt verk, som kunde skånka givaren syndaforlåtelse. Kår- 
leksbudets krav och egoistiska syften kunde dårmed forenas. Urkristen
domens frivilliga valgorenhet forvandlades mer och mer till ett av kyr- 
kan påbjudet, i och for sig fortjånstfullt allmosegivande, dår man 
mindre tånkte på de fattigas vål ån den egna sjålens råddning ur 
skårselden. De medeltida testamentena ge otaliga exempel på att den 
doende ihågkom de fattiga just med tanke på att sjålv få syndafor
låtelse av Gud. I Fru Ides testamente har denna krassa sjålviskhet, som 
kommer till uttryck i samband med godsdonationerna till Gladsax 
kloster, fått vika for en intressant karakteristik av de fattiga. »Lika- 
ledes åt de fattiga, som overallt i vårlden åro helgade åt Gud, io mark 
silver.* Redan de fattigas nodlåge gjorde, att de på nåd och onåd voro 
overlåmnade åt Guds och medmånniskors barmhårtighet. Digerdoden, 
som vid mitten av 1300-talet gått fram over Norden och kråvt sina 
storsta offer just bland landsvågarnas och nodens barn, hade ytterligare 
forstårkt denna uppfattning. En sentida återklang fornimmer man i 
det bl. a. i Albo hårad i slutet av 1800-talet belagda uttrycket, att de 
många dåtida tiggarna »gingo i Guds namn*.1 Sålian angivas några 
nårmare foreskrifter om hur de testamenterade medlen skulle fordelas. 
Sedan klostervåsendet utvecklats, blev det allt vanligare att overlåmna 
medlen till något kloster for vidare fordelning, såvida utdelningen icke 
forknippades med anniversarierna på årsdagen av dodsfallet. Hur Fru 
Ides legat på omskrivna 10 mark fordelats år okånt. Hennes anniver- 
sarier såvål i Lund som Roskilde voro emellertid forbundna med all- 
moseutdelning. I Roskilde fordelades sålunda 1 mark till »ståndiga 
vikarier och icke ståndiga vikarier, fattiga skolgossar och andra fattiga*, 
medan de i Lund mera specificerade beståmmelserna foreskrevo 8 grot

1 Fataburen 1908, s. 2 1 1 .  Jfr  brev 1 541  27/9 med kungligt beslut om att S:t 
Jørgens hospital i Tommerup skall låggas under Åhus’ hospital: »Idem, de som 
ringe oc fattige ere, skulde indtages udi Hospitalidt for Gudz skyld* (Coll. Ronb., 
I, s. 34 f., nr 5).
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till de fattiga. Som ovan nåmnts tillkom sedermera vid hennes altare 
har också en vårmepanna for de fattigas behov.

Bland notiserna om legat till slaktingar och tjanare aro 5 av kultur
historiskt intresse, darfor att de lamna bidrag till kånnedomen om 
medeltida draktskick. Fru Ide skånkte till en kvinnlig slåkting sin 
»svarta kappa, fodrad med ekorrskinn», medan dennas dotter erholl 
hennes »svarta kjortel, fodrad med ekorrskinn». En av trotjånarin- 
norna fick hennes »grå kappa, fodrad med mårdskinn», en annan hen
nes »grå kjortel« och en tredje hennes »lilla svarta kjortel». I de legat, 
som omfattade rorligt gods, ingick också 5 fullt utrustade sångar och 
8 alnar tyg.

Fru Ides testamente visar de olika sått en ågare av fast egendom 
kunde anvånda sig av vid fordelningen av denna. Godset kunde låm- 
nas som gåva på viss tid, som evårdlig egendom eller i form av for- 
pantning. En klosterbroder i Tommerup fick sålunda en gård i Stiby 
»till fri nyttjanderått under alla hans livsdagar men for att efter hans 
dod ograverad återgå till mina arvingars hånder«. De 3 gårdarna i 
Glemminge overlåmnades till den mångårige skrivaren på liknande vill- 
kor. Godset till Gladsax kloster liksom gården i Ammarp, som tillfoll 
en slåkting, skulle dåremot betraktas som »evårdlig egendom®. Den 
stora godsmassa, som testamentsexekutorerna erhollo for sitt arbete, 
låmnades i form av forpantning. Når testamentsbeståmmelserna i de- 
talj uppfyllts, skulle egendomarna »utan någon som helst minskning 
i desamma fritt återgå i mina brorsoners hånder«.

Testamentets forteckning over Fru Ides jordagods ger en typisk bild 
av forhållandena inom godspossessionaternas krets ånnu fram mot 
slutet av medeltiden. Samlade godsmassor forekommo ytterst sålian. 
Den fasta egendomen bestod nåstan uteslutande av s. k. strogods med 
gårdarna spridda over stora delar av provinsen. Fru Ides huvudgårdar 
voro 3: Gladsax, Simrishamn och Torup. Strogods fanns nåstan over- 
allt utom i norra Skåne. Vanligen anstållde man en sårskild forvaltare 
for godset. Någon overvakning av jordbruksdriften på de vitt spridda 
gårdarna har det såkerligen icke kunnat vara fråga om. Forvaltaren 
torde ha haft till huvuduppgift att av brukarna uppbåra arrendet samt 
att på beståmda tider avlågga redovisning infor godsherren. Thorkild 
Nielsen Bing hade innehaft ett sådant uppdrag betråffande Funds
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domkyrkas och domkapitels betydande godsmassa i Skåne, Halland, 
Blekinge och Lister enligt ett år 1361 utfårdat kvittensbrev. I Fru 
Ides testamente betånkes bl. a. Bjørn Pedersen (Skytte), »min f. d. 
slottsfogde® (quondam advocatus meo), med en fornåmlig hedersgåva, 
en hast av 8 marks varde. Tvenne ånnu bevarade originalbrev av 1396 
19/10 resp. 1397 14/8 visa, att han varit hennes godsforvaltare, haft 
uppsikten over alla hennes skånska jordegendomar samt låmnat till- 
fredsstållande redogorelse for forvaltningen. Hedersgåvan visar, i hur 
hog gunst forvaltaren på grund av sin pålitlighet stått hos sin kvinn- 
liga husbonde.

August Torngren, som 19 32  publicerade en god oversåttning av Fru Ides 
testamente, låmnade också några korta kommentarer till detta, huvudsakligen av 
topografisk art. Han finner, att testamentet uppråknar gårdarna i en beståmd 
foljd. Forst iakttages en nord—sydlig huvudriktning, dårefter en våsentlig våstlig. 
Sedan återstår endast 3 sockennamn: Harrie, Reslov och Torrlosa, alla liggande 
på en linje soder—norr. »Den sydligaste punkten på denna linje når Harrie mitt 
i Harjagers hårad. Den våstligaste domånen i Torna hårad fanns i Godelov. 
Man kan fråga sig, varfor den stora jordagodsågarinnan ej lyckats sammanbinda 
dessa två fronter med varandra. En blick på kartan ger forklaringen. Lund, 
årkebiskopssåtet, med dess domkyrka och dess kloster var inom hela det mellan- 
liggande området oomstritt huvudintressent och låmnade hår intet storre rum for 
privata jordforvårv.» — Torngrens utredning år en konstruktion och visar faran 
av att behandla en urkund med dess notiser som en isolerad foreteelse utan hån- 
synstagande till på verkande faktorer. U  tredningen i hår publicerade kap. 2 har 
gjorts omfattande just for att påvisa uppkomsten av det Bing—Falkska godskom- 
plexet. Den visar, att bakom detta icke står en person med målmedveten stråvan 
att skaffa strogods overallt i provinsen och att »forbinda« olika »linjer®. Gods- 
massan består av 5 olika delar: 1. En sydostlig med Gladsax huvudgård som 
centrum. Den år slåkten Bings stamgods; 2. Godset i Gårds hd med Skepparslov 
som centrum. Detta har forvårvats dels genom arv, dels genom kop; 3. Godset i 
våstra Skåne med huvudgården i Harrie som centrum. Detta gods utgor Ide 
Falks fådernearv (»Den stora panten»); 4. Godset i Albo hd med Torups huvud
gård som centrum. Det har mojligen kommit till Fru Ide genom åktenskapet med 
Johan Snakenborg; 5. Gods, som tillkommit genom kop och mageskifte. Det 
gålier huvudgården i Kabusa (St. Kopinge sn) samt 5 gårdar i O. Vemmenhog. 
— Fru Ide har lika litet som sin make sokt forbinda den sydligare och den nord- 
ligare delen av det i »stora panten® ingående godset. Thorkild Nielsen minskade 
den i våstra och mellersta Skåne belågna godsmassan med 3 gårdar i L:a Harrie, 
5 i Hammarlunda och 4 i Gudmundtorp (1384  års gåva till domkyrkan for sjåla- 
måssor), och Fru Ide såide år 1394  3 gårdar i Ollov, som lågo i nåra anslutning
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till det i »stora panten« ingående godset i Vemmenhogs hårad. Inga dokument 
finnas bevarade, dår Fru Ide står som kopare, utom breven rorande det s. k. 
Skepparslovsgodset. Hår synes det emellertid blott galla att losa ut ovriga med- 
arvingar. Dåremot upptråder Fru Ide både som såljare och donator. Detta ute- 
sluter icke, att hon kopt en del av de gårdar i sydostra Skåne, som endast om- 
nåmnas i testamentet. Kdpebreven ha i så fail forkommit.

Forst på 1400-talet skulle man på allvar borja efterstråva att samla strogodset 
kring huvudgården. Man kunde dårigenom dels skapa en mera effektiv drift, 
dels båttre utnyttja den skattefrihet, som lagarna forlånade åt huvudgården.

Aven i andra avseenden ger testamentet inblick i de agrara forhål- 
landena i dåtidens Skåne. Notisen om den till Gladsax kloster done
rade »håsthjorden* utgor sålunda en av de ytterst få uppgifterna om 
forekomsten av stuteri på de adliga huvudgårdarna. Trots sitt fåtal 
åro dessa notiser dock tillråckliga att komplettera den bild, som de 
medeltida andliga dignitårernas testamenten ger. Eftersom dår ofta 
talas om stuterier (årkebiskop Karl den Rode, d. 1334, hade icke min
dre ån 5 sådana), måste håstaveln ha stått hogt i det dåtida Skåne. 
Utover dessa stuterier, som vanligen bestodo åv halvvilda håstar, nåm
nas också de inridna håstarna, vilka overlåmnas som hedersgåvor. I 
Fru Ides testamente uppråknas 5 sådana. Som dragdjur anvåndes oxar. 
De forbigås hår liksom så ofta i de medeltida testamentena med tyst- 
nad. Dåremot nåmnas 6 kor och 40 får. Notiserna om smor och svin- 
skinkor åro också belysande for kreatursavelns betydelse framfor sådes- 
produktionen i medeltidens Skåne. Av vegetabilier nåmnes endast 
4 pund malt.

Till uppgifterna om jordbruksnåringen och boskapsskotseln komma 
ett par notiser om skogsbruk och kvarnrorelse. Fru Ide talar om »de 
avgålder, som kallas virkesavgifter«, samt nåmner med påfallande efter- 
tryck sina kvarnar: Fågvattensmollan i St. Kopinge, Komstamolla i 
Stiby, Raskarums mblla i nuv. S:t Olof samt Torups kvarn i Vitaby, 
var och en med »dess vall, kallad damm, och dess dikesanordning samt 
med allting och varje sak for sig, som dårtill horer®. Det klassiska 
dokumentet rorande de medeltida skånska kvarnarna år konung Valde
mar den stores beskårmelsebrev av år 116 1 for Tommerups kloster, dår 
icke mindre ån 5 mollor i Tommarpsån låggas till klostret. Intresset 
for kvarnarna hade icke mattats, når Fru Ide 1398 dikterade sitt testa
mente. I det avslutande avsnittet, dår hon sammanfattar alla legat,
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heter det:» Men nar mina ovannamnda skulder och mitt testamente 
blivit utbetalda, då må alla mina redan nåmnda ågor och var och en
av dem samt kvarnen, med allt dem tillhorande-------- .» Man får upp-
fattningen, att for Fru Ide var kvarnen den mest betydande »harlig- 
heten» i det rika godsbeståndet.

Ett stort antal personer blevo betånkta i Fru Ides testamente. Varje 
sådan notis utgor ett litet bidrag till senmedeltidens nordiska person- 
historia. Några av dessa uppgifter kasta nytt ljus over framfor allt slåk- 
terna Falks och Snakenborgs aldre, foga kånda medlemmar.

Till allt vad testamentet sålunda har att bjuda kommer slutligen 
också det omfattande ortnamnsmaterialet. Aven om aktstycket i fore- 
liggande skick endast år en avskrift av originalet, ar det dock av stor 
betydelse åven for ortnamnsforskningen. Ett icke ringa antal ortnamn 
framfor allt från svdostra Skåne foreligga hår for forstå gången på 
prånt.

Så år Fru Ides testamente, ursprungligen avsett endast for gåvomot- 
tagare och exekutorer, också ett »testamente® till den nutida forsk
ningen. Sydostskånsk kulturhistoria och kyrkohistoria hade varit be- 
tydligt fattigare utan detta dokument.

7. Gestalten bakom garningen

»------ en from kvinna vid namn Ide av Lunds stift,
som i sin fromhet onskade utbyta jordiskt (gods) mot 
himmelskt och forgangligt mot evigt genom ett lyckligt 
utbyte, till Guds åra och gudstjånstens och fromhetens 
tillvåxt------ .»

Paven Bonifacius IX  (1401).

Den eminente kånnaren av skånsk medeltid, Lauritz Weibull, har 
genom sina banbrvtande forskningar forvandlat många medeltida 
skånska herremån från skugg-gestalter och tomma namn till fascine- 
rande gestalter av kott och blod. Nårmast faller tanken på den långa 
raden av lundensiska årkebiskopar, tidtals den danska konungamak- 
tens såkraste stod, tidtals den regerande furstens mest fruktade mot- 
ståndare. Hitintills har den medeltida skånska kvinnan tigit i forsam
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lingen. Hon har till synes icke aktats vårdig att tråda fram i denna 
illustra skara av manliga kraftgestalter.

En sammanstållning av de vitt spridda urkunderna om Ide Peders- 
datter Falk till Gladsax synes dock visa, att medeltida skånsk odling 
burits upp och forkovrats icke blott av mån med årkebiskopsmitra och 
riddarbrynja. Aven under kvinnohåttan kunde ådla tankar tånkas och 
viktiga beslut fattas. Också den vapenlosa kunde hålsas stark, når hon 
— som hår — bars upp av forvissningen att gå Den Eviges årenden och 
ågde såvål forstånd som kraft att ratt bruka det timliga goda, som 
kommit henne till del.

Vål år det 555 år sedan Fru Ide for en skrivkunnig benediktiner- 
broder i Skovkloster vid Næstved dikterade sina innersta tankar och 
sin yttersta vilja i kånslan av snart forestående dod. Men på ett mårk- 
ligt sått levande står hon ånnu fram i detta dokument. Trots den kame
rala stilen, trots myllret av notiser om gårdar och kvarnar, håstar och 
flåsksidor, dråktplagg, guldringar och penningar forsvinner icke den 
dikterande gestalten bakom utanverken. Hennes personlighet lyser 
gång på gång igenom. Det år detta, som gor hennes testamente till ett 
i så hog grad månskligt och personligt fårgat dokument. Och tagas 
ovriga kånda fakta med, tråder hon fram som en vårdig skånsk — 
enkannerligen svdostskånsk — motsvarighet till det nordiska 1300-talets 
båda dominerande kvinnogestalter: Margareta av Danmark och Bir
gitta av Sverige. Till båda dessa har hon kånt dragning, och med båda 
har hon gemensamma karaktårsdrag.

Med det samlade Nordens »fullmåktiga Fru och råtta Husbonde* 
umgicks Fru Ide som med en jåmlike. Få voro forvisso de, som likt 
hårskarinnan på Gladsax kunde kalia den frejdade drottning Marga
reta icke blott for »den mig i Kristus kåra» utan också for sin »inti
maste vån». Testamentet talar om många gåvor. Men Gåvan framfor 
alla andra gåvor år drottningens guldring, som via Fru Ide var åmnad 
att bli Klenoden i Gladsax nunnekloster.2 I Roskilde skulle båda om
sider få sin grav, in i det sista foremål for biskop Peder Jensens om
sorg. Trots munkarnas hårda motstånd forde han år 14 13  drottningens 
lik, som gravsatts i Sorø klosterkyrka vid sidan om faderns, Valdemar 
Atterdags, till domkyrkan, dår hennes praktfulla sarkofag (fr. 1423)

8 Inga senare uppgifter ha kunnat erhållas om denna ring. J fr  Jensen, s. 29.
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Drottning Margaretas monumentala sarkofag 
i Roskilde domkyrka.

annu år en av kyrkans storsta sevårdheter. Fru Ide, som sannolikt 
avled på Skovkloster vid Næstved, torde också ha blivit foremål for 
omfattande hedersbetygelser, når hon på sin sista fård fordes till si na 
forfaders gravkapell i gråbrodraklostret i Roskilde. Biskop Peder hade 
under sina återstående ambetsår att ordna hennes dddsmåssa. Men 
hans makt hade for lange sedan brutits av doden, når reformationen 
kom, utplånade klostret (1557—1565) och dårmed också det gravmonu
ment, som troligen utvisat platsen for hennes sista vilorum.

Man kan fråga sig, om Fru Ide — med tanke på hennes nåra rela
tioner till drottning Margareta — intog någon officiell stållning vid 
hovet, om hon var drottningen foljaktig på hennes resor el. dyl. Doku- 
menten tiga dårom. Stundom kan man i det bevarade brevmaterialet 
folja de medeltida adelsmånnens resor, då det klart angives, att sigil- 
lanterna åro nårvarande vid resp. brevs utfårdande. Denna mojlighet 
står icke till buds, når det galler kvinnor. Det var nåmligen icke sed 
att anmoda dem att besegla urkunder. Endast når en kvinna sjålv
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utfårdade ett brev och låt utsåtta platsen for utstållandet, biir denna 
kånd for eftervårlden. En undersdkning av dokumentsbeståndet rorande 
Fru Ide ger ett magert resultat. Gåvobrevet till Åhus hospital år utstållt 
i Lund 1389 13/10, våpnaren Botulf Aagesen Galens och hans hustrus, 
Ingegerd Holgersdatter Krogenos, skotebrev rorande Skepparslovsgodset 
på Gladsax 1395 8/12, medan testamentet av 1398 11/8 år dagtecknat 
Skovkloster (= n u v . Herlufsholm) vid Næstved. Det år sålunda det 
enda man såkert vet om Fru Ides vistelseort. Den intima vånskapen 
med dronningen forutsåtter dock nåra kontakt och mer ån rent till- 
fållig samvaro.

Till ingen stad i Sverige kånde sig drottning Margareta så knuten 
som till Birgittas Vadstena. Av Birgittas dotter, Marit Ulfsdotter, hade 
hon blivit uppfostrad. Åtminstone 6 gånger — åren 1389, 1396, 1399, 
1400, 1403 och 1408 — besokte hon staden. Hon låt sig också upp- 
tagas som leksyster (soror ab extra) i nunnesamfundet. Vid ett tillfålle 
kunde hon vid avskedstagandet med klosterfolket fortålja om såll- 
samma nattliga syner, om råd hon erhållit av den heliga Birgitta, som 
tåckts uppenbara sig och tala med henne. Aven en altarstiftelse ord- 
nade hon hår. Når Vadstena år 1400 erholl stadsråttigheter, fick kro- 
nan stora råttigheter, men dessa overlåmnade Margareta 1404 till klost
ret. Framfor allt tack vare hennes anstrångningar avslutades de lång- 
variga forhandlingarna om Birgittas kanonisering med att påven Boni- 
facius IX 1391 7/10 låt inskriva dennas namn bland kyrkans helgon.

Att aven Ide Falk kant dragning till Birgitta av Vadstena framgår 
icke blott av anslaget till dennas huvudkloster i det fjårran Ostergot- 
land. Enligt ett brev, utstållt av klostrets generalkonfessor 1404, hade 
Fru Ide bestållt och erhållit 6:e och y.e bockema av Birgittas Uppen- 
barelser (Revelationes). Sedan Fru Ide dott, hade hennes pråst, Peder 
Johannis, fort bockema med sig på en fård till Rom. Vid skeppets for- 
lisning hade bockema emellertid blivit havets byte. Med Fru Ides 
namn åro sålunda 2 av de 6 notiser forknippade, som forf. funnit 
ådagalågga samband mellan Vadstena och sydostra Skåne under me- 
deltiden. Ovan har framkastats hypotesen att man i testamentsnotisen 
om betånkandet av klostret i Jonkoping mojligen kan spåra ett ingri- 
pande från biskop Peder Jensen. Från sin tid som biskop i Sverige 
(Våxjo) kan han ånnu 1398 ha burit på minnesbilder om nodtillstånd
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eller skriande behov i Jonkopingsklostret och rått Fru Ide att soka 
utverka himmelsk nåd genom att lindra denna nod. En annan mojlig- 
het år, att hon varit drottning Margareta foljaktig på en resa uppåt 
Sverige och genom sjålvsyn fornummit, att det lilla klostret varit i 
behov av hjalp. En sådan resa kan också ha fort henne i direkt kon
takt med Vadstena och Birgittas skapelse dår. Aven hennes frånka, 
Anne Snakenborg på Bjårsjoholm, kan ha formedlat forbindelsen. Fru 
Annes broder voro besuttna i Våstergotland och fordes under sin verk- 
samhet i kontakt med klostret. Också Fru Anne måste ha betånkt det 
rikligt, eftersom hennes dodsnotis infordes i dess Minnesbok (1414 
29/4). Denna åra kom icke hennes anforvant på Gladsax till del. Emel- 
lertid år forbindelsen mellan Ide Falk och den heliga Birgitta klart 
påvisad. Liksom for drottning Margareta måste for Fru Ide Birgittas 
Uppenbarelser ha varit av stor betydelse.

*

Men det år icke nog med att påvisa sådana vttre kontakter. Frågor 
trånga fram och pocka på svar: Flur voro de månniskor, som stodo bak
om håndelserna och gårningarna? Vilka karaktårsegenskaper utmårkte 
dem?

Vansklig år i sanning uppgiften att ur innehållet i medeltida doku
ment soka dissekera fram egenskaper och karaktårsdrag hos de om- 
skrivna eller dikterande månniskorna. Varje medeltidsforskare år vål 
medveten om att oerhort mycket av innehållet i dessa aktstycken år 
»klichéer® och just i den tiden gångbara fraser. Man skriver av låmp- 
liga forlagor, upprepar mer eller mindre tanklost håvdvunna uttryck.

Trots den uppenbara faran av att i olika uttryck utlåsa mer ån skri- 
varen eller den dikterande avsett, trots risken av att ordvaloren kunde 
vara en annan då ån nu, måste man våga ett forsbk. Det år dock når- 
mast sjålva månniskan det gåiler. Historia år nåmligen djupast sett icke 
beråttelsen om vissa handelser och yttre skeenden. Innerst inne år det 
frågan om månniskor, som — med sina speciella karaktårsdrag — 
tånkte, planerade och handlade utifrån sina speciella synpunkter, be- 
ståmda av den gållande vårldsbilden, samhållsåskådningen, månnisko- 
uppfattningen och trosforestållningen.

Trenne karaktårsdrag synas vara gemensamma for dessa 3 mårkliga
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kvinnor från nordisk hogmedeltid: odmjukhet, fromhet, praktisk dug- 
lighet.

Odmjukhet! Kanske år det allra vanskligast att påvisa tåckning for 
detta begrepp i nutida betydelse bakom de många uttrycken for for
ment odmjukhet, sjålvforgåtenhet och undergivenhet i de medeltida 
testamentena och donationsbreven. Kunde over huvud 1300-talets stor- 
mån och hårskargestalter kånna verklig odmjukhet? Dessa, som långt 
fore sin dod kunde av påven tillhandla sig syndernas forlåtelse i dods- 
ogonblicket — just såsom Thorkild Nielsen Bing och Fru Ide gjorde 
1364! Dessa, som på grund av bord och rikedom kunde betrakta »den 
meniga hopen» som sjållosa kreatur, arbetstrålar och intet annat! En 
Birgitta, som vågade hogljutt kritisera såvål Sveakonungar som påvar; 
en drottning Margareta, innehavare av Nordens samtliga konunga- 
kronor och med makt åven over storgodsågarnas liv och lem; en Fru 
Ide till Gladsax, som ena gången (1396) kunde få sjålve årkebiskopen 
i Lund och andra gången (1397) den lika namnkunnige biskop Peder 
i Roskilde att besegla hennes brev, trots att dessa hade ett så bagatell- 
artat innehåll som ansvarsfrihet åt hennes fogde for godsforvaltningen! 
Fanns det hos sådana månniskor verkligen rum for den sanna odmjuk- 
heten?

Den heliga Birgitta påstod sig vara »en ringa lopare med en stor 
Konungs brev». Mycket i hennes liv vittnar om att detta icke bara 
var en tom fras. Drottning Margareta kallade sig »Sankt Laurentii 
tjånarinna». Når hon stod dår i Lunds domkyrka vid sin ende sons 
bår, vad betydde i den stunden konungamakt och våridslig storhet? 
Odmjukt bojde hon sig under Guds vilja och manifesterade detta 
genom sina gåvor till Guds hus. I Fru Ides testamente tråder också en 
odmjuk kvinna fram, så odmjuk, som endast tanken på den snart fore
stående doden kan gora en månniska. Icke ett ord av stolthet over bord 
och rikedom står att låsa i detta hennes budskap från avtynandets tid 
på Skovkloster. Men ingressen lågger i hennes mun ett uttryck, som 
framfor allt betråffande en rik månniska vittnar om hjårtats sanna 
odmjukhet: »Månniskans tid skall vara som forbipasserandet over jor
den av en flvktig skugga.» Visst innehålla testamentena från 1300- 
talet många liknande uttryck. Dårfor behover det emellertid icke vara 
fråga om fraser och tomma ord. Vilka skulle ha sett forgångligheten i
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allt månskligt och dårmed lårt odmjukhet i livet och infor doden, om 
icke 1300-talets månniskor, som upplevat digerdodens fruktansvårda 
hemsokelser!

Aven fromheten pråglade dessa trenne kvinnors liv och gårningar. 
Den tog sig synbara uttrvck i uppråttandet av kloster och andra from- 
ma stiftelser, i ordnandet av sjålamåssor och anniversarier — for Fru 
Ide både i Gladsax, Lund och Roskilde — i kårleksfulla gåvor, i hjalp 
åt helgeandshusens och spetålskehospitalens olyckliga offer.

Men kunde det icke också hår vara fråga om enbart vttre ting? Man 
gjorde fromma garningar, dårfor att det var tidens sed. Liksom så 
många andra av sitt stånd låt man hånden giva ut av rikedomen, men 
hjårtat forblev kalit och opåverkat. Vanekristendom, men icke kristna 
vanor!

Nordens protestantiska folk, vårs forfader en gång sågo upp till 
dessa kvinnor som foredomen i fråga om kristet nit och fromma sed- 
vånjor, står i dag fråmmande for de gudstjånstlivets former, som de 
begagnade sig av och understodde. En sådan konfrontering med en 
fråmmande fromhetsriktning leder lått till nedgorande kritik av allt, 
till nedvårdering också av det åkta, det, som tager sig uttryck i helgat 
liv och rena seder, i hjårtats godhet och slosande månniskokårlek.

Katoliker voro de forvisso: Birgitta av Sverige, Margareta av Dan
mark, Ide av Skåne. Men den kristna tron, omsatt i kårleksfull går- 
ning! Karaktårsdaningen, avspeglad i samlivet med månniskorna! Den 
håller måttet också infor den protestantiska eftervårldens kritiska 
blickar.

For den hogvålborna Ide Pedersdatter Falk — dotter till en av Sjållands 
rikaste mån och ånka efter skånska ådlingar med klingande namn — 
voro t. o. m. dåtidens »uslaste» månniskor, de fattiga tiggarna, »helgade 
åt Gud». Rorande år den omsorg, som visades tjånarna. Uttryck som 
»trogen tjånst® och »sin långa tjånst» ha icke aktats onodiga att med- 
taga i testamentet, fastån omnamnandet av de många legaten tog hårt 
på pergamentets utrymme och tvingade till sparsamhet med orden. I 
en tid, då den nutida rorligheten på arbetsmarknaden var ett okånt 
begrepp, då en tjånare icke utan adelsmannens tillåtelse fick flytta till 
en annan gård, voro månniskor med långvarig tjånst talrikare ån vågar- 
nas många tiggare. Uttrvcken i testamentet vittna om att Fru Ide hade
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formåga att till fullo uppskatta en trotjånares insats — t. o. m. om 
denna tjånare endast var en forhånad dvårginna med helgonnamn.

Dvårgarna! De bildade hovnarrarnas skrå. De blevo gyckelmakare 
på beting for att så bryta udden av alla smådliga tillrop de erhollo på 
grund av sitt lyte. For en dvårginna fanns dåremot foga plats och intet 
inkomstbringande yrke. Dvårginnan Lucia bildade ett undantag. Hon 
hade fått rum i Fru Ides gård, men också i hennes hjårta. Dårfor skulle 
hon heller inte bli hemlos, når matmodern gick bort och gården bytte 
ågare. Den frikostiga gåva, som upptogs i testamentet, gav henne en 
varm bådd och en fridfull ålderdom i något kloster, fjårran från alla 
hårdhjårtade månniskors smådelser.

Vilken minnesgodhet också betråffande dem, som efter plikttroget 
arbete fått en livsuppgift på annat håll! Dår år Bertil, visserligen en
dast en enkel lekbroder eller kroppsarbetare hos de vitmantlade kani- 
kerna i Tommerups kloster. Men han hade tjånat både under Ide 
Falks fader och hennes mån. Dårfor glomdes han icke bort, når boet 
skulle skiftas. Hon erinrade sig honom, medan hon ånnu holl på att 
fordela gåvor till kyrkor och kloster. Notisen om honom och hans tja- 
naregårning kommer mitt bland gåvorna till de fromma stiftelserna. 
— Dår år Anders Thorsen, som likaledes gjort tjånst både i hennes for- 
åldrahem och i hennes egen gård. Hennes skumma blick såg honom 
vandra i vanda spår, når hon satt och gjorde bokslut i det fjårran Skov
kloster. Var han redan dod eller for gammal for att få ut något av en 
jordisk gåva? Men han hade en son! På honom kunde tacksamheten 
overflyttas. »Likaledes forordar jag Johannes Andersen, son till Anders 
Thorsen, en f. d. tjanare hos mina foråldrar och hos mig, till att mot- 
taga (vården om) ett altare med prebende i den helige Laurentii kyrka 
i Lund.» Trotjånarens son fick bli foreståndare for och njuta avkoms- 
terna av husmoderns altare, dår intet siarv med bonerna fick forekom
ma, om sjålar skulle kunna råddas ur skårselden.

Notiser av detta slag kunna synas vara for obetydliga att stanna 
infor, når man drojt vid ståtligt planerade klosteranlåggningar, rikt 
doterade altarstiftelser och fornåmligt utsirade altarprvdnader. Men 
bilden av Fru Ide till Gladsax hade icke varit riktigt hel och sann, 
hennes fromhetsliv hade tecknats ensidigt, om icke också dessa sant 
kristna drag hade flyttats over från testamentet till det hår med ord
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målade portråttet. De små fina detaljerna visa, att Fru Ides religion 
icke var endast kapellets och bonekammarens. Hon var bårare av prak
tisk kristendom, som levandegjordes bland motande månniskor i var- 
dagens vårid.

Hos samtliga 3 hår sammanforda kvinnogestalter paras detta od- 
mjuka, fromma sinne med en påfallande praktisk duglighet. Som en 
sannskyldig »Landsens moder« framstår drottning Margareta, dår hon 
stråvar efter att med fredliga medel soka ena de genom blodiga fejder 
ofta sondrade nordiska rikena. Birgitta var icke blott den kontempla
tivt lagda andeskådaren och siaren utan också den handlingskraftiga 
lagmansdottern, vål forfaren i praktiska vårv. I dokumentet om den 
vittfamnande godsågarinnan på Gladsax framtråder åven bilden av en 
månniska, som kunde utråtta mer ån att i sin ungdom taga emot ett 
rikt fadersarv och på sin yttersta ålderdom diktera ett testamente. Vål 
hade hon en slottsfogde, som nårmast ovade uppsikt over roreisen och 
inkasserade arrendena från de vitt spridda gårdarna. Det behovdes 
emellertid också en aktiv insats — grundad på sunt kvinnoforstånd — 
av den, som måste ha alla trådar i sin hånd. Godsforvaltningen, krea- 
tursaveln, intresset for skogsbruk och kvarnrorelse, omsorgen om de 
blivande nunnomas klådedråkt och de gamla trotjånarnas framtida 
ode, allt visar hån på en foretagsam, klok och hushållsaktig kvinna, en 
praktisk vardagsmånniska.

Sådan tråder hon fram ur det forgångna, hårskarinnan på Gladsax, 
som på sin tid var Skånes mårkligaste kvinna, drottning Margaretas 
nåra vån, en av den danska medeltidskyrkans hångivnaste tjånarinnor 
och storsta donatorer. Hon står med båda benen stadigt på marken, 
med hånderna fulla av vardagsbestyr, allt under det att sjålen vilar i 
Gud. En arbetssam månniska. En from månniska. En lycklig mån
niska.

*

Gladsax—Lund—Roskilde—Gavnø!

Det år skånsk och dansk historia.
Fascinerande personhistoria om dottern av Sjålland, som i sydostra
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Skåne fick en ny hembygd men vårs verksamhetsområde kom att om- 
fatta både landet ostansunds och våstansunds.

Ett avsnitt av minnesvård medeltida kultur- och kyrkohistoria, skri
vet av den dansk-skånska kvinna, som sjålv gick till historien som 
Fru Ide till Gladsax.

*

Tabell i. Kyrkliga stiftelser bétånkta i Fru Ides testamente (1398).

Har har endast medråknats legaten till sjalva organisationerna, sålunda icke 
gåvorna till abbotar och andra hogre andlige, till munkkonvent och kyrkotjånare, 
eftersom dessa gåvor i en del fali utgjordes av rorligt gods. For Gladsax kloster 
har heller ingenting utsatts, då donationen bestod uteslutande av fast egendom 
och rorligt gods. Kort tid efter drottning Margaretas dod kom den gamla in- 
hemska myntråkningen efter mark, 6re och ortug ur bruk, och man overgick 
allmånt till att på tyskt sått råkna i mark, skilling och ore. I Fru Ides testamente 
synes denna beråkningsgrund vara tillåmplig. Dårfor har i denna tabell beråk- 
ningen gjorts efter foljande myntrelation: 1 mark =  16  skilling =  192 penningar.

i
S J A L L A N D I

Helge- Summa
Orter Kyrkor Kloster Hospital ands- . .

hus A " ,  Markj stiftelser

Kopenhamn 2 1 1 1 5 $
Roskilde 5 1 1 7 26
Næstved 2 2 1 1 6 8 5 8
Skovkloster (nuv. Herlufs

holm) 1 1 10
Kalundborg 1 1 1
Holbæk 1 1 1
Slangerup 1 1 1
Soro I 1 1
Esrom 1 I 1
Knardrup I 1 I
Ebbleholt 1 1 1
Ringsted I 1 1
Antvorskov I 1 1

Summa: 13 orter 4 18 3 3 28 585 8
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S K Å N E
__________________________________________________________________________________ I

Helge- Summa
Hårad Socken Kyrkor Kloster Hospital ands- A ,

_____________________________________________________j t j f g r  Mark

, Backaskog i  i i
Vlllands_____ Åhus__________________ 1_______________________I I_______

Gårds Skepparslov i  i 5 32
Maglehem 1 1 5/32

j Brosarp 1  1 5/32
Albo Vitaby 1 I 5/32

________  | S :t O lof 1 ___________ I j 5 ;32

i Gladsax 1 1 —
Jarrestad 1 I 5/32

Jarrestads Tommerup 1 1 2 16
Stiby 1 1 5/32
Borrby 1 I 5/32

Kverrestad 1 1 3/32

Ingelstads Smedstorp 1 I 5/32
O. Herrestad 1 1 4
O. Ingelstad 1 I 5/32

Roddinge 1 1 5,32
Fars Oved 1 1 1

E verlo v  1 1 5/32

Herrestads Ystad 1 1 2 2

Frosta Bosjokloster 1 1 1

„  ... Reslov i  1 5/32Onsjo
Torrlosa 1 1 5/32

Harjagers Harrie | I I 5/32

Luggude Halsingborg | 1 1 1

N. Åsbo Herrevad | I 1 1

Tom a Lund 1 4 I I 7 16
Godelov 1 1 5/32

Skytts Trelleborg 1 1 1

Vemmen-
hogs Borringe 1 I 1

15  hd : 30 fors. 19  15 2 2 38 4821/32
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Helge- Summa
Orter Kyrkor Kloster Hospital ands- A nui

hus . ,r . Markstiftelser

Enslov I i l

Summa:  i ort i

S V E R I G E

Vadstena i  I i  5
Jonkoping I | 1 5

Summa: 2 orter 2 2 10

Sammandrag

Helge- Summa
Områden Antal orter Kyrkor Kloster Hospital ands- Antai

huS stiftelser Mark

Sjalland 13 4 18  3 3 28 58 5 8
Skåne 30 19 15  2 2 38 4821/32
Halland I 1 I I
Sverige 2 2 2 10

S:a 4 omr. 46 24 35 5 5 69 1189 /32

H A L L A N D



Tabeli 2. Forteckning

over de dåtida (1398) klostren i Skåne och på Sjålland, uppdelade efter ordnar 
samt inom varje klosterorden ordnade i 2 grupper: sådana som betånkts och så
dana som icke betånkts i Fru Ides testamente. Aven det planerade klostret i 
Gladsax har medtagits liksom de svenska i Vadstena och Jonkoping for att få 
sammanstållningen komplett. Inom parentes anges tiden for klostrens uppråt- 
tande resp. reformering (Esrom, Sorø, V årf ruklostret i Roskilde) eller flyttning 
till ifrågavarande plats (Båckaskog, Skovkloster vid Næstved). M  =  munkkloster; 
N  =  nunnekloster.

Skåne Sjålland Sverige Summa
K lo s te r - ----------------------------------------------------------------------------------------------
orden „  ... , .  Icke D ... . .  Icke D ... . .  Be- Icke be-Betankta . . . .  . .  Betankta . . . .  , .  Betankta ... , .. ,betankta betankta tankta tankta

Regelb. Dalby M
kamker av .. / Ebbleholt M w w
a a.- (bon. av , i M i MAugustiner- J  ̂ (1176J

orden
Lund M
(1180-t.) _ , w
r a m Ringsted MLund N (1146)

ddovner 0 'J 15' " ? * 0 Skovkloster vid odiktiner Bos jo N Næstved M 3N
(omkr. 1150) (omkr. 1200)
Borringe N 

(1 i 50-1200)

Birgittiner ! a^^Ki * 1 N o°  j stena N

Esrom M
(■ 153)

Sorø M (1162)
Knardrup M

Cister- Herrevad N (1326) 4 ^
cienser (,144 ) Slangerup N

(omkr. 1170)
Roskilde Vår- 
frukloster N 
(omkr. 1177)

| Roskilde M
Lund M (12 3 1) . Skel-

omini a (12 2 1) Næstved M skør M
nCj -i ' Pre” Åhus M Malmo (1242) (omkr.dikar- rc > x . ■» 6M u

broder tf - I2 5 4 J M Holbæk M l 3 ° ° )  3 M
1 svart- Hålsingborg M ff* 1 3 3 3  ̂ (1275) Vording-
broder ( I269 ) Roskilde borg M

Gladsax N Agnete N ( I2 5 3 )
_____________________________________ (1263)__________________________________



F R U I DE P E D E R S D A T T E R  F A L K S  
T I L L  G L A D S A X  T E S T A M E N T E

Dagtecknat Skovkloster (vid Næstved) den 1 1  augusti 
1398. I

I Herrens namn, amen. Jag Ide Pedersdatter (Yda Pethersdother), 
Thorkild Nielsens (Thorkilli Nielssøns) anka, ehuru lagd på sjuk- 
domens lager likvål genom Guds nåd i åtnjutande av mitt fulla for- 
stånd, har av flera ofortydbara tecken funnit, att månniskans tid på 
jorden skall vara som forbipasserandet av en flyktig skugga, och det år 
klart och tydligt, att ingen enda månniska skall kunna fora over med 
sig hårifrån någon enda av alla sina timliga ågodelar, med undantag
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I Roskilde M
(>237)

Francis- Lund M Kopenhamn M
kaner ( - 3 8 )  W )

(1. mino- Trelleborg M Kalundborg M on °  8  M
riter (1267) (1239) iN
1. grå- Ystad M Næstved M

munkar) (omkr. 1260) (1240)
Roskilde Clara

___________________________________ N (1256)_________________________________

1 1 .. Antvorskov M , x»Johanniter ,  . c  \ 1 M o(.omkr. 1164J |
Tommerup M

( l I 5 5 )  I J  lul
Premon- Båckaskog M run . x,  x .f , (omkr. 3 M 1 Mstratenser (.omkr. 12131  ̂ J„  1165)

Oved M 
(omkr. 1160)

.

Summa 1 iM-f-4N=-’; 15 3M i4M-|-4N==i8 2M 26M ^



blott av det som av medlidsamt hjårta och rundligen utgives på fromma 
verk. Betråffande de ågodelar, som Gud låmnat åt mig, forordnar och 
fordelar jag ftirdenskull, då jag tinskar se min sjals frålsning till godo, 
mitt testamente på ftiljande sått.

Ftirst testamenterar jag åt minoriterklostret i Roskilde, dår jag våljer 
min gravplats i mina forfåders kapeil, 20 mark silver på sådant villkor, 
att min årsmåssa på sjålva dagen ftir min bortgång av klosterbrtiderna 
i detta samma kloster årligen och ftir evårdliga tider firas med måssor 
och vakor.

Likaledes åt predikarmunkarna dårstådes 1 mark silver. Likaledes åt 
vartdera av nunneklostren dårstådes, nåmligen den heliga Jungfruns, 
den heliga Agnes’ och Sankta Claras, 1 mark silver. Likaledes åt de 
sjuka i Helgeandshuset dårstådes 1 mark silver. Likaledes åt de spet- 
ålska i hospitalet dårstådes 1 mark silver.

Likaledes åt minoriterbrtiderna i Kopenhamn 1 mark silver. Lika
ledes åt vardera av den heliga Jungfruns och åt Sankt Nicolai kyrkor 
dårstådes 1 mark silver. Likaledes åt de sjuka i Helgeandshuset dår
stådes 1 mark silver; åt de spetålska dårstådes en mark silver.

Likaledes åt nunnorna i Slangerup 1 mark silver, åt predikarmun
karna i Holbæk 1 mark silver.

Likaledes åt minoriterna i Kalundborg 1 mark silver.
Likaledes åt predikarmunkarna i Næstved 1 mark silver. Likaledes 

åt minoriterna dårstådes 1 mark silver. Likaledes åt de sjuka i Helge
andshuset dårstådes 1 mark silver. Likaledes åt de spetålska dårstådes 
1 mark silver. Likaledes åt de heliga Peders och Martins kyrkor dår
stådes 2 skilling. Likaledes åt samma kyrkors piebaner 2 skilling. Lika
ledes åt kyrkotjånarna i de nåmnda kyrkorna 1 skilling. Likaledes åt 
Sankt Peders kloster av Sankt Benedikts orden i Næstved 10 mark 
silver. Likaledes åt klostermunkarna dårstådes 4 mark silver. Likaledes 
åt herr Matheus, abboten dårstådes, mitt silverbålte.

Likaledes åt vartdera av klostren Sorø, Esrom, Ebbleholt, Knardrup, 
Ringsted och Antvorskov 1 mark silver.

Likaledes åt kyrkan i Ensltiv 1 mark silver.
Likaledes åt Sankt Laurentii kyrka i Lund 10 mark silver ftir ltisen 

av en nyligen ftirfårdigad tavla, till prydnad for hogaltaret.
Likaledes åt vart och ett av klostren dårstådes, nåmligen predikar-
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munkarnas, minoriternas, nunnornas, benediktinernas, i mark silver. 
Likaledes åt de sjuka i Helgeandshuset dårstådes i mark silver. Lika- 
ledes åt de spetålska dårstades i mark silver.

Likaledes åt predikarmunkarna i Hålsingborg i mark silver.
Likaledes åt minoriterna i Trelleborg i mark silver.
Likaledes åt minoriterna i Ystad (Ystadis) i mark silver ochåt Helge

andshuset dårstades lika mycket.
Likaledes åt vart och ett av klostren i Borringe, Bosjd, Herrevad, 

Båckaskog och Oved i mark silver.
Likaledes åt predikarmunkarna i Åhus i mark silver.
Likaledes åt Sankt Peders kloster i Tommerup (beati Petri in Turø- 

morp) io mark silver. Likaledes åt klosterbroderna dårstades fyra mark 
silver. Likaledes åt den tjånande klosterbrodern 1 dårstådes Bertil (Ber- 
toldo), f. d. trogen tjånare åt min far och åt mina mån, en gård i Stibv 
(Stigby), på vilken Oluf Howeth (Olauus Howeth) nu bor, med allt 
dårtill horande, lost och fast, vått och torrt, till fri nyttjanderått under 
alla hans livsdagar men for att efter hans dod ograverad återgå i mina 
arvingars hånder. Likaledes åt hospitalet for spetålska nåra Tommerup 
(prope Tummorp) två mark silver.

Likaledes åt vardera av kyrkorna i Skepparslov, Maglehem, Brosarp 
(Brusarp), Vitaby (Hundæby, for Huidæby), S:t Olof (Lunkænde), 
Jårrestad (Jerlæstathe), Stiby (Stigby), Borrby (Borby), Kvårrestad 
(Qweristathe), Smedstorp (Smisthorp), Roddinge, Everlov, Godelov, 
(O.) Ingelstad (Ingelstathe), Harrie, Reslov och Torrlosa, i vilkas for- 
samlingar jag besitter egendom, i skilling; åt vardera av deras piebaner 
en skilling; åt vardera av deras kyrkotjånare 6 penningar.

Likaledes åt kyrkan i (O.) Herrestad (Harestathe), dår mina små 
barn åro begravda, 4 mark silver.

Likaledes åt nunneklostret, som genom Guds nåd skall nyanlåggas 
i Gladsax (in Gladsaxe), min gård i Simrishamn (in Symbershaffn), 
kallad Thorkild Nielsens (Thorkil Nielssøm) Storegård (Storegard), 
med allt dårtill horande, lost och fast, odlat och ouppodlat, vått och 
torrt, till cvårdlig besittning, på sådant villkor, att dårstådes alla dagar 
och varje dag for sig, år efter år, i evårdliga tider avhållas två måssor, 
nåmligen en om Vår Fru ( =  Jungfru Maria) och en annan for de 
avlidna, till hjålp for mina ålskade måns sjålar, nåmligen Thorkild
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Nielsens (Thorkilli Nielssøws) och herr riddaren Johan Snakenborgs 
(Johannis Snakenborgis), och for deras forfaders sjålar och for min 
sjal och for mina foraldrars sjalar.

Likaledes åt samma kloster en kvarn, kallad Lågvattensmollan (La- 
werwatsmølle), belågen i forsamlingen St. Kopinge (Maglekøpiwge) 
med dess vall, kallad damm, och dess dikesanordning (»dammsband«) 
samt med allting och varje sak for sig, som dartill hor, så som forut- 
nåmnde Thorkild Nielsen (Thorkillus Nielssøns) lagligen årvt den 
efter sina forfaders dod.

Likaledes åt samma kloster hela min gård Raskarum (Raskervvm) 
och hela Raskarums allmånning2 (Raskerwmsfang) och vattenkvarnen, 
kallad Raskarumsmollan (Raskærwmsmølle), i forsamlingen S:t Olof 
(Lunkende), Albo hårad (Albohæret), med allt och varje sak for sig 
dartill horande, namligen skogar, fiskevatten, vått och torrt, ingenting 
undantaget som hånfor sig till sjålva egendomarna.

Likaledes en min gård hel och hållen, namligen Torup (Thoordorp), 
med sin huvudgård samt med alla arrendegårdar och husmansstållen 
till samma gård och med tomtområdet for den dår belågna, numera 
øvergivna kvarnen med dess vall, kallad damm, och med dess dikes
anordning samt med allt samfållt och varje enskild sak for sig, som 
dårtill hor, nåmligen skogar, fiskevatten, vått och torrt, intet undan
taget som beror sjålva egendomarna, de egendomar, som finnas i for- 
samlingarna Vitaby (Hwidæby) och Ravlunda (Raffluwde) i forut- 
nåmnda Albo hårad (Albohæret), på sådant villkor att forutnåmnda 
två måssor till hjålp for våra forutnåmnda sjålar årligen och dagligen i 
evårdliga tider hogtidligt firas med sång.

Likaledes åt samma kloster två mina arrendegårdar med två hus
mansstållen, s. k. fåstebrukare,4 belågna i forsamlingen Jårrestad 
(Jærlestathe), av vilka arrendegårdar Niels Jensen (Nicolaus Jenssøw) 
numera bebor och brukar den ena och Tulo (Tulo) den andra, med 
allt samfållt och varje sak for sig, som tillhor de forutnåmnda gårdarna, 
lost och fast, vått och torrt, intet undantaget som hor till sjålva egen
domarna, under vad namn det ån må nåmnas, till evårdlig egendom 
på sådant villkor att vin, oblater och facklor såsom avgifter och råntor 
for forutnåmnda gårdar årligen anskaffas och i detta samma kloster 
dagligen och for evårdliga tider anvåndas vid måssor till Guds åra.CT O O
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Likaledes åt samma kloster min hasthjord, kallad »stood»,:’ på sådant 
villkor att folen, som framgå ur forutnåmnda håsthjord, årligen såljas 
for (anskaffande av) tyg, låmpligt till dråkter åt klostersystrarna dår- 
stådes, vilket tyg årligen och for evårdliga tider bor tillhandahållas 
dem till klåder.

Likaledes åt samma kloster min guldring och min silverbågare med 
dess silveretui, vilka genom min hårskarinna, drottning Margareta, 
och min herre, biskopen i Roskilde, hcrr Peder, så kårleksfullt for- 
lånats mig, på sådant villkor att forutnåmnda guldring och silverbågare 
med etui till minne av nåmnda min hårskarinna och min forut om- 
talade herre, biskopen i Roskilde, ståndigt bevaras såsom klenoder for 
detta samma klosters abbedissa.

Likaledes åt de fattiga, som overallt i vårlden åro helgade åt Gud, 
io mark silver.

Likaledes åt herr Johannes Falster, kantor'1 i Lund, en håst på fyra 
mark silver.

Likaledes åt broder Henrik, gardianen 7 i Næstved, en håst på fyra 
mark silver.

Likaledes åt min hårskarinna, den nådiga drottningen och den mig 
i Kristus mvcket kåra Margareta, min svarta gångare.

Likaledes åt min herre, biskopen i Roskilde, herr Peder, ett håstfol.
Likaledes åt min frånka, fru Anne Gertsdatter (Anne Geretsdother), 

en guldring.
Likaledes åt min svstcr, fru Margrcte, en guldring.
Likaledes åt fru Karine, ånka efter min broder, herr Eskild Falk, 

en guldring.
Likaledes testamenterar och ovcrlåter jag till evårdlig besittning åt 

Henrik Ofvesen min gård i Ammarp med alla dess utågor, vilken 
forut genom min broder, Bo Falk, blivit forpantad till honom for io 
mark silver. Likaledes åt vardera av densammes fyra dottrar io mark 
silver.

Likaledes åt Sofia, dotter till herr riddaren Gerhard Snakcnborg, 
i o mark silver.

Likaledes åt en var av herr riddaren Hcyne Snakenborgs dottrar 
i o mark silver.

Likaledes åt den heliga Birgittas kloster i Vadstena fem mark silver.

8 5



Likaledes åt minoriterklostret i Jonkoping fem mark silver.
Likaledes åt Bjørn Pedersen (Beroni Petri), min f. d. slottsfogde, en 

hast på 8 mark silver.
Likaledes åt min frånde Haagen Jensen en hast på 4 mark silver. 

Likaledes åt Ide, hans moder, två mark silver.
Likaledes åt Tideken Bend, åt hans hustru och åt hans barn 10 mark 

silver.
Likaledes åt Jacob Skaal och hans hustru 10 mark silver.
Likaledes åt min gåstvån i Malmo två tunnor smor och åt hans 

hustru en guldring.
Likaledes åt min frånka Mette Jensdatter 10 mark silver, en sang 

iordningstålld med sitt tillbehor, min svarta kappa fodrad med ekorr- 
skinn, två kor, 10 får, två pund malt, två pund mjol och fyra svin- 
skinkor. Likaledes åt hennes dotter, Sophie Knudsdatter, 10 mark 
silver, en iordningstålld sang, min svarta kjortel, fodrad med ekorr- 
skinn, två kor, 10 får, 2 pund malt, två pund mjol och fvra svin- 
skinkor.

Likaledes åt Ide Thomasdatter, min frånka, 2 mark silver. Likaledes 
åt hennes gifta dotter 2 mark silver. Likaledes åt hennes ogifta dotter 
vid namn Ide sex mark silver.

Likaledes åt Jonas Mogensen, skolmåstare i Skovkloster, 3 mark 
silver.

Likaledes åt min tjånarinna, Kristine Pcdersdattcr (Cristine Pethers- 
dother), min grå kappa, fodrad med mårdskinn, en iordningstålld sång 
och 10 mark silver, varmed hon må kunna forskaf fa sig underhåll i 
något kloster.

Likaledes åt dvårginnan Lucia (Lucie), kallad dvårginnan, åtta 
alnar tyg, en iordningstålld sång och 10 mark silver, varmed hon må 
kunna forskaffa sig underhåll i något nunnekloster.

Likaledes åt min tjånarinna Ingemod (Ingemoot) fyra mark silver, 
min grå kjortel, en iordningstålld sång, en ko och 10 får.

Likaledes åt min tjånarinna Hemfrid (Heemfrvdi) 2 mark silver, 
min lilla svarta kjortel, en ko och 10 får.

Likaledes åt min tjånarinna Cecilie (Ceciliæ) 3 skilling. Likaledes 
åt min tjånare Hjort (Hiort) fyra skilling. Likaledes åt mitt brevbud 
Martin (Martino) 1 mark silver. Likaledes åt Peder Djekns (Petri
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Diægn) son, Gudmund (Gudmundo), 2 skilling. Likaledes åt min 
tjånare Anders (Andree) 1 mark silver. Likaledes åt min tjånare Aage 
Jensen (Aggoni Jenss^w) en Hast på åtta mark silver.

Likaledes åt min skrivare Peder Djekn (Petro Diægn) med hånsyn 
till hans långa tjånst alla mina egendomar i Glemminge-Tågarp (Gletw- 
myngistogorp) i forsamlingen Glemminge (Glæmmiwge), belågen i 
Ingelstads hårad (Ingelstathehæret), vilka åro tre gårdar med allt och 
vart for sig dårtill horande, lost och fast, odlat och ouppodlat, vått och 
torrt, till fri nyttjanderått under alla hans livsdagar, men att samma 
gods efter hans dod ograverat må återgå i mina arvingars hånder.

Likaledes forordar jag Johannes Andersen, son till Anders Thorsen, 
f. d. tjånare hos mina ålskade mån och hos mig, till att mottaga 
(vården av) ett altare med prebende i den helige Laurentii kyrka i 
Lund, ett altare som forsetts med donationer från mina egna lantgods 
enligt artiklar och beståmmelser, intagna i mitt oppna brev over dona
tioner och ågorna i samma prebende. Detta oppna brev har jag låmnat 
till forvaring i trogna hånder hos herr Johannes Falster, kantor i Lund, 
tillika med originalbrevet på alla ågor i samma prebende.

På det jag nu icke må synas på det forut sagda ha nedlagt en fåfång 
moda, så utvåljer och beståmmer jag till verkstållare och fordelare av 
detta testamente och av min yttersta vilja den frejdade furstinnan och 
drottningen fru Margareta, dotter till Valdemar, danernas konung, 
och den hogvordige fadern i Kristus, herr Peder, biskop i Roskilde, 
såsom mina intimaste vånner, till vilka jag såtter storre fortroende ån 
till alla andra nu levande, och vilka i verkstållandet och fordelandet 
av ovannåmnda mitt testamente torde gora sig tjånstaktiga och vinn- 
lågga sig så, som de veta att det gagnar min sjål och så som de skola 
vilja svara infor den hogste strånge domaren, når den sista gransk
ningen av våra gårningar kommer. Men på det att de for verkstållandet 
och fordelandet av ovannåmnda testamente, vårs totalsumma uppgår 
till trehundrafyrtiosju mark silver och två skilling, och for betalandet 
av mina skulder, vilkas effektiva belopp år tvåhundrasexton mark silver 
och en skilling, må bevekta av mina innerliga boner i kårlek till allsmåk- 
tig Gud for min sjåls vålfårds skull bliva mera gynnsamt ståmda och 
mera sorgfålliga, så overlåmnar jag åt dem genom denna urkund i 
form av forpantning forvaltningen av alla mina ågor och varje sak
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for sig i (O.) Herrestad (in Hæræstathe), alla mina iigor i Tunby 
(in Tundby), alla mina ågor i Lunnarp (in Luwdorp), belagna i Ingel- 
stads harad (in Iwgelstathehæret), alla mina iigor i Borrby (in Borgby), 
alla mina ågor i Komstad (in Kamstathe) med min vattenkvarn dar- 
stådes, belagna i Jarrestads harad (in Jærlæstathehæret), en min gård 
i Brosarp (in Brusorp), belågen i Albo hårad (in Albohæret), alla mina 
ågor i Topphem (in Tapheem), alla mina ågor i Lonhult (in Løneholt) 
och alla mina ågor i Frorum (in Frørom) med allt tillhorande, alla 
redan nåmnda ågor och samma kvarn i Komstad (in Kamstathe), lost 
och fast, odlat och ouppodlat, vått och torrt, intet undantaget som 
hånfor sig till sjålva ågorna, med vilket namn det ån må betecknas, 
utom for det fall att det år ågor, som blivit genom oppna brev av mig 
på ett eller annat sått åt de ena eller andra kyrkorna eller personerna 
utgivna eller vederborligen overlåtna, for bestandigt eller som besitt- 
ning intill viss tid, vilket allt må åga sin giltighet till sin fulla kraft i 
form av forpantning och lågger dem i deras egna hånder samt beståm- 
mer for dem okvald besittning dårav, ånda till dess att medelst årliga 
råntor och lagliga intåkter från alla forutnåmnda mina ågor ovan- 
nåmnda testamente tillsammans med mina forut berorda skulder blivit 
genom samma mina exekutorer till alla delar och fullståndigt utbetalt. 
Men når mina ovannåmnda skulder och mitt testamente blivit ut- 
betalda, då må alla mina redan nåmnda ågor och var och en av dem 
samt kvarnen med allt dem tillhorande och sårskilt med de avgålder, 
som kalias virkesavgifter, såsom nu på forhånd tillkånnagives, samtliga 
utan någon som helst minskning i desamma fritt återgå i mina bror
soners hånder. Men om det intråffar, att mina brorsoner do fore den 
riktiga, behoriga och lagliga utbetalningen av testamentets beståm- 
melser och av mina skulder, då må dårefter alla mina forut angivna 
ågor och var och en av dem for sig med allt dårtill horande, lost och 
fast, vått och torrt, intet undantaget som hånfor sig till forutnåmnda 
ågor, med vad namn det ån må betecknas, tillfalla nunneklostret i 
Gladsax (in Gladsaxe), som skall nyanlåggas, med evårdlig och fri 
besittningsrått. Dårvid (år) noga forutsett, att om det skulle intråffa 
— vilket Gud avvånde — att ovannåmnde min drottning, fru Mar
gareta, och min herre, biskopen i Roskilde, herr Peder, do fore det 
fullståndiga verkståhandet och fordelandet av mitt forutnåmnda testa
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mente och fore det fullståndiga utbetalandet av mina forutnåmnda 
skulder, då insåtter jag dårefter i deras stalle och utser till ersåttnings- 
man att verkstålla, fordela och utbetala vad som återstår av mitt testa
mente och av mina skulder mina kåra frånder, herrar riddarna Ger
hard Snakenborg och Johannes Falk, vilka genom slutforandet av det 
som återstår av det forut angivna må, såsom jag forlitar mig på dem, 
trofast arbeta på sina sjålars och min sjals vålfård. Till bevis och ytter- 
ligare bekråftelse på allt detta forut anforda har vid denna handling 
hångts mitt sigill tillika med sigill av foljande ansedda mån, nåmligen 
av herrar Matheus, abbot i Sankt Peders kloster i Næstved, av Erik 
Bydelsbak och Peder Fvnkenow, riddare, och av Johannes Gyrsting, 
domare vid ordinarie landskapstinget på Sjålland. Givet på Skovkloster 
i Herrens år 1398 dagen efter den helige Laurentii dag.

Forlorat original i Lunds domkapitels arkiv. Avskrift i Lundebogen, s. 208 ff., 
och Langebeks Diplomatarium. Magnus Matthiæ (Episcoporum ecclesiæ Lunden
sis series), 168; Arrild Huitfeld (En kort K rønicke--------B isperne------ ), s. 80 f.;
SRD , VII, s. 260 (U); D M , IV , s. 304; Suhm, IV , s. 459 ff.; Erslev: Testamenter, 
nr 72; Rep., nr 4 2 12 ; G . Kornerup: Roskilde i gamle Dage, Kbhvn 1892, s. 220; 
SH Å, 1932, s. 1 19  ff.

* 1

1 »Fratri converso« =  lekbroder, som utforde kroppsarbete.
2 »Fang» =  byjord (i synnerhet gråsmark), vårs avkastning alla i byn hade 

gemensam rått att tillågna sig.
3 »Inquilinus» =  fornsvenskans husman (d. v. s. person, som bodde på annans 

jord och dår idkade något jordbruk).
4 »Fæster» =  person som hade jordegendom i faste (d. v. s. arrende på livs

tiden for man och hustru).
5 »Stood» =  håsthjord (ston och hingst), men motsvarar också nusvenskans 

stuteri.
0 »Cantor» =  den hogrc funktionar i domkapitlet, som hade ovcrinseendct over 

kortjånsten.
7 »Gardian« =  foreståndaren for ett franciskan- eller kapucinkloster.
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P A V E B R E V

R O R A N D E  K L O S T E R S T I F T E L S E R N A  I G L A D S A X  

O C H  G A V N Ø

U. d. 1395.

Paven Benedikt X III utfårdar bekråftelsebrev på drottning Margaretas 
privilegier och gåvor till Gavnø kloster.

(1395). Påven Benedikt XIII bekråftar alla de privilegier och gåvor, 
som drottning Margareta givit klostret i Gavnø av Sankt Augustini 
orden.

Hamsforts historiska anteckningar i Arnemagn. Saml. 105; SRD , I, s. 3 17 ; 
Huitfeld, I, s. 598; Rep. nr 4020; A PD  nr 868. — Uppgiften återgår på Hamsfort. 
Om denne haft tillgång till ett originalbrev, måste han ha återgett dateringen fel- 
aktigt. Forst i och med Fru Ides testamente 1398 blev det aktuellt med ett kloster 
i Gladsax. Hamsforts notis synes nårmast stå i forbindelse med påvebrevet 1401 
29/3.

U. d. 1398.

Påven Bonifacius IX  meddelar årkebiskop Jacob Gertsen Ulfstand i 
Lund, att den donation fru Ide Pedersdatter Falk gjort till en kloster
stiftelse i Gladsax skall vara giltig.

(1398). Kort dårefter(den 7 april) skriver Bonifacius IX till biskopen 
i Lund och såger, att han vill att den donation i Gladsax (Gladsaxe), 
som gjorts till nunneklostret av hogådla fru Ide (Ida), ånka efter rid- 
daren Johannes Snakenborg (Johannis de Snackenberg) i Lunds stift, 
skall vara giltig.

Forlorat original (i Lunds domkapitels eller Gavnø klosters arkiv). Hamsforts 
historiska anteckningar i Arnemagn. Saml. 105; SRD , I, s. 3 18 ; Huitfeld, I, s. 
6 16 ; Rep. nr 4236; A PD  nr 924.

Rom den 25 februari 1400.

Påven Bonifacius IX  ger biskop Peder Jensen Lodehat i Roskilde och 
drottning Margareta tillåtelse till att såsom exekutorer av fru Ide Pe
dersdatter Falks testamente overflytta den i detta testamente uppråttade
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och doterade klosterstiftelsen i Gladsax till någon plat s i Roskilde stift, 
då Gladsax befunnits vara oldmplig som klosterplats. Testamentsexe- 
kutorerna få samtidigt i uppdrag att ombesorja uppforandet av kloster- 
byggnaderna, insåtta nunnor, ntse medhjålpare och klostertjdnare m. m.

Till Peder, biskopen i Roskilde. Garna tillmotesgå Vi det, som syftar 
till den gudomliga kultens och Sankt Augustini ordens forkovran, då 
man anmodar Oss dårom. Den till Oss helt nvligen å din och drott- 
ningens av Danmark, Sverige och Norge, Margareta, vågnar overlåm- 
nade begåran inneholl, att for någon tid sedan fru Ide till Gladsax 
(Yda domina de Glathsaxe) i Lunds stift i sin sista vilja overlåtit och 
donerat det nåmnda stållet Gladsax (Glathsaxe) och några andra gods,
som tillhorde denna Ide (ad---- Ydam), till uppråttandet av ett nunne-
kloster av nåmnda orden att brukas och bebos av några nunnor, som 
for all framtid dår skola tjåna Herren i regulår dråkt med hus och 
andra tillhorande nodvåndiga ekonomibyggnader samt att hon utsett 
eder, biskopen och dronningen, till exekutorer for uppråttandet av ett 
kloster av detta slag med nåmnda hus och andra nodvåndiga ekonomi- 
byggnader av sin nåmnda egendom. Men då det nåmnda stållet på 
grund av sina många brister och på grund av vissa faror, som åro for- 
bundna med platsen, år mindre tjånligt till nåmnda klosters grun- 
dande, så har du och sagda drottning dårtill valt ett mera tjånligt och 
låmpligare stålle i Roskilde stift, och (ni) onska dår grunda och upp- 
bygga nåmnda kloster med nåmnda hus och nodvåndiga ekonomibygg
nader. Dårfor har for din och nåmnda drottnings råkning hemstållts 
hos Oss, om att Vi måtte vårdigas låmna dig och nåmnda drottning 
tillstånd att låta bygga nåmnda kloster for nåmnda nunnors behov 
jåmte nåmnda hus och ekonomibyggnader på nåmnda plats, som redan 
utvalts eller kommer att utvåljas genom dig och denna drottning. Ge
nom innehållet i detta brev ge Vi alltså dig, kåre broder, och nåmnda 
drottning full auktorisation att bygga nåmnda kloster med nåmnda hus 
och ekonomibyggnader på forutnåmnda plats, som utvalts eller kom
mer att utvåljas genom eder, åvensom att låta utfora allt annat dårstådes 
och att placera nunnor i nåmnda kloster, sedan det byggts, och att 
åven utse låmpliga medhjålpare och tjånare i enlighet med de for- 
mogenhetsvillkor, som genom samma Ide (Ydam) skånkts såsom gåva
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till niimnda kloster. Ty de stadgor och brev och offentliga urkunder, 
som utfardats genom dig och namnda drottning angående utforandet 
av det ovannåmnda, gilla, vålkomna och bekråfta Vi.

Enligt uppdrag N . de Ben1".

Forlorat original (trol. i Gavnø klosters arkiv). Avskrift i Regesta Lateranensia, 
80, s. 87, Vatikanarkivet i Rom. Hamsforts historiska anteckningar i Arnemagn. 
Saml. 105; SR D , I, s. 3 18  f.; Huitfeld, I, s. 620; Rep. nr 4404; APD  nr 955.

Rom den 29 mårs 1401.

I skrivelse till biskop Peder Jensen Lodehat i Roskilde meddeler paven 
Bonifacius IX, att drottning Margareta hos paven ansokt om att få 
overflytta den klosterstiftelse fru Ide Pedersdatter Falk uppråttat i 
Gladsax till Gavnø i Roskilde stift, då Gladsax ansågs vara mindre 
tjdnligt som plats for ett kloster. Paven kungor vidare, att denna an- 
sokan beviljas och ger biskop Peder i uppdrag att foranstalta om detta 
byte mellan Gladsax och Gavnø.

Bonifacius etc. hålsar den vordnadsvårde brodern, biskopen av Ros
kilde, etc. Det, som har avseende på gudstjånstens och fromhetens till- 
vaxt, skånka Vi Vår apostoliska ynnest. I en ansokan nyligen från Vår 
alskade dotter i Kristus, Margareta, Danmarks, Sveriges och Norges 
hoga drottning, uttalades, att for någon tid sedan en from kvinna vid 
namn Ide (Yda) av Lunds stift, som i sin fromhet onskade utbyta jor
diskt (gods) mot himmelskt och forgångligt mot evigt genom ett lvck- 
ligt utbyte, till Guds åra och gudstjånstens och fromhetens tillvåxt 
anvisat, donerat och overlåmnat en sin gård vid namn Gladsax (Glath- 
saxe) i ovannåmnda Lunds stift med hus, åkrar, trådgårdar och tråd- 
gårdsanlåggningar, som hora dårtill, samt vissa andra sina ågor for 
grundlåggande av och som gåva till ett nunnekloster dårstådes, och att, 
såsom i samma onskan tillfogades, sagda drottning ville anvisa en plats 
vid namn Gavnø i ditt stift, vilken (plats) inhåmtas vara mer tjånlig 
for detta åndamål, med hus, åkrar, trådgårdar och trådgårdsanlågg- 
ningar och vissa andra ågor for grundlåggande av och som gåva till 
ovannåmnda nunnekloster i stållet for ovannåmnda gård Gladsax 
(Glathtsaxe) och varje annan plats och de ågor, som anvisats for detta, 
till en utstråckning i enlighet med Vårt medgivande; alltså framfordes
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från ovannåmnda drottning Margareta till Oss en odmjuk bon, att vi 
skulle vardigas av Vår apostoliska nåd medgiva henne tillåtelse att 
utfora ovanstående (byte). Vi, som med innerlig iver efterstråva guds- 
tjånstens tillvåxt, boja Oss for boner av detta slag och giva dig, broder, 
for vilken Vi hysa en sårskild tillit i Herren i fråga om detta (årende) 
och annat, genom apostolisk skrivelse i uppdrag att — om ovannåmnda 
plats Gavnø år mera låmplig och gagnelig till det, emedan ett kloster 
av detta slag kan uppråttas dår under bekvåmare och mera passande 
forhållanden och emedan nunnorna, som skola bo dår, kunna under- 
hållas på ett mera passande sått — låta utbyta sagda plats Gladsax 
(Glathsaxe) och till denna plats fogade ågor i enlighet med vad som 
ovan nåmnes samt varje annan plats och de ågor, som avdelats till 
detta, mot sagda plats Gavnø tillsammans med likvårdiga ågor, som 
skola avdelas till sjålva platsen Gavnø, for grundlåggande av och som 
gåva till nåmnda nunnekloster med Vårt bemyndigande. Givet Rom 
vid Sankt Peter den 29 mårs i tolfte året (av Vårt pontifikat).

Enligt uppdrag Jac. de Teramo.

Forlorat original (i Gavnø klosters arkiv). Avskrift i Regesta Lateranensia, 90, 
s. 18 1 v.; Sv. Dipi. nr 2868; A PD  nr 999.

Rom den 21 april 1403.

Paven Bonifacius IX  utfårdar oppet brev angående den nyuppråttade 
klosterstiftelsen på Gavnø. Såsom exekutorer av Ide Pedersdatter Falks 
till Gladsax testamente ha drottning Margareta och biskop Peder Jen
sen Lodehat i Roskilde redan grundlagt detta kloster for ett nunne- 
konvent av Augustini orden och doterat det med gods i Hammer hd, 
vilket mageskiftats mot av Fru Ide for klostret i Gladsax reserverat 
gods. Konung Erik har också, så vitt godset angick konungamakten, 
godkant detta byte. Paven ger nu den apostoliska bekråftelsen på klos- 
tergrundandet, gåvorna, egendomsoverlåtelsen och breven samt allt, 
som dårav foljt.

Till framtida åminnelse av saken.

Sådant, som gjorts av omtanke om kyrkor och kloster och personer 
som tjåna Herren i desamma, åvensom sådant, som år till dessas nytta

93



eller bekvåmlighet, ge Vi, då Vi dårom anmodas, gårna Vår apostoliska 
bekråftelse. En nyligen till Oss inlåmnad anhållan från drottning Mar
gareta av Danmark och biskop Peder av Roskilde inneholl, att vid ett
tidigare tillfålle de, åt vilka gemensamt genom avlidna Ida (p e r -----
Ydam), kvarlåmnad ånka efter lekmannen Thorkild Nielsen (Thorkilli 
Nicolai), overlåmnats exekutionen av nåmnda ånkas testamente eller 
yttersta vilja genom samma ånka, borjat att enligt kanonisk rått ny- 
grunda och forse med gåvor ett kloster på on Gavnø i Roskilde stift 
for en abbedissa och ett nunnekonvent av den helige Augustini orden 
och for exekutionen av detsamma i nåmnda klosters ågo overfort vissa 
då uppråknade ågodelar, nåmligen den forut nåmnda on jåmte vissa 
andra ågodelar, nåmligen Vejlø, Vejløhoved, Lou och Næstelsø, åven- 
som i Brandelev, Mvrup och Rettestrup molla, Rettestrup och Basnæs, 
belågna i Hammer Herred i nåmnda stift, med sina råttigheter och till- 
ågor, nåmligen åkrar, skogar, ångar, betesmarker, tråsk, fiskevatten, 
vattenfall, kvarnar, kvarnstållen, vått och torrt, uppodlade och oupp- 
odlade ågor och andra fasta eller losa ågodelar, vilka namn eller beteck- 
ningar de ån må ha. Alla dessa ågodelar hade i laga ordning kommit 
till samma drottning och biskop i utbvte mot vissa andra då uppråk
nade ågodelar, kvarlåmnade av samma ånka som gåva åt ett dylikt 
kloster. Ovannåmnda dåvarande drottning och biskopen for sin del 
åvensom också konung Erik av Danmark, for så vitt det angick ko- 
nungariket Danmark eller berorde hans egendomsrått, ha till nåmnda 
kloster overfort detta såsom dess gåvor till underhåll av nyssnåmnda 
abbedissa och nunnor, såsom det såges utforligare meddelas i olika 
dårom skrivna brev, forseglade med konungens, drottningens och bisko
pens sigill. For nåmnda drottnings och biskops råkning har dårfor 
anhållits hos Oss om att Vi skulle vårdigas tillågga grundandet, gå- 
vorna, egendomsoverlåtelsen och breven den apostoliska bekråftelsens 
kraft. Vi bekråfta alltså ett dvlikt grundande, gåvorna, egendomsover
låtelsen och breven och allt som dårav foljt och stvrka det genom 
denna skrivelse såsom bekråftelse. Givet Rom den 21 april år 14.

Jac. LX. de Teram.

Forlorat orig. (i Gavnø klosters arkiv). Avskrift i Regesta Lateranensia, 108, 
s. 65 v.; APD  nr 1042.
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Rom den 21 april 1403.

I brev till biskop Peder Jensen Lodehat i Roskilde redogor paven Boni- 
facius IX for de olika faserna i forhandlingarna mellan biskopen och 
drottning Margareta (såsom exekutorcr av fru Ide Pedersdatter Falks 
testamente) å ena sidan samt pavestolen å den andra ror ånde overflyt
ningen av klosterstiftelsen i Gladsax till Gavnø. Klosterbyggnaderna 
ha nu borjat uppforas på Gavnø. Biskopen och drottningen ha lika- 
ledes meddelat, att de åmna slutfora arbetet dårstådes och inråtta ett 
nunnekonvent av Sankt Augustini orden. Klosterforeskrifterna skola 
vara desamma som for Sankta Agnete kloster i Roskilde, dår man lever 
i åtlydnad for predikarbrodernas regler.

Påven gillar och stadfåster detta och ger biskop Peder nårmare fore
skrifter rorande overflytningen av 8 eller 9 nunnor från ovannåmnda 
Sankta Agnete kloster till Gavnø, val av abbedissa, administration, 
sjålavård, visitation, privilegier m.m.

Till biskop Peder i Roskilde.

En from viljas anhållan bor tillmotesgås genom att man uppfyller 
och verkstaller det onskade, både for att den heliga religionens styrka 
må kraftigt okas och for att hangivenhetens uppriktigbet på ett lovvart 
satt må visa sig i sin fulla glans.

Genom ett meddelande från drottning Margareta av Danmark ha 
Vi for någon tid sedan erfarit, att vid ett tidigare tillfalle lekmannen 
Thorkild Nielsens (Thorkilli Nicolai) kvarlevande ånka, Ide (Yda), 
driven av omtanke om sin egen frålsning och av onskan att genom ett 
fordelaktigt byte utbyta jordiska ting mot himmelska och forgångliga 
mot eviga i from och omtånksam avsikt testamenterat alla sina gods 
och speciellt sin gård Gladsax (Gladsaxe) i Lunds stift till det ånda- 
målet, att på nåmnda gård skulle grundas ett kloster for en viss god- 
kånd orden och att detta skulle erhålla gåvor av samma gods. Det med- 
delades Oss också, att en viss, drottningen sjålv tillhorig gård, allmånt 
kallad Annæs gård, belågen i ditt stift Roskilde, befunnits vara mycket 
mera anvåndbar och åven låmpligare till att på denna grunda ett så
dant kloster, samt att drottningen åven — upptånd av from iver for att 
ett sådant kloster skulle grundas och åvenledes forses med gåvor på

95



den nåmnda gården, kallad Annæs gård, eftersom den platsen var 
mera passande och vårdig — onskade utbyta sin forut namnda gård 
mot namnda gård Gladsax (Gladsaxe). Avenledes riktades då på dron
ningens vågnar en bon till Oss, att Vi skulle låta detta utbyte verk- 
stållas genom någon hedervård person. Genom ett annat brev från Oss 
ha Vi — utan att uttryckligen nåmna ditt namn — givit dig i uppdrag 
att med Vår auktorisation gora dig noggrant underråttad om de forut 
namnda gårdarna och deras varde och alla andra omståndigheter, som 
borde beaktas i detta sammanhang. Om du genom en sådan under- 
sokning funne, att drottningens forut namnda gård var båttre och mera 
låmpad for grundandet av klostret i fråga, an den nyssnåmnda gård 
var, som efterlåmnats av den ovannåmnda ånkan, skulle du med Vår 
auktorisation soka utbyta forut namnda gård, som efterlåmnats av den 
nåmnda ånkan, mot drottningens gård.

Sedermera har du emellertid, såsom framgick av en anhållan, som 
nyligen kommit till Oss från dig och från nåmnda dronning, skridit 
till verkstållandet av uppdraget i nåmnda brev, eftersom av den under- 
sokning, som utforts genom dig angående detta, framgick, att ifråga- 
varande gård, tillhorig den forut nåmnda drottningen, var båttre och 
låmpligare for grundandet av klostret ån den nåmnda efterlåmnade 
gården. Dårfor ha du och nåmnda drottning, vilka av Ide (Yde) utsetts 
till exekutorer av hennes sista vilja, sinsemellan gjort ett sådant byte.

I klok insikt om att klostret kunde grundas på en plats, kallad Gavnø, 
i ditt stift, eftersom denna (plats) var mera låmplig och passande, ha 
dårefter du och drottningen borjat bygga och grunda ett nytt kloster 
på nåmnda plats Gavnø och dår låtit utfora ett mycket kostnadskrå- 
vande arbete. Ni stålla åven i utsikt att fullborda detta arbete och 
begåva det nya klostret med tillråckliga inkomster for en abbedissa vid 
varje sårskilt tillfålle och ett nunnekonvent av Sankt Augustini orden. 
Denna abbedissa och dessa nunnor skola leva vid varje sårskilt tillfålle 
enligt de levnadsregler och klosterforeskrifter, som gålla for priorinnan 
och nunnorna i Sankta Agnete kloster i Roskilde av forutnåmnda 
orden, vilka leva under uppsikt av och enligt regler for predikarbro- 
derna.

For att en sådan gudstjånst skall forekomma i det nva klostret, for 
att nåmnda ordens regler skola gålla och avenledes for att det nvaO O
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klostret skall gora framsteg i andliga och timliga ting, iir det emellertid 
av icke ringa vikt, ja, alldeles nodvåndigt, att åtta eller nio av nun- 
norna i namnda Agnete kloster, vilka aro omkring trettio till antalet, 
overforas till det nya klostret. De skola bo dår standigt och tjana Her
ren i det klostret och bland sig sjiilva utvalja en dartill lamplig till sin 
och det nya klostrets abbedissa. Hennes val skall bekråftas genom dig 
respektive genom dina eftertradare i åmbetet vid varje sarskild tid
punkt. Abbedissan och nunnorna och de personer, som bo i det nya 
klostret vid varje sarskild tidpunkt, skola i allt vara underkastade din 
jurisdiktion och din med iimbetet foljande makt respektive dens, som 
vid varje sårskilt tillfalle i framtiden iir din eftertradare som biskop i 
Roskilde. Och genom dig avensom genom dina eftertradare skall vid 
varje sarskilt tillfalle utses en lamplig priist for abbedissan och nun
norna i det nva klostret. I Ian skall vara ålagd att vid varje siirskilt till
falle hålla miissor och fullgora andra gudstjanster i det nva klostrets 
kapeli eller kyrka i niirvaro av abbedissan och nunnorna i det nya 
klostret och aven hora deras syndabekiinnelser avensom påliigga dem 
botgoring och betjana de kyrkliga sakramenten.

Å dina och dronningens viignar har anhållits hos Oss om att Vi ut
over detta skulle viirdigas faststiilla aven andra stadganden och på ett 
låmpligt sått sorja for vad som år nyttigt for det nva klostret. På det 
att alltså en sådan hångivenhet, som du och drottningen uppenbarligen 
hvsa gentemot Oss och den ifrågavarande kyrkan — vilket skånker eder 
stort berom — och på det att åven gudstjånsten och ett sådant iakt- 
tagande av klosterreglerna må få allt storre betvdelse i dessa trakter, 
giva Vi genom innehållet i detta brev dig och dina eftertradare vid 
varje sårskild tidpunkt i framtiden fullmakt

att genom din forsorg från Agneteklostret efter ditt gottfinnandc 
uttaga denna gång endast åtta eller nio sådana nunnor, hårtill låmp- 
liga och passande, åvensom

att overfora dem till det forutnåmnda nva klostret, åven om de till 
åventyrs skulle gora motstånd eller vara ovilliga, och

att placera dem dår, på det att de i lydnad for forutnåmnda ordens 
klosterregler skola leva dår enligt namnda beståmmelser och levnads- 
regler, vilka galla abbedissan och nunnorna i det nåmnda Agnetc- 
klostret, åvensom tjana den I Ibgstc i det nva Augustinerklostret, så
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lange deras jordeliv varar, och på det att de bland sig må vålja en hår- 
till låmplig och passande till abbedissa i det nya klostret,

att genom dig respektive genom dina eftertrådare i åmbetet vid varje 
sårskilt tillfålle bekråfta ett sådant val, for så vitt det skett i overens- 
ståmmelse med de kanoniska lagarna,

att vålsigna abbedissan vid varje sårskilt tillfålle och låta henne av 
sina underlydande få tillborlig vordnad och lydnad,

att vid varje sårskilt tillfålle utse den nåmnde pråsten, som skall 
hålla måssor och andra sådana gudstjånster i nåmnda kapeil eller kvrka 
av ovan nåmnt slag i nårvaro av abbedissan och nunnorna i det nya 
klostret och hora deras syndabekånnelser och pålågga dem botgoring 
for synder åvensom betjåna sakramenten såsom nåmnts och

att åven, så ofta det år till nytta, visitera det nya klostret till huvud 
och lemmar och att enligt ovan nåmnda ordens regler bestraffa och 
ingripa mot overtrådeiser, som ni må finna begångna av abbedissan 
och nunnorna åvensom av andra personer, som kunna komma att bo i 
det nya klostret vid varje sårskilt tillfålle.

Vi vilja emellertid, att abbedissan och nunnorna och sådana per
soner, som vid varje sårskilt tillfålle komma att bo i det nya klostret, 
skola åtnjuta alla de privilegier, vilka den forut nåmnda priorinnan 
och nunnorna i Agneteklostret for nårvarande åtnjuta enligt aposto
liskt medgivande. Givet Rom den 21 april år 14.

Jac. C . de Teram.

Forlorat orig. (i Gavnø klosters arkiv). Avskrift i Regesta Lateranensia, 108, 
s. 64; Hamsforts historiska anteckningar i Arnemagn. Saml. 105; SRD , I, s. 319 ; 
Huitfeld, I, s. 620; Rep. nr 4578; APD  nr 1043.
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EXKURS I

B I N G —F A L K —G Ø Y E

Kommentarer och rcittclser

i . B in g

Brevet 13 7 1  till Hanseståderna år forkommet, men Arild Huitfeld (I, s. 
549 ff.) har avtryckt Hansestådernas bekråftelsebrev. Han nåmner Thorkild 
Nielsen (Bing) såsom hovitsman på Aarhus. Det synes emellertid forf. troligare, 
att det i stållet gåilt de lundensiska årkebiskoparnas Åhus. Som stod for denna 
hypotes kan anforas att Lunds domkapitel 136 1 T4/4 utfårdade intyg om att Thor
kild Nielsen varit forvaltare over allt Lunds domkyrkas och domkapitels gods i 
Skåneland och att han avlagt full redovisning for forvaltningen (Rep., nr 2639; 
Dipi. Suec., V III, nr 6463).

I de danska slåktutredningarna anges Thorkild Nielsens dodsdatum till 1384 
17 / 10  (DAA, 1892, s. 1 2 1 ,  och 1893, s. 537). Det enda man med såkerhet vet 
år, att han levde ånnu 1384 9/10, då han donerade gods till Lunds domkyrka 
for sjålamåssor. Han synes dåremot vara dod 1384 2 1 / 1 1 ,  då kaniker vid dom- 
kyrkan intyga, att sjålamåssorna skulle utforas i enlighet med hans i donations
brevet uttalade onskan (Rep., nr 3456 och 3461; SR P, nr 2049 och 2062).

D A A  (1888, s. 82) upptager bland Thorkild Nielsen Bings och Ide Peders- 
datter Falks barn en son vid namn Børge Thorkildsen Bing. Detta år felaktigt. 
Uppgiften synes man ha håmtat ur 1550  års registratur over Tommerups klos
ters brev. Dår upptages nåmligen under K ,, en regest av innehåll, att Børge 
Thorkildsen till Gladsax år 1404 skånkt något gods i Stiby och Tullstorp till 
Tommerups kloster (Æ A , IV , s. 378 f.). Aven i den något yngre registraturen 
over klosterbreven upptages under M 23 en liknande regest (Æ A , IV , s. 382). 
Gåvan skulle ha utgjorts av 1 gård i vardera Stiby och Tullstorp. Givarens namn 
år hår utelåmnat. I Fru Ides testamente av 1398 nåmnes emellertid inga levande 
barn. En son skulle ju  ha varit arvsberåttigad. Fru Ide talar om sina brorsoner 
såsom huvudarvingar. Men »stora panten® skulle enligt overlåtelsehandlingen 
1370 5/4 gå till Fru Ides barn, om sådana funnos (EG J, s. 408). — I registra- 
turerna måste det antingen vara fråga om en felaktigt daterad regest av Børge 
Thorkildsen Bings donationsbrev till samma kloster av år 1344 (jfr sifferlik- 
heten!), ehuru detta brev registreras såvål under D 2 som M 23, eller en regest av 
en år 1404 tagen vidisse av 1344 års donationsbrev eller en feldaterad regest av 
ett annat, i øvrigt icke kånt donationsbrev av samme person.

En forbindelse mellan Thorkild Nielsen Bing och Snakenborgarna kan påvisas 
i fredsfordraget mellan kung Albrecht och skåningarna i Skenninge 138 1 3 1/ 3 . 
Som ombud for skåningarna tjånstgjorde bl. a. Herr Thorkild och Peder Munk 
till Bjårsjoholm, gift med Anne Gerhardsdatter Snakenborg, och som ombud for
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svenskarna bl. a. Fru Annes båda broder, Gert och Heyne Gerhardsson Snaken- 
borg (ST, nr 409; M U , nr i r . 326).

*
Det kan vara av intresse att utrona, med vilka Thorkild Nielsen gjorde egen

domstransaktioner.
13 7 2  12/3 erholl han — enligt regest — 2 gårdar i L:a Harrie i pant av 

Marine Jensdatter, ånka efter Niels Hak (Rep., nr 2974). Marine Jensdatter 
Galen (av linjen Erlandsen) var dotter till Jens Eriksen Galen till Borsjo ( =  nuv. 
Marsvinsholm) (jfr Barner—Heise, I, s. 69, 7 1 f.). Denne var nåstkusin med 
Niels Aagesen Galen till Eljarod och Karsholm, som 1366 22/9 såide Annæs till 
kung Valdemar (jfr s. 34). Niels Aagesens ånka, Margrete Eriksdatter Løven- 
balk, upplåt — enligt odaterad regest — några brev (trol. på Skepparslovsgodset) 
till Thorkild Nielsen Bing (DAB, s. 172). — Ovannåmnda Marine Jensdatters 
make var Niels Andersen Hak. Denne var son till Anders Davidsen Hak, vilken 
i sin tur var kusin med Niels Nielsen Hak till Ljungby, bekant från »den stora 
panten«. Han var nåmligen gift med Margrete Nielsdatter Brok till Håckeberga, 
som i sitt senare åktenskap var forenad med Ebbe Jensen Galt, utstållaren av 
det forstå pantebrevet till Fru Ides till Gladsax fader. — Dåremot har det icke 
lyckats att påvisa någon nårmare forbindelse mellan Thorkild Nielsen och den 
Karine Nielsdatter (gift 1. med Erland Andersen, 2. med Anders Nielsen Ijs), 
som 1366 6/1 såide till honom Kabusa huvudgård och 4 gårdar i Vemmenhogs 
hd (EG J, s. 4 15  f.). — Peder Hol(m)gersen Krogenos pantsatte 1340 10/9 det 
s. k. Skepparslovsgodset till Thorkild Nielsens fader, Niels Børgesen Bing (Dipi. 
Suec., IV , nr 35 16 ; Rep., nr 1885). Under Herr Thorkilds tid utstalldes icke 
mindre ån 7 brev på samma gods som bevis på hans rått till det (Rep., nr 3218 , 
32 2 1, 3228, 3 2 3 1, 33 4 1, 3363, 3386). 139 1 utstållde Herr Peders dotter, Inge
borg Krogenos, ett brev om samma gods (Rep., nr 3795, jfr nr 3837 a), och 
1395 8 / 12  skotade hon och hennes make, våpnaren Botulf Aagesen Galen, detta 
gods till Fru Ide till Gladsax (U DD , nr 29; Rep., nr 4016). Thisets utredning 
om Krogenosåtten år i behov av komplettering, då han icke har några uppgifter 
om Herr Peder och icke alls nåmner dottern Ingeborg (DAA, 1893, s. 272). I 
utredningen om slåkten Galen (linjen Erlandsen) nåmnes icke heller Botulf 
Aagesen (DAA, 1893, s. 163), vilken bor vara broder till ovannåmnde Niels 
Aagesen Galen till Eljarod och Karsholm.

2. F a lk

Fru Ide till Gladsax ger i sitt testamente om sina nårmaste slåktingar några 
notiser, som åro av stort vårde ur slåkthistorisk synpunkt. Sålunda betånker hon 
sin syster Margrete med en guldring. Denria Margrete Pedersdatter Falk har 
hitintills aldrig upptagits i några slåktutredningar om atten Falk. Brodern Bo 
uppges i testamentet tidigare ha forpantat Fru Ides gård i Ammarp. Dessutom 
får man veta, att han hade 4 dottrar, vilka alla betånkas. Icke heller de ha tidi
gare upptagits i slåktkalendrarna. Om brodern Eskild erhålles uppgiften att han
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nu ar død. Hans ånka, Karine, betånkes med en guldring. Slutligen namnes 
också Johannes Falk. Denne kallas Fru Ides »frande* och utses till vice testa- 
mentsexekutor. Han ar identisk med hennes nastkusin, Jens Eskildsen Falk till 
Vallø.

O. F. C . Rasmussen uppger (Optegnelser om Gisselfeld, s. 29), att Peder 
Pedersen Falk (Fru Ides till Gladsax broder) var gift med Karine eller Katrine 
Rud, vilken senare åktade Jens Grim till Tosterup. Med ledning av tidpunkten 
for hennes nya aktenskap soker han beståmma Herr Peders dødsår. A. Heise 
(Barner—Heise, II, s. 35) delar uppfattningen, att Peder Pedersen Falk var gift 
med Karine. Genom hennes aktenskap med Jens Grim kom »den stora panten*, 
som Herr Peder synes ha årvt efter Fru Ide till Gladsax, over till Herr Jens.

Utan att anføra sina kallor uppger daremot Thiset (DAA, 1892, s. 12 1) , att 
det var Fru Ides broder Eskild, som var gift med Karine. Detta ar också riktigt. 
Enbart den ovan relaterade notisen i Fru Ides testamente ar bevis nog. Tvenne 
regester av brev från 14 21 14/10  resp. 1440 12/2 (EG J, s. 409) styrka ytterligare 
detta (jfr s. 127).

*

Under slutet av Fru Ides levnad uppstod en godstvist, som skapade en ny 
forbindelse mellan slåkterna Falk och Snakenborg. Forhistorien var denna: 1387 
29/2 erhøll biskop Niels i Linkøping påven Urban VI:s befallning att hjålpa 
Gudhems kloster, så att det fick tillbaka sina olagligt fråntagna gods (SRP, nr 
2306). Åberopande sig på denna bulla ålade biskop Niels 31/8 s. å. strångeligen 
årkedjåknen Peder Lykke i Roskilde att å biskopens vågnar inståmma Eskild 
Falks arvingar och noga rannsaka om de på Sjålland och Møen belågna Gud
hems klosters gods, vilka den numera avlidne Eskild Falk ( =  Fru Ides till Glad
sax nastkusin) tillågnat sig och hans arvingar fortfarande innehade (SRP, nr 
2340; Rep., nr 3606). Godstvisten synes ha liists i godo, ty 139 7  2/2 utfårdade 
abbedissan och konventet i Gudhems kloster ett kvittensbrev, vari de erkånde 
sig ha erhållit full ersåttning for detta på Sjålland och Møen liggande kloster
gods, som Jens (Jesse) Falk till Vallø, hans fader, Eskild Falk, hans moder, Fru 
Kirstine, hans farfader, Bo Falk, och dennes foraldrar haft i vårjo av klostret 
(Rep., nr 4097). Bland sigillanterna mårkes icke blott Heyne Snakenborg utan 
också Niels Svarteskåning, Gustaf Magnusson och Karl Bååth, vilka samtliga 
voro nåra befryndade med Snakenborgarna.

Detta brev av 139 7  2/2  finns i regest i D A B (s. 136), ehuru A. Thiset icke 
lyckats identifiera det utan daterar det till »ca. 14 10 ® .

Den ursprungliga godstransaktionen mellan klostret och Bo Falk till Vallø fore
togs redan 1347  25/5. Kopesumman utgjorde 300 mark lødigt silver, och for 
denna skulle inkopas annat klostergods i Sverige (Dipi. Suec., V , nr 4 184  och 
4 185; Rep., nr 2 105 och 2106).

*
I Fru Ides testamente nåmnes gården Ammarp. Dårmed torde avses Ammarp 

i Bjæverskov Herred på Sjålland. Det år den enda gård makarna synes ha ågt
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utanfor Skåne. Fru Ide testamenterade den till Henrik Ofvesen, vilken erhållit 
den i pant av Fru Ides broder, Bo Falk. Den synes alltså ha utgjort en del av 
hennes arvegods. Henrik Ofvesen torde ha tillhort siakten Jernskæg. Thiset nåm- 
ner biskop Johannes (d. 1420) i Odense och Niels Ofvesen till Hårlov av denna 
ått (DAA, 1899, s. 184). Den sistnåmnde ingick åktenskap med Merete, vilken 
tidigare varit gift med Anders Jacobsen Grim till Tosterup, fader till Jens Grim 
(vilken ingick gifte med Karine Jensdatter Rud, ånka efter Fru Ides till Gladsax 
broder, Eskild Falk). Gården forblev i slåkten Jernskægs ågo till 1437, då den 
såldes till Jep Lunge (SRD, IV , s. 347; D AA, 1899, s. 187 och 188).

3. G ø y e

Redan Rasmussen (Optegnelser om Gisselfeld, s. 29) vederlade Tycho de 
Hofmans uppgift (Danske Adelsmænd, I, slåkttavlan s. 149), att Mogens Axelsen 
Gøye var gift med Ide Eskildsdatter Falk, vilken var ånka efter Henrik Serlin 
och Johan »Snakkenberg». *

Forbindelserna mellan de hår omnåmnda slåkterna framgår av foljande slåkt- 
karta, som också visar, hur pantråtten till »den stora panten« (innehavarnas 
namn med kursiv) årvdes.

Bo Eskildsen Falk Børge Thorkildsen Bing 
j  13 14 - 13 4 4

son: son:
Peder Bosen Falk Niels Børgesen Bing 

V ar dod 1370 134 0 -134 5
g. m. Ide Olufsdatter j

barn: son:
2. Bo 3. Peder

Jens Andersen Grim Karine Jensdatter Rud 1. Eskild 4. Ide Thorkild Nielsen Bing
Lehnsmand på Hennes 3. akt. Hennes 1. åkt. Var dod 1398 137 0 -139 9  1358-1384

Gladsax 14 07-144 9  son; dottrar:
Eskild Eskildsen Falk 1. Pernille 2. Inger

g. m. Birgitte Manderup 1. Bryske Voro doda 1395
dotter:

Ide Eskildsdatter Falk 
g. m. Mogens Axelsen Gøye 

Erholl 1440 del i Gladsax 
son:

Eskild Mogensen Gøye 
till Tunbyholm (d. 1506)

Hovitsman på Gladsax 14 7 0 -14 7 1 
Erholl 1466 håiften av pantråtten samt 
kopte 1488 åganderåtten till håiften av 

»stora panten® 
son:

Mogens Eskildsen Gøye 
(d. 1544J

Erholl 1523 livsbrev på Gavnø kloster 
Slutforde samlandet av gods och 

panter i »den stora panten*.
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EXKURS II

S L A K T E N  S N A K E N B O R G

1 Fru Ides testamente nåmnas olika medlemmai av slåkten Snakenborg. Denna 
slåkt har tidigare icke varit foremål for någon utredning efter moderna principer, 
grundad på autentiskt urkundsmaterial. Hovpredikanten vid Tyska forsamlingen 
i Stockholm, J. Liideke, publicerade val redan 1823 en slåktutredning rorande 
Snakenborgarna, omfattande tiden från 1300-talet till slutet av 1600-talet, då 
atten dog ut. Ludekes framstållning (s. 251 ff. och 535 ff.) bygger emellertid — 
framfor allt i avsnittet som ror medeltiden — i hog grad på urkunder av tvivel- 
aktigt varde och år mycket ofullståndig. K. H. Karlsson meddelade 1886 (Hist. 
Tidskr., årg. 6, s. 85 f.) en nojaktig slåkttavla over de på 1300-talet i Sverige bo- 
satta Snakenborgarna. Beledsagande genealogiska data åro dock av torftigaste slag. 
Ett bidrag till slåktens historia har senare låmnats av Bengt Hildebrand (Person- 
hist. Tidskr., 1932, s. 187 f.).

Då atten gjort en betydande insats i nordisk historia och dess åldsta nordiska 
medlemmar voro nåra befryndade med Fru Ide till Gladsax, låmnas hår — på 
grundval av ett rikt urkundsmaterial — en slåktutredning for den tidsepok, som i 
detta sammanhang nårmast år aktuell: 1300-talets senare hålft samt forrå delen av 
1400-talet. Inledningsvis presenteras Snakenborgarna i Mecklenburg, som måste 
vara de danska och svenska medlemmarnas forfader och nårmaste anforvanter.

Johan S. nåmnes fr. o. m. 12 18  (M U, nr 239) och upptråder fr. o. m. 1226 
15/2 (M U, nr 321) såsom ledamot av formyndarrådet i Mecklenburg. Hans son, 
Gerhard Johansson S., omnåmnes i dokumenten fr. o. m. 12 53  11/2  (M U , nr 
7 13) och var riddare hos fursten av Rostock. Denne hade 3 soner, Alverich, 
Herman och Heinrich Gerhardsson S., vilka samtliga voro vasaller hos fursten 
av Rostock (M U , nr 2277 och 2287). Den forstnåmnde (M U, nr 2277, 2287, 
2489, 2516 , 2782) nåmnes forst 1294 13/1 och presenteras 1302  2/2 (M U , nr 
2782) såsom fader till Georg och Johan Alverichsson S. Johan (M U , nr 2782, 
4294 m. fl.) var riddare och vasall hos Heinrich av Mecklenburg. Georg uppges 
1336  7 /11 (M U, nr 5710) vara dod och anges då vara fader till Gerhard, Johan 
och Herman Georgsson S. Dessa nåmnas bl. a. i 4 dokument (M U , nr 54 12 , 
5418, 5439, 5710) for tiden 133 3  9/4—1336  7 / 1 1 ,  dår de infor fursten Albrecht 
av Mecklenburg och hans råd avsåga sig alla anspråk på Admannshagen. Her
man, som skrev sig till Lichtenhagen, var dod 1359  24/9 (M U, nr 8661). Han 
hade sonerna Johan (Hannes) och Herman Hermansson S. Johan såide 13 5 1  
13/1 (M U, nr 7407) byn Karnitz till sina kusiner Henneke och Berthold S., 
var 1354  12/6 (M U, nr 7956) tillsammans med 4 andra Snakenborgare — Alve
rich, Heinrich, »Witte Henneken» och Herman (brodern), kallade »patruos 
dictos S.» — med om forlikning med staden Rostock rorande gåid, nåmnes 1355 
28/7 (M U, nr 8 110 ) i en liknande uppgorelse samt såide tillsammans med bro
dern, Herman, 1359  24/9 och 4/10 (M U, nr 8661 och 8666) Diederichshagen
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vid Wamemiinde. Darmed forsvinner Johan ur de mecklenburgska urkunderna, 
medan brodern Herman fortfarande nåmnes under åren 136 2—1369 (M U, nr 
8985, 9660, 9684, 9998) såsom penningutlånare och sigillant i Mecklenburg. 
Sannolikt år det Johan Hermansson — stundom skriven Hannes — som sedermera 
blev kånd som herre till Sjostorp i Albo och make till Fru Ide till Gladsax.

Under forrå hålften av 1300-talet upptrådde också ett antal andra Snaken- 
borgare i Mecklenburg, ehuru den nårmare slåktskapen dem emellan icke an
gives. En Gerhard S. (trol. identisk med någon av de ovannåmnda Gerhard 
Johansson eller Gerhard Georgsson S.) och en Berthold S. nåmnas 1302 2/2 och 
2 0 / 11  (M U , nr 2782 och 2830; Dipi. Dan, R. 2, Bd 5, nr 222) som riddare och 
vasaller under Nicolaus av Rostock. Berthold såide egendom i Admannshagen 
130 2  2/2  (M U, nr 2782). I detta dokument upptråda åven pråsten Barold S. och 
Johan S. Denne Johan var också riddare hos Nicolaus av Rostock och tjånstgjorde 
som sigillant åven 1 3 1 2  15 / 10  (M U , nr 7272).

Som ovan nåmnts såide broderna Herman och Johan Hermansson S. Karnitz 
13 5 1  till sina kusiner, broderna Berthold och Henneke S. De utfbrde vissa pen- 
ningtransaktioner 1355  28/7 och 1358  19/1 (M U , nr 8 110  och 8448). I sin tur 
hade de en kusin, som hette Heinrich S. Han var riddare, skrev sig till Wel- 
merstorp, var i tjånst hos Nicolaus III av Werle och nåmnes i ett betydande 
antal urkunder (M U, nr 7407, 7956, 8100 m. fl.) årtiondena nårmast efter 1350.

En annan Heinrich S. levde samtidigt och skrev sig till Biitzow (M U, nr 
7407, 7745—46, 8302, 8701, 8856, 8983, 8985). Denne hade en bror vid 
namn Timme, som var pråst (M U , nr 8 110 ). Aven på 1370- och 1380-talen 
upptrådde personer med namnet Heinrich S. (M U , nr 10.359, 10 .655—56, 
11 .2 8 7 , 11-298 , 11.456).

Vidare forekomma Nicolaus i Wismar (M U , nr 9688), en annan Nicolaus 
(8985), Markvard i Wismar (7405, 7549, 9004, 10 .3 17), Alverich (7407, 7956), 
Alverich, borgare i Melchin (5936), »Witte Henneke» (7956), Liideke ( 11 .7 4 1) , 
hemmahorande i Rostock, Georg, vikarie i Biitzow (10.264) och Jørgen, som 
1396 24/2 såide gods i Wendisch-Trechow (M U, nr 12.922).

Broderna Gerhard och Herman S. forpantade 1380 24/11 sin by Pisede och 
såide den 138 2  2/2 till staden Melchin (M U , nr 11.29 0  och 11.405). De hade 
en kusin vid namn Herman S., som sigillerade dessa båda brev. En av dessa 
Herman S. var 137 3  19 /6  sigillant for klostret i Dargun (M U, nr 10.459).

*

I nordiska urkundssamlingar år åtten tidigast foretrådd genom en Henrik S.. 
som 1366 18/6 av Erengisl Ebbesson erholl gods i Våstergotland i pant for 100 
lodiga mark silver i kolnsk vikt (Rep. nr 2794).

På hosten samma år moter for forstå gången namnet på en medlem av en 
beromd syskontrio — Gerhard eller Gert (A), Heyne (B) och Anne S. (C) — 
vilka ånnu ett stycke in på 1400-talet ofta forekomma i svenska och danska
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urkunder. I 3 dokument från 1402 och 1 från 14 14  betecknas de uttryckligen 
såsom syskon. Samtliga omnåmnas också i Fru Ides testamente 1398.

Med stod av aldre genealogier betecknar Liideke (s. 252 och 536) dessa syskon 
som barn till en Claus Snakenborg, vilken skulle ha kommit med kung Albrecht 
från Mecklenburg till Sverige och dår ingått åktenskap med Ingegård (Ingrid) 
Magnusdotter, dotter till Magnus Anundsson Sture till Råfsnås. Han citerar också 
(s. 254 f. och 536 f.) sina auktorers uppgift, att åven Laurens (Bs) var son till 
denne Claus, ehuru han ståller sig frågande till riktigheten hårav. — Denna kom
bination torde kunna avforas från diskussionen om de nordiska Snakenborgarnas 
hårstamning. Någon Claus S. nåmnes icke i Mecklenburgs urkundsbok. Såsom 
tidigare (s. 12  f.) framhållits synes allt tala for att syskonen voro barn till den Ger
hard Georgsson S., som på 1330-talet var verksam i Mecklenburg, och dårmed 
kusiner till Herr Johan S., Fru Ides till Gladsax make. Annes sigillavtryck på 
brevet 1376 1/ 2  (Rep., nr 3080) anger tydligt, att hon skrev sig Anne Gerhards- 
datter.

Gerhard (Gert) Gerhardsson Snakenborg (A)

I 40 urkunder — fr. o. m. 1366 9/10 t. o. m. t4 i4  29/4 — år hans nantn be
lagt. Redan i det forstå dokumentet befinnes han vara insatt i storpolitiska sam
manhang. Kung Magnus hade under den tid han satt fången anfortrott honom 
befalet over en av landets fornåmsta fåstningar, Axvall i Våstergotland. Kung 
Albrecht inlåt sig emellertid i forhandlingar med Herr Gerhard, och t366 9/10 
skånkte han honom Aranås gård i Våstergotland »med avseende på de tjånster han 
framdeles skulle gora» men gav honcm icke rått att dår uppfora ett fåste (BSH , 
I, s. X LIV , samt Dipi. nr 34; SR P, nr 733). Dessa kung Albrechts forvåntningar 
infriades genom att Gerhard frivilligt uppgav Axvalls slott åt honom. I stållet 
for att doma Gerhard som forrådare frikallade kung Magnus honom 136 7 16 /r 
från all anmårkning, dårfor att Magnus hoppades bli befriad från sin fången- 
skap, sedan slottet kommit i kung Albrechts hånder (BSH , I, s. X L IV  f., samt 
Dipi. nr 35; SR P nr 752; ST , nr 374; M U , nr 9593; Brilioth, s. 46).

Mot Linkopings domkyrka betedde han sig illa genom att egenmåktigt under- 
lågga sig biskopsstolens inkomster och gods, sedan riddaren Mats Gustafsson 
Sparre t374  3/2 mordat biskop Gotskalk. t377  9/6 ålades han att återlåmna 
godset (BSH , I, s. L X III f., samt Dipi. nr 66; SR P, nr 1275 ; Brilioth, s. 72). 
På grund av hans uppforande mot kyrkan klagade domkapitlet bittert sin nod. 
Stormånnen gåvo Snakenborg rått gent emot kyrkan, fastån han icke aktat dess 
privilegier. Kyrkans stållning holl på att helt undergråvas genom sådana »tyran
ners* framfart (Brilioth, s. 145 ff.).

Behandlingen av biskop Gotskalk samt de många våldsdåden gent emot kyrkan 
vid denna tid hade till foljd, att påven Gregorius XI 1374  1 7 / 1 2  gav årkebisko- 
parna i Lund och Uppsala tillåtelse att bannlysa dem, som plundrade kyrkor och 
kloster (APD, nr 723; SR P, nr 1 1 1 6 .  Jfr  APD , nr 724—727, samt SR P , nr m g
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uch 1 127. Styffe — BSH , I, s. LX IV , not 1 — uppger felaktigt, att bulian ar date- 
rad 1374  22/12). Aven Gerhard S. torde ha fått kånna på kraften i det andliga 
svårdet (Jfr Lagerbring: Swea Rikes Historia, III, s. 675 f.).

138 1 31/3  beseglade han kung Albrechts brev om vapenstillestånd till Skåne 
och lånderna oster om Oresund (M U , nr 11 .3 2 6 ; ST , nr 409). 138 7  19/4 lovade 
Henrik Andersson att till honom eller annan innehavare av kung Albrechts brev 
bverlåmna Lagaholms slott och lån (BSH, I, Dipi. nr 81), och 1387 31/7  vidi- 
merade han kung Albrechts lejdebrev for de biskopar och riddare, som hade att 
infor konungen redovisa for sin forvaltning (SRP, nr 2326 och 2336). I det for 
Mecklenburgarna olyckliga slaget vid Falkoping 1389 24/2 var det kung 
Albrechts tur att rona svår motgång genom Herr Gerhard. Med sina 60 mån 
flydde denne nåmligen från slagfåltet redan vid de inledande striderna, vilket 
enligt Detmars kronika (M U , nr 12.076) blev av avgorande betydelse for hela 
slaget (Jahn, s. 26 f. och 473; Lbfqvist, s. 265). Det år okånt, hur han sjålv 
vann nåd infor drottning Margareta. Han upptrådde emellertid med Fru Ides 
make som sin broder Heynes loftesman, når denne — som erkånsla for att drott- 
ningen låtit honom vederfaras nåd framfbr rått — 1389 15/9 till drottningen 
overlåt egendomar i Våstergotland (SRP, nr 2423 och 2424; M U , nr 12 .132). 
Aven 1402 16/1 och 20/2 såide han gods i Danmark resp. Våstergotland till 
henne (Sv. Dipi., I, nr 144, och IV , nr 2900, 2901 och 2939; U D D , nr 96, 
97, 99 och 106; Barner—Heise, I, s. 81 f. samt Dipi. nr 44). Drottningens fbr- 
troende synes han ha erhållit, eftersom han 139 2 6/7 fick besegla hennes brev 
(SRP, nr 2630) och 1401 28/3 kunde brukas såsom domare i godstvist (Sv. 
Dipi., I, nr 45). 1395 17/6 beseglade han brevet om den mellan kung Albrecht 
och drottning Margareta ingångna forlikningen på Lindholmen (Huitfeld, I, 
s. 594 ff.; Rep., nr 3990; ST , nr 422: 1 B; R H , IV , nr 263; M U , nr 12.789). 
1395 8/9 var han med om att utfårda det brev, vari hertigarna av Mecklenburg 
och talrika herremån lova att hålla de nordtyska stader skadeslosa, som gått i 
borgen for kung Albrecht och hertig Johan (ST , nr 422: 7; RH , IV, nr 269; 
M U , nr 12.825).

Som bihang till sin edition av Bjårkoaråtten (1687) publicerade Johan Hadorph 
en samling avskrifter av aldre urkunder. Bland dessa finnas tvenne, som berbra 
Gerhard S. Han skall sålunda ha beseglat kung Albrechts forordning av 1375 
23/5 (Hadorph, s. 27. Jfr  Liideke, s. 538) samt den s. k. Våxjo stadga, tillkommen 
vid midsommartid 14 14  under sittande råfsteting och fråmst gållande frålsebon- 
dernas skyldigheter gent emot sina husbonder (Hadorph, s. 4 1; Lagerbring, IV, 
s. 50; Liideke, s. 538).

1370  29/3 skrives han forstå gången som våpnare (SRP, nr 927) och 1385 
3/5 som riddare (SRP, nr 2 115 ) . Efter att ha låmnat Aranås och Axvall var 
Håstholmen (i urkunderna fr. o. m. 1386 2 5 / 1 1 )  hans huvudgård (SRP, nr 2280 
och 2354). 1388 25/2  skrives han som hbvitsman på Håstholmen (SRP, nr 2354).

Utom de ovannamnda godsforsåljningarna till drottning Margareta utforde 
han gods- och penningtransaktioner 137 3  24/11 (BSH , I, s. X LIV , not 2; SRP,
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nr 1071 och 1072; M U , nr 10.499), 1378  28/3 (SRP, nr 1328), 1379  24/11 
(SRP, nr 1462), 1382 18/8 (SRP, nr 1747), 1388 25/2 (SRP, nr 2354. I BSH , 
I, s. LX X X I, not 2, uppger Styffe felaktigt, att detta brev utfårdats av Heyne S. 
1388 21/9), 1388 24/6 (SRP, nr 2369), 1396 17/6 (SRP, nr 2815) och 1399 
22/8 (SRP, nr 3006). Som sigillant tjånstgjorde han 1370  29/3 (SRP, nr 927), 
1370  30/3 (SRP, nr 928), 1374  21/9 (SRP, nr 1096; M U , nr 10 .631), 1379  
13/7 (SRP, nr 1437), 1383 22/1 (SRP, nr 1903), 138 3 25/3 (SRP, nr 19 18), 
2385 3/5 (SRP, nr 2 115 ) , 1386 2 5 /n  (SRP, nr 2280), 138 7  3 1/7  (SRP, nr 
2336), 1392 6/7 (SRP, nr 2630), 139 7  12/2 (SRP, nr 2847) och 1400 5/7 (SRP, 
nr 3 110 ).

Herr Gerhard var forst gift med en till namnet okand dotter till Nils Magnus- 
son (med en stolpe i vapnet). Hon synes leva 138 2  18/8 (SRP, nr 1747). 1386 
2 5/11 upptråder hans andra hustru, Christina Benediktsdotter Bjelke, som då 
skånkte gods till Vadstena kloster (SRP, nr 2280). I Vadstenadiariet år det också 
hans namn 14 14  29/4 for sista gangen nåmnes (Diar. Vadst., s. 82). Fru Ides 
testamente av 1398 nåmner honorn som vice testamentsexekutor.

Gerhard Snakenborg hade 2 barn: Henrik ( A J  och Sofia (A„).

Heyne Gerhardsson Snakenborg (B)

Hans namn har påtråffats i 47 samtida dokument, och notiserna omspånna 
tiden 137 3  24/11 —14 17  3/4. Som våpnare upptråder han forst 138 1 2/4 (SRP, 
nr 1570) och som riddare 1389 15/9 (SRP, nr 2423 och 2424; Lofqvist: Riddar- 
våsen och frålse, s. 265).

I politiska sammanhang nåmnes han forst 138 1 31/3 , då han sigillerade kung 
Albrechts vapenstilleståndsbrev till Skåne och lånderna oster om Oresund (ST, 
nr 409; M U , nr 11.326 ), och 1387 19/4 i det i brodems biografi upptagna brevet 
om Lagaholms slott och lån (BSH , I, Dipi. nr 81). Liksom denne deltog han i 
slaget vid Falkoping 1389 24/2 på landsmannen kung Albrechts sida men lyc- 
kades — på inrådan av sin broder och Fru Ides make, Johan S., och med dem 
som loftesmån — finna nåd infor drottning Margareta, varfbr han 1389 15/9 till 
henne avstod de betydande gods i Våstergotland, som han årvt efter sin forstå 
hustru (H RSH , X V II, s. 61 ff.; SR P, nr 2423, 2424, 2630 och 2849; M U , nr 
12 .132 ). Aven 1397 samt 1402 16/1 och 1/9 overlåmnade han av sina svenska 
och danska gods till henne (H RSH , X V II, s. 125 , nr 86; Sv. Dipi., I, nr 144, 
och IV, nr 2900, 2901 och 2939; U D D , nr 96, 97, 99 och 106).

Han deltog i de viktiga forhandlinga rna vid mitten av 1390-talet angående 
kung Albrechts ode. Sålunda sigillerade han traktaterna 1395 17/6 rorande 
kungens frigivning (Huitfeld, I, s. 594 ff.; Rep., nr 3990; ST , nr 422: 1 A  och B; 
RH, IV, nr 262 och 263; M U , nr 12.788 och 12.789) samt drottning Margaretas 
fbrsåkran 1395 8/9 angående Hansestådernas råttigheter i Stockholm (ST , nr 
422: 8; RH , IV, nr 270) och overenskommeisen i Nykoping 1396 20/9 angående
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Sveriges overgång från kung Albrecht till drottning Margareta (ST, II, s. 66 r, 
Bihang V).

Också på annat sått visar det sig, att Herr Heyne vunnit dronningens fortro
ende. Under senare hålften av 1300-talet brukades han nåmligen flitigt som 
kunglig domhavande i Våstergotland i samband med den på Nykopings beslut 
grundade reduktionen av gods, som fr. o. m. 136 3 genom Albrechts forvållande 
gått forlustiga kronan. Belåggstållena åro foljande: 1396 30 /11 (2 st.), 1397 
18 /1, 10/2 och r2/2 (BSH , 2, Dipi. nr 18 —22). Aven som domare i godstvister 
brukades han: 139 7  22/1 och 26/1 (SRP a, nr 88 och 89), 1407 15/8 (Sv. Dipi., 
I, nr 875) och 14 17  3/4 (Sv. Dipi., III, nr 2345).

Forutom de ovannåmnda godstransaktionerna med drottning Margareta ut- 
forde han sådana med andra personer 138 1 2/4 (SRP, nr 1570), 1405 2 1/ 12  
(Sv. Dipi., I, nr 674) och 14 16  2 2/11 (Sv. Dipi., III, nr 2303). Aven till fromma 
stiftelser overlåmnades gods. 1374  21/9 donerade han sålunda tillsammans med 
sin forstå hustru jordegendom till Vadstena kloster for en altarstiftelse (SRP, 
nr 1096; M U , nr 10 .631), vilken gåva han bekråftade 14 16  29/3 (Sv. Dipi., III, 
nr 2204). 138 3 25/3 gav han gods till Alvastra kloster for sjålamåssor for sig 
och sina båda hustrur samt som forsoningsgård for vad han och hans forstå 
hustru fordom forbrudt mot klostret. Hon hade blivit begravd i detta kloster, och 
sjålv hade han dår också uttagit sin gravplats (SRP, nr 19 18). T ill byggnads- 
hjålp åt S:ta Elenas kyrka i Skovde samt som ersåttning for sjålamåssor for sin 
andra hustru skånkte han 1396 24/6 gods till denna kyrka (SRP, nr 2819). I 
Vadstenadiariet år hans namn infort i dodsnodsen rorande hans syster for 14 14  
29/4 (Diar. Vadst., s. 82).

Som sigillant upptråder han i 17  urkunder: 137 3  24/11 (2 ggr; SR P, nr 1071 
och 1072; M U , nr 10.499), J 377 20/10 , 1379  2 4 / 1 1 ,  138 2  18/8, 1385 3/5, 1386 
29/9 (SRP, nr 1294, 1462, 1747, 2 1 15 ,  2265), 1386? (De la Gardieska Archivet, 
III, s. 125), 138 7  26/8 (Rep., nr 3604), t3 9 i 24/4 (SRP, nr 2552), 1397 2/2 
(Rep., nr 4097), 139 7  12/2 (SRP, nr 2847), 1402 20/2 (Sv. Dipi., I, nr 144; 
U D D , nr 99, Barner—Heise, I, Dipi. nr 44), 1403 15/8 , 1405 23/9 (4 st.) och 
1405 2 5 /10  (Sv. Dipi., I, nr 377, 648—652).

Enligt Johan Hadorph (Bjårkoaråtten, s. 27) skall Herr Heyne tillsammans 
med brodern Gerhard ha beseglat kung Albrechts forordning av 1375 23/5 
(Liideke, s. 538), varjåmte han också skall ha deltagit i Nykopings beslut av 1396 
(Hadorph: Två gambla svenska rijmkronikor, II, 1676, s. 69; Lagerbring, III, s. 
794; Liideke, s. 252). Liideke (s. 538) upptager också ett kvittensbrev av 1386 

n / 3-
Styffe (BSH , I, s. LX X X I, not 2) uppger felaktigt, att Heyne utfårdat ett brev 

1388 21/9 från Håstholmen. Brevet år i stållet utfårdat av brodern Gerhard (och 
år identiskt med SR P, nr 2354).

Herr Heynes hustru i forstå åktenskapet, Bengta (Benedicta) Gustafsdotter, 
nåmnes forstå gången 1374  21/9 (SRP, nr 1096). Hon forde 3 sjoblad i vapnet. 
138 3 25/3 uppges hon vara dod (SRP, nr 19 18 . Jfr  SRP, nr 2423 och 2424, samt
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Sv. Dipi., III, nr 2204), och Herr Heyne har ingått nytt åktenskap med Birgitta 
Laurensdotter (SRP, nr 2423, 2424, 2819), dotter till lagmannen i Våstergotland 
Laurens Bjornsson (med en bjålke i vapnet).

I Fru Ides testamente av 1398 år hans namn upptaget endast i samband med 
legatet till hans till namn och antal dår icke angivna dottrar.

Också vid ett annat tillfålle upptråder han tillsammans med medlemmar av 
slåkten Falk. Han sigillerade nåmligen det brev av 139 7  2/2, vari abbedissan och 
konventet i Gudhems kloster låmnade kvittens for den forvaltning av klostrets gods 
på Sjålland, som utovats av Fru Ides nåstkusin, Eskild Bosen Falk, och dennes 
son, far och farfar (Rep., nr 4097).

Heyne Snakenborg hade 3 soner: Henrik ( B j ,  Berthold (B2) och Laurens (Ba) 
samt — enligt Fru Ides testamente 1398 — flera dottrar. Det enda man vet om 
dem år, att de vardera erhollo 10  mark silver i arv efter Fru Ide.

Anne Gerhardsdatter Snakenborg (C)

Hon blev forst gift med gålkaren i Skåne Aage Ingvarsen Baad till Bjårsjo- 
holm. Efter hans dod ingick hon åktenskap med Peder Munk, som skrev sig till 
samma gård.

1376  1/2 erkande hon sig vara skyldig S:ta Agnete kloster i Roskilde pengar. 
Hon skriver sig »Anne, ånka efter herr Aage Ingvarsen«. Sigillavtrycket visar 
(AN )N A F(ILIA) (G ER )H A R D  (Rep., nr 3080).

1386 2/5 gav hon tillsammans med sin make, Peder Munk, gods i V. Hoby 
till Lunds domkyrka for årsmåssor (Rep., nr 3524).

1387  26/8 utfårdades brev rorande arvskiftet mellan henne och hennes son, 
Peder Aagesen Baad, efter den framlidne maken (Aage Ingvarsen). På hennes 
vågnar fick hennes dåvarande man, Peder Munk, forutom gods på Sjålland och 
i Goinge 1 gård i vardera Bjåresjo, Bromma och Oja, 2 i St. Tvåren och 3 i L:a 
Tvåren (Rep., nr 3604).

1402 16/1 overlåt hon tillsammans med broderna, Gerhard och Heyne S., 
syskonkretsens gods på Sjålland till drottning Margareta (Sv. Dipi., IV , nr 2900 
och 2901; U D D , nr 96 och 97).

1402 1/9  utfårdade Herr Gerhard på egna samt hroderns och systems vågnar 
kvitto till drottning Margareta på kopeskillingen (Sv. Dipi., IV , nr 2939; U D D , 
nr 106).

14 10  28/1 nåmnes hon som ånka efter Aage Ingvarsen. Det brev hennes son, 
Peder Aagesen Baad, erhållit på en gård i Småland forklaras ha blivit dodat 
(Sv. Dipi., II, nr 1249).

14 14  29/4 dog hon, och hennes dodsnotis infordes i Vadstenadiariet (Diar. 
Vadst., s. 82).

I Fru Ides testamente betånktes hon med en guldring. Hon kalias dår »min 
frånka, fru Anne Geretsdother« (jfr s. 1 13 ) .
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Henrik Gerhardsson Snakenborg ( A j

Såsom riddare beseglade han 1402 16/1 de båda brev, vari fadern, farbrodern 
och fastern overlåto allt sitt gods i Danmark till drottning Margareta (Sv. Dipi., 
IV , nr 2900 och 2901; U D D , nr 96 och 97). Aven Heyne S. hade en son vid 
namn Henrik (B ,). Om sigillanten varit identisk med denne, borde han ha stå tt 
omedelbart intill sin broder, våpnaren Berthold (B2), som också nåmnes som sigil- 
lant. Eftersom det gållde så viktiga godstransaktioner, synes det vara sannolikt, 
att de agerande broderna — Gerhard och Heyne — låtit var sin son tjånstgora som 
sigillant. Vilken av de båda kusinerna, som avses i Gerhard Snakenborgs skote
brev 1402 20/2, år omojligt att faststålla. Henrik nåmnes som sigillant omedel
bart efter Heyne S. Båda alternativen i fråga om kombinationen av sigillanter 
— bror och son resp. bror och brorson — åro plausibla (Sv. Dipi., I, nr 144; 
U D D , nr 99; Barner—Heise, I, Dipi., nr 44).

14 13  7/10  var han dod, då systern (A„) och svågern skånkte jordagods till 
Vadstena kloster for hans sjål (Sv. Dipi., IV , nr 1795). Tunberg (SM R, s. 594) 
måste alltså ha begått en forvåxling, når han upptager dokument från 1434 som 
åsyftande Henrik Gerhardsson S. Det år dår fråga om kusinen, Henrik Heynes- 
son S.

Denne Henrik Gerhardsson S. hade en dotter vid namn Elin. I sitt forstå 
åktenskap forenades hon med Johan Erengislesson Gådda, som var dod 1433 
19 /1. Med samtycke av Henrik (ovisst om dårmed avses en broder eller far
brodern) skiftade hon då arv efter honom. Maken i andra åktenskapet var Peder 
Jonsson Bååth. Arvingarna i detta åktenskap antogo sedermera namnet Snaken
borg (Jfr Hist. Tidskr., 1886, s. 86; Lundberg, s. 12 ; Anrep, I, s. 365 f.; C . R. 
Berch: Namnkunniga svenska Herrars och Fruers skåde-penningar, I—II, Sthlm 
1777 , s. 146 f.).

Från lokalhistorisk synpunkt kan det vara av intresse att konstatera att den 
svenske adelsmannen Christoffer Andersson Stråle (sedan kallad Grip) och hans 
hustru, Gerirud Ulfsdotter Snakenborg, hade en son, U lf Grip, som i Ystad 1607 
22/6 ingick åktenskap med Margrethe Jørgensdatter Daa till Bjorkeberga och 
Skeinge i V. Goinge. I detta åktenskap foddes dottern Gertrud, som utan sina 
foråldrars vetskap gifte sig med den svenske diktaren och åventyraren Lars Wival- 
lius. Håndelsen gav stoff till A. U. Bååths bekanta »Kårlekssagan på Bjorkeberga* 
(Sthlm 1892).

Sofia Gerhardsdotter Snakenborg (A„)

Den åldsta uppgiften om henne moter i Fru Ides testamente 1398, dår hon 
betånktes med 10 mark silver.

Hon ingick gifte med våpnaren Knut Bengtsson Blå fore 14 13  7/10, då de 
båda makarna skånkte jord till Vadstena kloster for hennes broders, Henrik 
Gerhardsson, sjål (Sv. Dipi., II, nr 1795). En dotter till dem, Christine, blev 
mor till Arvid Trolle d. å. (Hist. Bibi., 2, Sthlm 1876, s. 14 ; jfr Anrep, IV, 
s. 218).
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August Torngren (SHÅ, 1932, s. 128, not 4) har med inståmmande av Bengt 
Hildebrand (Personhist. Tidsler., 1932 , s. 188) identifierat den i Fru Ides testa
mente av 1398 nåmnda fru »Anne Geretsdother» (C) som en dotter till Ger
hard S. och dårmed syster till denna Sofia. Identifieringen synes forf. vara 
osannolik av foljande orsaker: 1. Denna hypotetiska dotter till Herr Gerhard 
forekommer icke i några andra dokument (vilket naturligtvis i och for sig icke 
utgor något bevis); 2. Hon namnes i testamentet tillsammans med Fru Ides 
jåmnåriga (omedelbart fore komma kantorn i Lund, gardianen i Næstved, bisko
pen i Roskilde och drottning Margareta samt omedelbart efter Fru Ides syster 
och svagerska samt broderns gåldenar), medan representanterna for den yngre 
generationen komma forst darefter (gåldenårens barn, Herr Gerhards dotter 
Sofia och Herr Heynes dottrar); 3. De båda hypotetiska »systrarna« Anne och 
Sofia borde ha kommit omedelbart efter varandra som i liknande fali i testa
mentet (t. ex. frånkan Ide Thomasdatter och hennes båda dottrar); 4. Liksom 
Fru Ides syster och frånka får denna Anne en guldring, medan Sofia och ovriga 
representanter for den yngre generationen få vardera 10  mark silver; 5. Fru Ide 
skulle knappast ha anvånt ordet »frånka« (consanguine) om henne. Naturligare 
hade varit att — liksom om Sofia — anvånda uttrycket »dotter till riddaren Ger
hard Snakenborg». Allt talar i stållet for att denna Anne Gertsdatter år identisk 
med den ovannåmnda Anne Gerhardsdatter (C), syster till Gerhard och Heyne.

Henrik Heynesson Snakenborg (B,)

Han beseglade 1396 24/6 sin faders gåvobrev till S:ta Elenas kyrka i Skovde 
(SRP, nr 2819). Som ovan — under A t — nåmnts har han mojligen (ehuru foga 
sannolikt) sigillerat breven av 1402 16/1 och 1/9. Eftersom kusinen, Henrik 
Gerhardsson, var dod 14 13 , år det emellertid han, som sigillerat brev av 1420 
3/5 (Sv. Dipi., III, nr 2766) och 1434 25/1 (SM R, nr 14). I en urkund av 1434 
16/7 rorande en grånstvist namnes Peter Martinsson såsom »Henrik Snakenborgs 
åmbetsman i Vadsbo«. Tillsammans med håradshovdingsdomhavanden i håradet 
utfårdade han tingsvittnet »å Henrik Snakenborgs vågnar» (SM R, nr 115 ) . Så
som våpnare var han 1434  12/9 med om att — ehuru frånvarande vid motet — 
avgiva forklaring till ordensmåstaren i Livland resp. hogmåstaren i Preussen 
jåmte en del stader, varfor Sverige avfallit från konung Erik av Pommern, samt 
att begåra understod och utlova upphåvandet av oskåliga tullar (SM R, nr 140 
och 14 1 ; H R, I, s. 306 not 1). Som riksråd deltog han bl. a. i forlikningen 1435 
3/5 i Halmstad mellan Erik av Pommern och de 3 rikenas råd (ST , nr 469; 
Barner—Heise, I, s. 1 19  f., not) resp. 14/10  s. å. mellan kung Erik och sven- 
skarna (ST, nr 473 a).

Herr Henrik hade en dotter vid namn Birgitta, som blev gift med lagmannen 
i Våstergotland, riddaren Svarte Ture Jonsson till Tuna (nuv. Tunaholm vid 
Mariestad). 1458 21/7 kopte han av Laurens Heynesson S. (en farbror till Bir
gitta) dennes arv efter sin moster, Fru Ingegård Laurensdotter (anka efter Jiins
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Finnsson och dotter till lagmannen Laurens Bjornsson) (BSH, 3, s. C C LV I, 
not 6).

Berthold Heynesson Snakenborg (B2)

Tillsammans med brodern Henrik (B,) beseglade han sin faders gåvobrev av 
1396 24/6 (SRP, nr 2819). Han var våpnare, nar han 1402 16/1 beseglade 
faderns, farbroderns och fasterns skotebrev till drottning Margareta rorande 
slaktgodset i Danmark (Sv. Dipi., IV , nr 2900 och 2901; U D D , nr 96 och 97).

Laurens Heynesson Snakenborg (Ba)

Hans namn moter forstå gången 1434  25/3, då han sigillerade sin svarfaders 
brev om gods till Skara domkyrka (SM R, nr 42). Den 5 och 6 april s. å. var 
han bisittare i en domstol angående en godstvist (SM R, nr 54). 1435 14/10  be
seglade han såsom riksråd forlikningsfordraget mellan kung Erik och Sverige 
(ST , nr 473 a) samt 14 41 9/2 vånskapsfordraget mellan Sverige och Norge (ST, 
nr 479). 15/2 och 9/7 s. å. tjånstgjorde han som sigillant betråffande en testa- 
mentstvist resp. som faste ( =  god man) vid en godstransaktion (SM R, nr 1335  
och 1427; De la Gardieska Archivet, III, s. 79 ff.). 4/7 s. å. deltog han i beslu- 
tet att till riksforeståndaren Karl Knutsson pantsåtta Borgholms slott med Oland 
(SM R, nr 14 1 1 ) .  Vid 1450 års unionsmote i Halmstad var han ombud (BSH, 
3, s. C C L V ; Jahn, s. 223, not 1), och hans namn moter i 4 dår utfårdade doku
ment av d. 13/5 s. å. (ST, nr 490, 490 a, 490 b och 4 91; Dipi. Chr. I, nr 14 — 
16 ; Jahn, s. 222 och 528 f., Dipi. nr 24). Hans deltagande i det storpolitiska 
spelet kostade honom emellertid alla hans svenska gods och tvingade honom 
rymma ur landet. Når kung Christiern I med en hår drog in i Sverige, slot han 
sig jåmte några andra svenska herrar (bl. a. svågern, biskop Bengt) till Christiern. 
Å r 1453 holls råttegång med dessa for hogforråderi anklagade, men ingen av 
dem infann sig till rattegången. Domen utfårdades av riksrådet 1453 15/9 och 
lydde på forlust av liv och egendom (BSH , 3, s. LX X III, samt Dipi. nr 31).

14 57  16/7 var han med bland de 20 svenska herremån, som med kung Chris
tiern I utfårdade brev om stadfåstelse av de gamla goda forbindelserna mellan 
de 3 nordiska rikena (ST , nr 496; Dipi. Chr. I, nr 63), och 1458 21/1 resp. 
17/3 deltog han i besluten om att vålja Christiern I:s åldste son till faderns efter- 
trådare som konung i Sverige (ST , nr 496 a och e; Dipi. Chr. I, nr 68 och 69). 
1458 29/5 var han med om riksrådsbeslutet rorande Christoffers av Bayern 
morgongåva till drottning Dorothea (ST , s. 648, Bihang nr 3; Dipi. Chr. I, nr 74).

Som under B , nåmnts såide han 1458 21/7  sitt arvegods efter mostern, Inge- 
gård Laurensdotter, till sin brorsdotter, Birgitta Henriksdotter S., och dennas 
make, Svarte Ture Jonsson till Tuna (BSH , 3, s. C C L V I, not 6). 1460 18/8 
sigillerade han Magnus Pederssons morgongåvobrev till sin hustru (H RSH , 9, 
s. 24 f.).

A v Christiern I utnåmnd till hovitsman på Dal var han åren 1465—66 ivrigt

1 [4



verksam for unionen och deltog såsom svenskt riksråd i unionsmotet i Jonkoping 
vid kyndelsmåssotid 1466 (BSH, 3, s. CLXXVIII), vårs beslut av 1466 7/2 blev 
kallat »Jonkopings forening« (tryckt i ST, nr 510 , och Dipi. Chr. I, s. 175) 
samt i forhandlingarna om de 3 nordiska rikenas union 2/10 s. å. (ST, nr 5 1 1 ;  
Dipi. Chr. I, nr 130) och i riksrådets beslut 17/10  s. å. rorande det Karl Knuts
sons dottrar tillkommande godset (Jahn, s. 296 och 554, Dipi. nr 4 1). Darefter 
synes hans namn icke forekomma i riksrådets protokoll. Sista gången han nåm- 
nes i samtida handlingar år 14 7 1 (BSH, 3, s. CCLV).

Enligt notiser i aldre historisk litteratur skall han också ha beseglat beslutet i 
Soderkoping 1436 5/10 om skydd av det andliga ståndets privilegier samt for
bundet av 1438 mellan biskopar och riksråd om gemensamt forsvar av fosterlandet 
(Liideke, s. 540 f.).

Hans stamgods var Fråmmestad (enl. uppgift i »Rannsaknings-Register ofver 
Vestergotland 1572 , s. 34, Kammarkollegii Arkiv, Sthlm). I sitt forstå åktenskap 
var han forenad med Christina Gustafsdotter, dotter till lagmannen i Våstergot- 
land Gustaf Magnusson Tre Rosor (SMR, nr 42), varfor han var svåger till biskop 
Bengt Gustafsson (Tre Rosor) i Linkoping. Efter hennes dbd ingick han gifte med 
Catarina Laurensdotter Blå, vilkens gravsten påtråffats i Vadstena klosterkyrka 
(Liideke, s. 253 f.). Hustrun i tredje åktenskapet var Ingegård Jonsdotter (Båt ?).

Georg Snakenborg

I Heyne Snakenborgs gåvobrev 1 383 25/3 till Alvastra kloster nåmnes en 
Georg S. som sigillant tillsammans med brevutgivarens broder Gerhard och ome- 
delbart efter denne (SRP, nr 19 18). Troligen år han identisk med den Georg S., 
som sedermera blev domprost i Våsterås och av kaniken Lambertus Benechini i 
Skara fick erkånnandet att ha varit av adel bord samt ågt stor mognad och kun
skap (SRS, III: 2, s. 164; Brilioth, s. 369, not 1; Våsterås stifts herdaminne, I, 
Falun 1939, s. 425).

Mojligen år han också identisk med den Georg S., som i borjan av 1370-talet 
var vikarie i Biitzow i Mecklenburg (M U , nr 10.264).

Sammanfattning

Av utredningen framgår att syskontrion Gerhard, Heyne och Anne synes ha 
overflyttat till Norden någon gång vid mitten av 1 300-talet. Det åldsta belågg- 
stållet år från 1366. Kanske ha de forst slagit sig ned på Sjålland, eftersom alla 
3 syskonen hade del i godset dår. (Jfr skotebreven av år 1402 till drottning 
Margareta!) Anne nåmnes aldrig i samband med brodernas många godstrans- 
aktioner i Våstergotland. Hon blev genom sina båda giften stadigvarande bosatt 
i sydostra Skåne (Bjårsjoholm), medan broderna hade sin huvudsakliga verk- 
samhet forlagd till Våstergotland.

A v allt att doma var Herr Johan, Fru Ides till Gladsax make, kusin till syskon
trion (jfr s. 12  f.). Under alla forhållanden var han nåra slåkt, eftersom Fru Ide
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kallar Anne for sin frånka, utser Gerhard (trol. den åldste i syskontrion) till 
vice testamentsexekutor och betånker samtliga syskontrions kvinnliga anforvan- 
ter (utom Fru Anne också dennas brorsdottrar). Herr Johans roil vid Gerhards 
och Heynes forsoning med drottning Margareta samt såttet for hans omnåm- 
nande i de båda »forsoningsdokumenten* av 1389 15/9 kommer harmed också 
i sitt råtta ljus.

Notiserna om Herr Johan ha berorts i samband med Fru Ides historia samt i 
utredningen om Sjorup—Sjostorp. Hår skall endast tillåggas att uppgiften om att 
han varit riksråd, vilken uppgift stundom moter i aldre historisk litteratur, icke 
har stod i verkligheten. C. S. Ronbeck (Analecta Historica de antique urbe Ahusia, 
Lund 1798, s. 18) lanserar denna teori i samband med relaterandet av Fru Ides 
donation av N . Bjorstorp i Brosarp till hospitalet i Åhus, vilken håndelse han 
hånfor till 1393. I verkligheten år donationsbrevet daterat 1389 13/10 , och dår 
presenteras han endast som »riddaren herr Johan S.» (Det forlorade orig. avskrivet 
i Langebeks Dipi., Rigsarkivet, Kbhvn; Jfr  Suhm, X IV , s. 254; Æ A , V: 1, s. 793; 
Rep., nr 3716).

Var det enbart ett oblitt 6de, som gjorde, att icke ett enda dokument, som 
med absolut såkerhet utstållts av Johan Snakenborg, Fru Ides till Gladsax make, 
blivit bevarat till eftervårlden, att hans namn over huvud så ytterst sålian fore
kommer i urkunderna? Eller kan detta ha något samband med att han kanske 
hade en stor del av sin verksamhet forlagd till det under medeltiden såkerligen 
mycket ogåstvånliga Albo, mossarnas och surskogens Alesmark? Medlemmarna 
av atten Galen till Eljarod ha dock låmnat icke få spår efter sig. Johan Snaken
borg år och torde forbli »Den hemlighetsfulle« bland de många gestalterna 
kring Fru Ide till Gladsax.

Många exempel på hårdhet, maktovergrepp och troloshet kunna framdragas 
ur Snakenborgarnas historia. 1 332  30/9 måste biskop Ludolf av Schwerin hota 
att bannlysa Johan von Bulow och hans medhjålpare (bl. a. 2 icke namngivna 
medlemmar av åtten Snakenborg), eftersom Biitzow icke overlåmnats enligt over- 
enskommelse (MU, nr 5357). Gerhard och Heyne ha genom sitt upptrådande 
icke minst mot kyrkans mån i Sverige och Henneke (Johan ?) på grund av blod
badet på allmogen i Jårrestads hårad hjålpt till att skapa det hat mot de ut- 
låndska »tyrannerna», som med tiden skulle utlosa landsomfattande frihets- 
rorelser.

Men de voro barn av sin tid också i det avseendet, att de gynnade de kyrkliga 
institutionerna och sorjde for sin sjal genom altarstiftelser och sjålamåssor. 
Många trådar gå mellan Snakenborgarna och Vadstena. Fru Anne på Bjårsjo- 
holm, som sjålv fick sitt namn infort i Vadstenadiariet, kan mycket val ha for- 
medlat kontakten mellan Fru Ide till Gladsax och denna klosterstiftelse.

Snakenborgarnas insats i det egentliga Danmarks historia blev sporadisk och 
foga mårklig. I Sverige kommo de dåremot att under en ganska lång tidrymd 
intaga ett framstående rum, en motsvarighet till de i detta sammanhang aktuella 
Falkarna på Sjålland och Bingarna i sydostra Skåne.
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S L A K  T T A V L  A

Johan Snakenborg 
1 2 18 -

Led. av formyndarrådet 
i Mecklenburg

son:
Gerhard

1253-
Riddare hos fursten av Rostock 

soner:
1. Alverich 2. Herman 3. Heinrich 
129 4-130 2

Vasaller hos fursten av Rostock 
soner :

i. Georg 2. Johan
Var dod 1336  Vasall under

: Heinrich av Mecklenburg
soner:

1. Gerhard 2. Johan 3. Herman 
13 3 3 - 13 3 6  V ar d5d 1359

| soner:
barn: 1. Johan 2. Herman

1. Gerhard 2. Heyne 3. Anne g. m. Ide 
13 6 6 -14 14  1373—14 17  13 7 6 - 14 14  Falk till

Riddare Riddare Gladsax
barn: barn :

2 Sofia 1. Henrik 2. Berthold 3. Laurens 4. Flera till 
fy  f re, — L l i J  139 6 -14 35  139 6 -14 0 2  139 6 -14 6 6  namnet okånda
Var o dotter: Svenskt Vapnare Svenskt dottrar (1398)

— i i i ? —  Christine riksråd riksråd
^otter: so ni dotter:

^ A rvid Birgitta
Trolle d.å.

EXKURS I I I

S J 0 R U P - S J 0 S T O R P

Att på grundval av uppgifterna i de medeltida dokumenten skilja mellan 
Sjostorp (Christinehofs foregångare) i Andrarums sn, Albo hd, och Sjorup i 
Ljunits hd år en ytterst vansklig uppgift. I brev med något av de hår aktuella 
ortnamnen uppradas of ta ett flertal gårdar såvål i Ystadstrakten som i Albo, 
Jårrestads och Ingelstads hårader. Svårigheterna bli så mycket storre, dårfor att 
medlemmar av de inbordes befryndade åtterna Due och Thott (liksom i något 
fail Gere och Grim) talrikt forekomma i ågolångderna. A v de medeltida skånska 
åtterna år Dueåtten en av de svåraste att klarlågga. Ibland upptråder samme
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person under olika namn, ibland åter båra tvenne samtidigt levande medlenr- 
mar samma namn. I aldre litteratur anfbres stundom någon enstaka notis om 
agare till Sjostorp resp. Sjorup (Gustaf Ljunggren: Skånska Herregårdar, art. 
Christinehof; Ahlenius—Kempe: Sverige, geografisk topografisk statistisk beskrif- 
ning, I, Uppsala 1908, s. 152  och 612). Typiskt nog år det samma notiser, som 
åberopas for båda gårdarna.

Då ingen utredning om ågolångderna hitintills presterats men en sådan år 
av betydelse icke blott for kånnedomen om sydostskånsk medeltid i allmånhet 
utan också for uppkomsten av det till Gladsax lån horande godsbeståndet samt 
for Johan Snakenborgs och dårmed också Fru Ides till Gladsax historia, låmnas 
hår en sammanstållning av tillgångliga notiser om båda egendomarna. Borjan 
gores med Sjorup, eftersom denna gård år båst belagd i urkundsmaterialet. Når 
dess historia tecknats, erhålles en fast utgångspunkt for diskussionen om ur
kundsmaterialet från 1386 och 1387. Den avgorande frågan år ju, om just dessa 
dokument berora Johan Snakenborg samt om det dår upptagna ortnamnet avser 
Sjostorp i Albo hd. T ill sist diskuteras ortnamnsformerna ur språklig synpunkt.

*

Vid arvskiftet efter riksdrotsen Morten Due T320 23/8 erholl hans ånka, 
Ingerd, bl. a. all den egendom, som Herr Tuli Ebbesen (Gere) hade i Vemmer
lov i Skåne, vidare »Siørup« i Skåne »med all tillhorande egendom«, liksom 
Herr Peder Jensen (Galen r), Herr Tyge Ebbesen och Peder, som kalias Lausz- 
mand, ågde det, med den ång, som kallas Lysterums (Listarum) ång och sedan 
urminnes tid har legat till gården, likaså Middekielle (Nyndekålla i 0 . Vem- 
merlovs sn), Rodboch (Råboda i Rorums sn), Sckrøterth (Skråddarod i 0 . Vem
merlovs sn) och allt, vad Herr Morten ågde i Rideruuth (Rorum =  forndanskans 
Rytharum) och Stråntemolla (Rorums sn) och Forsemolla (O. Vemmerlovs sn) 
och allt, vad Herr Morten hade i Ornaberga (Gladsax sn) (Dipi. Dan., R. 2, 
Bd 8, nr 258; Rep., nr 1307).

1360 1 1  / 1 1  skrev sig Andreas Jacobsen till »Syothorp« (Barner—Heise, I, s. 
5 1 ff., och Dipi. VII). Hans sigillbild visar en liksom Grimarnas på långden 
delad skold. Med storsta sannolikhet år han identisk med den Anders Jacobsen 
Grim, som ofta nåmnes under åren 13 5 3 —138 1 såsom ågare till Tosterup (jfr 
Salomon Kraft, s. 72).

Peder Due »de Syothorp« gav 138 1 2/7 gods i (Skytts) Vemmerlov till Lunds 
domkyrka (Rep., nr 3328). Thiset (DAA, 18 9 1, s. 138) upptager denne som 
ovannåmnde Morten Dues son.

En till fornamnet okånd syster till Peder Due ingick åktenskap med Bonde 
Jensen Due. De hade barnen Jens (A) och Margrete (B).

Jens Bondesen Due (A)

pantsatte 1395 2/10 till Stig Aagesen Thott till Trollenås 12  gårdar i Svinaberga 
(S. Mellby sn), 7 gårdar i Borrby, 2 fåstor i Jårrestads hd, 2 gårdar i Hammen-
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hog och i gård i Luggude hd for 50 lodiga mark. Allt detta gods (utom en gård 
i Borrby) hade han årvt efter sin morbror, Peder Due (U DD , nr 28). 14 17  29/3 
utfårdade Niels Jensen Galen  till Hammar kvittensbrev åt Axel Pedersen Brahe 
till Krageholm och Tosterup (halvbroder till nedannåmnde Laurids Knob till 
Gyllebo) på den summa, for vilken han pantsatt honom dessa gårdar i Svina- 
berga, Borrby och Hammenhog samt i Jårrestads och Luggude hårader. Det 
meddelas, att detta gods tidigare ågts av Stig Aagesen Thott (Sv. Dipi., III, nr 

2343)-
Denne Jens Bondesen Due hade bl. a. barnen Laurens Jensen och Mette 

Jensdatter Due. Konung Hans utfårdade 1500 15 / 1 1  ett vittnesbrev for riks- 
marsken Eskild Mogensen Gøye till Tunbyholm rorande Thorsjo, och i detta 
hrev citeras det dokument denna Mette Jensdatter Due uppråttade 1445 rorande 
fordelningen av hennes gods. Hon intygar, att hon i arv efter sin fader, Jens 
Bondesen Due, och sin broder, Laurens Jensen Due, utom Thorsjo erhållit 
»Søerop, Gyllebo, i Vemmerlov, i Herrestads (felskrivning for Jårrestad) hårad 
liggande, i Karlaby, i Nyndekålla, i Svinaberga, i Mellby, i Borrby, i Brosarp, 
i Albo hårad, i Saritslbv, i Kallsjb (båda i nuv. Skurups sn), i Rorum» (Barner— 
Heise, II, Dipi. nr 3). Det år alltså hår fråga om delvis samma gods som i 1320  
års arvskifte efter Morten Due.

Fru Mette skånkte nu (1445) detta gods till sin kusins, Bonde Jepsen Thott 
(B,), barn: Jens, Maren och Birte Bondesdatter Due (Thott).

Margrete Bondesdatter Due (B)

ingick åktcnskap med Jep  (Jacob) Axelsen Thott. Båda åro begravna i Ystads 
S:t Petri klosterkyrka, och på den ånnu bevarade gravhållen låses: »hic iacet
iacobus absolonis qu(on)da(m) armiger de sijothorp-------- » ( =  Hår ligger Jacob
Axelsen, fordom våpnare, till S jo to rp --------). Såsom »Jacobi Absolonis de Syo-
thorp» beseglade han 1376  25/4 tillsammans med bl. a. Thorkild Nielsen Bing 
till Gladsax det brev, vari Peder Axelsen Thotts till Hårlov ånka, Juliane Peders- 
datter Grubbe, donerade gods till Lunds domkyrka (Rep., nr 3092), och 1388 
16/5 skånkte han sjålv såsom »Jacobus Absolonis de Syothorp» en gård i Malmo 
till samma kyrka for sjålamåssor (Rep., nr 3644).

Makarna hade barnen Bonde ( B J  och Axel Jepsen Thott (B„).

Bonde Jepsen Thott (B,)

fick 1 41 9 4/10 Krageholm, Gundralovstorp m. fl. gods (huvudsakligen i Herre
stads och Ljunits hårader) vid arvskiftet efter fbråldrarna (Sv. Dipi., III, nr 
2696; Rep., nr 5805. Jfr  Salomon Kraft, s. 80).

Som ovan (A) nåmnts erhollo hans barn — Jens Bondesen Due (Thott) till 
Krageholm samt Maren, gift med lehnsmanden på Gladsax, riksrådet Knud 
Truidsen Has till Ortofta, och Birte, gift med 1. Peder Axelsen Brahe till Vitt- 
skovle, 2. riksrådet Foliert van Knobe till Gyllebo, 3. riksrådet Johan Pedersen
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Oxe till Thorsjo — del i bl. a. Sjorup och sydostskånskt gods. De skanktes 1445 
av Bonde Jepsens kusin, Mette Jensdatter Due. A v dessa gods stannade den har 
ofta namnda Nyndekålla sedan i Knud Truidsen Has’ ago ånda till hans dbd 
(Rep., Ser. 2, nr 8957, s. 226), liksom Forsemolla och Råboda (namnda i doku
mentet 1320  23/8) forblevo i atten Knobs ågo (Rep., Ser. 2, nr 7853).

Axel Jepsen Thott (B2)

var också ågare till bl. a. »Søerops« huvudgård i Skåne (Rep., Ser. 2, nr 6088).
Vid arvskiftet 14 19  4/10 efter fadern, Jep Axelsen Thott, årvdes »Syothorpa- 

garth» och »Syothorpaby» jåmte gods i Lj units, Fårs och Gårds hårader av Axel 
Jepsens son, Jep Axelsen Thott (dod omkr. 1459) (Rep., Ser. 2, nr 6088; Sv. 
Dipi., III, nr 2696). I ett brev av 1488 8/4 intygas att »Jeip Axelsen, riddare i 
Sisirup», fordom skånkt gods till Lunds domkyrka (LA U , V, s. 48).

Jep Axelsen Thott pantsatte emellertid Sjorup till ovannåmnde Niels Jensen 
Galen till Hammar (Rep., Ser. 2, nr 7061; jfr Sv. Dipi., III, nr 2696, s. 512). 
Tvistigheter uppstodo dem emellan, och 1425 beskyllde den forre Niels Jensen 
Galen for att i egendomsaffårerna ha handlat svekfullt genom anvåndande av 
fijrfalskade brev (DAA, 1893, s. 162).

Herr Jeps son, Axel Jepsen Thott (dod omkr. 1487) till Støvringgaard, låt 
pantsåttningen åga bestand. 1475 16/10  meddelar kung Christiern I, att riks- 
rådet Johan Pedersen Oxe till Thorsjo (i sitt forstå åktenskap forenad med ovan- 
nåmnda Birte Bondesdatter Thott) skall inforas i besittningen av »Sidrop«, 
eftersom han sedan 2 år inlost den pant Niels Jensen Galen hade av Jep Axel
sen på »Siørop». Om Lage Brok eller någon annan uppvisar några egendomsbrev 
på godset, skall Johan Oxe forst komma med sin bevisning (LA U , IV , s. 242 f.; 
Rep., Ser. 2, nr 3723). Beslutet upprepas 1476 23/3 (Rep., Ser. 2, nr 3820). 
1487 24/5 utfårdade Axel Jepsen Thott slutgiltigt kopebrev till Johan Oxe på 
»Søerops* huvudgård och en del annat gods i Skåne (Rep., Ser. 2, nr 6088).

Axel Jepsen Thotts ånka, Margrete Andersdatter Bjørn, var 1492 20/1 på 
kungens råttarting i tvist med Lage Brok om det av Jep Axelsen Thott till Niels 
Jensen Galen låmnade pantebrevet på »Siørup« (Rep., Ser. 2, nr 7061).

1509 16/10  holls arvskifte efter Lage Esgesen Brok (dod omkr. 1503) till 
Estrup, hans hustru, Else Pedersdatter Laxmand, och deras avlidne son, Lage 
Lagesen Brok. Dårvid erholl Axel Axelsen Brahe (dod 15 5 1)  till Krageholm, 
Tunbyholm och Vittskovle på sin hustrus, Anne Lagesdatter Brok, vågnar bl. a. 
»Sørup» i Ljunits hd, Tryde och Tryde molla (Rep., Ser. 2, nr 11.365).

Dårefter biir det i dokumenten tyst kring denna plats. Det synes, som om 
godset forlorat sin karaktår av huvudgård.

*

138 7  26/8 upptråder »Hænekino (kasus ablativ till Henneke) Snætvenborgh 
de Syøthorp« såsom sigillant i en arvskifteshandling for bl. a. fru Anne Ger- 
hardsdatter Snakenborg till Bjårsjoholm (Rep., nr 3604). Han synes vara iden
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tisk med Fru Ides till Gladsax make i andra giftet, Johan Snakenborg (jfr s. 13 
och 1 1 5  f.). Samme adelsman skrev sig till »Syotorp®, nar han 1386 2 9 / 11  beseg
lade en penningtransaktion mellan Berthold Zitkow och Simon Galen (Sparres 
Kopiebok, B. 15 , s. 95 r, Riksarkivet, Sthlm).

Genom dessa båda dokument erhålles sålunda en naturlig anknytning till 
notisen hos Cornelius Hamsfort: » 1387. Likaledes utfordes samma år från slottet 
Sjothorp (de castro Siothorp) ett liknande blodbad på blinder av en tyrannisk 
tysk fogde vid namn Snakenborg i Jårrestads hårad» (SRD , V I, s. 534).

Ytterligare en intressant notis kan i detta sammanhang anforas. I en regest i 
»Kallundborgske Registre* meddelas: »I.ikaså biskop Peders av Roskilde brev, 
med vilket han upplåter åt drottning Margareta all sin råttighet i det gods han 
kopte av Ifver och Paine Ifversen i Drottningholm. Likaså i Setorp och alla 
andra gods i Jårrestads hårad och Albo hårad i Skåne, som Jens Lauridsen skb- 
tade honom. Likaså ett gods i Nyndekålla i Skåne, som han hade i pant av herr 
Jens Due frir 60 mark (i) lybsk (vikt). Givet i Herrens år 1401 på jungfru Marie 
avlelses fest ( =  8/12) (Æ A , I, s. 38; DM , IV , s. 354).

I detta sistnåmnda fail synes det med såkerhet vara fråga om Sjostorp i Albo 
hd. Biskop Peder Jensen Lodehat har till drottning Margareta upplåtit den del 
av egendomen, som han inkopt av Johannes Lauridsen Gere (jfr D A A , 1893, 
s. 185, dår årtalet 1401 dock felaktigt hånfbrts till transaktionen mellan biskop 
Peder och Herr Johannes). Annu 14 15  13 / 1 1  skrev sig emellertid våpnaren 
Johannes Lauridsen till »Syothorp® (Sv. Dipi., III, nr 2 154 ; Rep., nr 5556).

I 1500- och 1600-talens jordebocker och råkenskaper foreligger ett undersbk- 
ningsmaterial, som ger såkra uppgifter om en i Andrarums sn belågen gård vid 
namn Sjostorp.

Den s. k. Palteboken från 1510-talet meddelar, att »Søstrup® med »Søstrup 
schouff« ligger till Lunds drkesdte, att gårdens brukare heter Aage Pedersen 
samt att byn Blåstorps markaskål går upp mot »Søstrup« (Gosta Johannesson: 
Jordebocker over Lunds årkesåtes gods, Lund 1953, s. 376). Uppgifterna om 
ågare och brukare av »Søstorp® upprepas i 152 2  års uppbiirdsjordebok for Lunds 
årkesåte (Gosta Johannesson, s. 501).

Från 1547  foreligger en regest, byggd på 4 sockenvittnen och 1 håradstings- 
vittne, att »Stroe mark» i »Sosterup lån» ligger till Lundagård (Æ A , IV , s. 321 
-  nr X ,_ 5).

I »Lunds stickts Landebog® av år 1569 upptages under »Bona Curiæ ædituj® 
for Andrarum bl. a. »En eng hoss Sostruppe bro» (K. G . Ljunggren—B. Ejder: 
Lunds stifts landebok, II, Lund 1952, s. 221 f.).

15 7 1  8/2 erhbll Herluf Skave en gård i »Søstrup* i Andrarums sn i pant av 
kungen for 300 Daler (Rigens Pantebog; Kr. Erslev: Danmarks Len og Lens- 
mænd, Kbhvn 1879, s. 72), och 1574  3/2 mageskiftade han sig till den av 
kungen mot en gård på Sjålland (Kronens Skøder, I, Kbhvn 1892, s. 146).

I Lånsråkenskaperna for Gladsax lån upptages »Søstrupp® for 16 10  och 1 6 1 1  
samt »Søstrup® for 16 12  och 16 13 .
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16 7 1 års jordrefningsprotokoll skriver namnet »Sostorp« och »Sostarp*.
Som så ofta betråffande de medeltida godsen synes flera parter samtidigt haft 

del i Sjostorp. Regesten, som bygger på 1401 års forlorade skotebrev, meddelar 
icke, om Jens Lauridsen Gere sålt all sin råttighet i »Setorp« till biskop Peder i 
Roskilde. Att han ånnu 14 15  skrev sig till gården låter nårmast formoda, att 
han fortfarande hade del i den. Biskop Peders del forvandlades sedermera till 
kronogods. Vid 15 7 1  års forpantning och 1574  års mageskifte mellan kronan 
och Herluf Skave talas uttryckligen om 1 gård i Sjostorp. Lunds årkesåtes råt
tighet framtråder tidigast i Palteboken, medan åtminstone en del av egendomen 
var kronogods (tillhorande Gladsax lån) i borjan av 1600-talet. Elof Stoltz, som 
haft tillgång till Andrarums bruksråkenskaper och andra på Christinehof for- 
varade godsarkivalier, uppger (Andrarums Alunbruk, i Svensk Geografisk Års- 
bok 1932, s. 81 f.), att Jockum Beck kbpte Sjostorp 164 1 samt att han uppforde 
en Sjostorps gård 16 4 1—43 (uppgifterna håmtade ur den innehållsrika »En 
gammal act»). Den synes ha forstorts under kriget 1643—45, och 1646—47 upp- 
forde Beck en ny gård, som i handlingarna vanligen går under namnet Andra
rums gård. 16 7 1 års jordrefningsprotokoll, som ofta låmnar vårdefulla uppgifter 
om såtesgårdarnas åldre oden, har for denna gård endast sparsamma underråt- 
telser. Såteriet kallas »Sostarp, som for langt sedhan i danska tijdhen åhr vp- 
bygt, bestående af bygning till en lengia, som åhr grundmuhrat, huilcket såthe- 
rij tillhorer wållb.ne H.r Jockum Båck». Vidare uppgives att ett alunbruk upp- 
råttats av Beck på denna såtesgård »Sostarp«.

*

De urkunder forf. ovan grupperat kring Sjorup omspånna åren 1320 —1509. 
Betråffande det åldsta dokumentet (1320  23/8) kan vål viss tvekan uppstå dår- 
igenom, att det ovriga dår uppråknade godset ligger på grånsen till Albo hd 
(Smedstorp, O. Vemmerlov, Gladsax, Rorum). Ortnamnets stavning synes dock 
hår kunna undanroja tvivlen. Dokumenten från 14 19  4/10 och 1509 16/10  (och 
dårmed alla ovriga, som ha anknytning till dessa) visa, att det år fråga om går
den i Ljunits hd. Att Jep Axelsen Thott och hans hustru, Margrete Bondes
datter Due, blevo begravda i Ystad, talar åven for Sjorup. Av sårskild betydelse 
i detta sammanhang år att han skrev sig till detta »Syothorp» såvål 1376 25/4 
som 1388 16/5.

Henneke (Johan?) Snakenborg skrev sig till »Syøthorp» 1386 29/11 och 
138 7  26/8. Aven om det kan tånkas, att han haft viss råttighet i Sjorup och det 
dårfor icke år helt uteslutet, att ortnamnet åsyftar egendomen i Ljunits hd, lig
ger det dock nårmast till hånds att råkna med en annan gård. Hamsforts notis 
om 138 7  års strid och 14 0 1 års regest om transaktionen mellan biskop Peder och 
drottning Margareta ger ytterligare stod for denna teori.

Det finns dock uppgifter, som ytterligare komplicera frågan. Biskop Peders 
regest av 1401 uppger Johannes Lauridsen Gere som tidigare ågare till »Setorp«. 
M en åven den i dokumentet 1320  23/8 nåmnde Tuli Ebbesen, som dår stålles i
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samband med ågarna till Sjorupsgodset, var av Gereåtten (jfr D AA, 1897, s. 502, 
art. Gere). Likaså kombinerar 1401 års regest huvudgården med Nyndekålla och 
slåkten Due, vilket också år fallet i »Sjorups-brevet* av 1320  23/8. Den Jens 
Due, som nåmnes i regesten av 14 0 1, år identisk med den ovan under A  upp- 
tagne Jens Bondesen Due, som pantsatte sydostskånskt gods till Stig Aagesen 
Thott. Herr Stigs dotter, Gertrud Stigsdatter Thott, blev f. 6. gift med Axel 
Gødekesen Gere till Gundralov ( =  nuv. Ruuthsbo), sonson till ovannåmnde 
Johannes Lauridsen Gere.

Med ledning av dokumentens innehåll synes man alltså icke kunna komma 
fram till en absolut bindande bevisning.

*
Problemet måste emellertid också granskas från ortnamnsforskarens synpunkt.
En sammanstållning av namnformerna i de kring SjOrup i Ljunits hd av forf. 

hår grupperade dokumenten (ett antal belåggstållen påtråffade utover de i Lands
målsarkivet i Lund registrerade) visar foljande:

Syothorp: 1360 (orig.), 1376  (orig.), 138 1 (avskr.), 1388 (orig.), 14 19  (avskr.)
Sijothorp: omkr. 1400 (gravsten)
Siørup: 1320  (avskr.), 1488 (avskr.), 1492 (orig.), 1509 (orig.)
Siørop: 1475 (3 ggr, orig.)
Siøerwp: 1476 (orig.)
Siorarp: 1492 (avskr.)
Søerop: 1487 (orig.), 1500 (avskr.)
Sørop: 1475 (orig.), 1502  (orig.)
Søarp: 1502  (avskr.)

Senare stavningar: Siøarpp (1569), Sørup ( 15 6 1, 1590, 1620), Skorup (1684)
Ortnamnet måste vara uppbyggt av »sjo» och »torp». En liten sjo (det s. k. 

»Kyrkkårret«) finns också vid Sjorups gamla kyrka.
*

En sammanstållning av namnformerna i de ovan kring Sjostorp i Albo hd 
grupperade dokumenten ger foljande bild:

Syotorp: 1386 (avskr.)
Syøthorp: 138 7  (orig.)
Setorp: 1401 (regest)
Syothorp: 14 15  (orig.)
Søstrup: 1510-talet (4 ggr, Palteboken), 15 7 1  (Panteboken), 1574  (regest)
Søstorp: 1522  (råkensk.)
Søsterup: 1547  (regest)
Siothorp: omkr. 1600 (Hamsforts regest)
Søstrupp: 1569 (Landebogen), 16 10  (råkensk.), 1 6 1 1  (råkensk.)
Søstrup: 16 12  (råkensk.), 16 13  (råkensk.)
Sostorp: 16 7 1 (jordrevn.prot.)
Sostarp: 16 7 1 (jordrevn.prot.).
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Tvenne ting falla hår omedelbart i bgonen. Namnlistan består av 2 grupper, av 
vilka den forstå — med de till typen åldsta namnformerna — overensståmmer med 
de åldsta namnformerna i den ovan publicerade »Sjorup-gruppen». Om man 
enbart skulle råtta sig efter ortnamnsmaterialet, skulle man alltså nodgas grup
pera samtliga dokument från perioden 1320 —14 15  kring Sjorup. Det år emel- 
lertid i 1 fali (14 0 1) omojligt samt i ovriga 3 fali tvivelaktigt ur innehållssyn- 
punkt.

Synnerligen mårkligt år att i »Sjostorps-materialet« ett »s» inkommer i namn
formerna fr. o. m. Palteboken och att detta sedan bibehålles konstant (med un
dantag av Hamsforts regest från omkr. 1600). Med såkerhet går »Sjostorps- 
materialets« forstå (och samtidigt minst såkra) grupp liksom »Sjorups-materialet« 
tillbaka till »sjo» och »torp». Dåremot år det osåkert, att denna senare grupp 
har med »sjo» att gora.

Bertil Ejder har gjort forf. uppmårksam på sin hårledning av Sjostorp i Dalby 
sn. Dess namnformer åro: Søuidtzstorp (1530), Søuestrup (1547), Søuedtzstrup 
(1547), Siostoarp (1684) och Sostorp (169 1). Han råknar hår personnamnet Sig- 
vid som forstå led och får alltså »Sigvids« eller »Seveds torp». Några såkra slut- 
satser for »Sjbstorps-materialet« synes dock icke kunna dragas av detta exempel.

Når det gåiler denna sistnåmnda gård består svårigheten icke blott dåri, att 
de medeltida namnformerna åro så få och att endast 2 (från 1387 och 14 15) 
fbreligga i verkliga originalbrev. Man vet icke, var den medeltida gården Sjostorp 
legat, och icke heller var Jockum Beck åren 16 4 1—43 uppforde sitt nya Sjostorp. 
V N V  om Verkasjon ha i en åker påtråffats låmningar efter en byggnad, som 
man formodat har ingått i detta byggnadskomplex. Den andra gård, som han 
1646—47 efter krigets slut byggde bster om pannhuset (markerad på 1685 och 
1 7 1 1  års kartor), blev vanligen kallad Andrarums gård (jfr Stoltz, s. 81 f.). Sedan 
300 år år alltså bebyggelsen vid Sjostorp spolierad. Dårav foljer att ortnamnet 
sedan århundraden icke forekommer i dialektuttal utan endast i låsuttal.

Lika litet som historikerns material (urkundernas innehåll) kan alltså språk- 
mannens (ortnamnen) ge en slutgiltig losning på problemet Sjorup—Sjostorp. 
Forst sedan de många ortnamnen på »sjo-» blivit foremål for en specialunder- 
sokning, torde detta vara mojligt.

EXKURS IV

» D E N  S T O R A  P A N T E N  I S K Å N E «

Denna i de medeltida urkunderna ofta omnåmnda pant har tidigare i korthet 
behandlats av A. Heise (Barner—Heise, II, s. 34 ff.). Han foljer pantens historia 
fram till 1492 men visar icke, hur åganderåtten till det forpantade godset skiftade. 
Då hans framstållning lider av viss oklarhet och ofullståndighet (bl. a. betråffande
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de invecklade slåktskapsforhållandena), lamnas har en redogorelse for såvål pan
tens och underpanternas som sjålva godsets historia jåmte nodiga slåktutredningar. 
Som huvudkalla anvåndes Eline Gøyes Jordebog (E G J, s. 408 ff.), dår många 
dokument rorande detta åmne återfinnas i regestens form. Dårjåmte redovisas 
också for ett antal på Dansk Rigsarkiv och i Gavnø slottsarkiv befintliga urkunder, 
som ytterligare komplettera bilden och fora framstållningen fram ånda till 1549.

1. Pantens forhistorie

I det ursprungliga pantebrevet av 1356  9/3 meddelas att Ebbe Jensen Galt 
pantsåtter till Peder Bosen Falk hela det arv hans hustru, Margrete Nielsdatter 
— tidigare gift med Niels Hak — erhållit efter sina foråldrar, sina barn och sin 
syster Ingeborg (EG J, s. 408).

Riddaren Niels Nielsen Brok till Håckeberga, som levde under forrå hålften 
och mitten av 1300-talet, hade sonen Esge Nielsen Brok samt dottrarna M ar
grete, Ingeborg och Johanne Nielsdatter Brok. Av dessa blev Margrete forst gift 
med riddaren Niels Nielsen Hak till Ljungby. De barn, som foddes i detta 
åktenskap, synas ha dott tidigt. Efter Niels Nielsen Haks dod ingick hon nytt 
gifte med Ebbe Jensen Galt. T ill det nya boet forde hon som arv efter sina for
åldrar och barn samt sin likaledes avlidna syster, Ingeborg Nielsdatter Brok, allt 
det gods, som sedermera kom att ingå i den stora panten.

Når 1356  års pantebrev 1370  5/4 transporterades over på Thorkild Nielsen 
Bing till Gladsax och hans hustru, Ide Pedersdatter Falk, infogades i overlåtelse- 
handlingen liksom i det samtidigt utfårdade kvittensbrevet en passus om att over- 
låtelsen jåmvål omfattade »några Esge Broks brev» (EG J, s. 408 f.). Med denne 
Esge Brok kan avses såvål Margrete Nielsdatter Broks fars farbror, Esge Brok 
till Håckeberga, som hennes ovannåmnde broder, Esge Nielsen Brok till Håcke
berga. Det sistnåmnda år mest troligt och styrkes bl. a. dårav, att når denne 
1372  ingick skifte med sin (och Margretes) syster, Johanne, erholl han allt hen
nes arvegods i Skåne. Hon torde — liksom Herr Esge sjålv — ha haft del i detta 
foråldrarnas gods, som system Margrete årvde och som sedan kom att ingå i den 
stora pantens godsmassa. Dessa »Esge Broks brev« synas sålunda ha reglerat hans 
och system Johannes åganderåttsforhållanden (åtkomst resp. overlåtelse) betråf- 
fande detta gods.

Den egendom Margrete Nielsdatter Brok årvde efter sina barn bor rimligtvis 
vara deras arvegods efter fadern, Niels Nielsen Hak till Ljungby.

Godsmassan bakom den stora panten kom alltså ursprungligen från 2 olika 
hall: från åttema Brok och Hak. Sedan det forstå pantebrevet uppråttats, kom 
p a n trå tte n  till godset att innehavas huvudsakligen av medlemmar av slåkterna 
Falk, Bing, Grim, Saxtrup, Oxe och Gøye, medan å g a n d e rå tte n  till sjålva 
godset forblev i hånderna på Margrete Nielsdatter Broks arvingar, tilis det i 
slutet av 1400-talet inkoptes av den storste pantinnehavaren. Pantrått och ågande- 
rått kommo då att sammanfalla.



2. Huvudpantens historia

Ebbe Jensen Galt, som med sin hustru erhållit ett så stort godsbestånd, råkade 
i ekonomiska svårigheter av den art, att han fick tillnamnet »den forgældede« 
(obæratus) (Hist. Kildeskrifter, Ser. 2, Bd 2, s. 525). 1356  9/3 pantsatte han till 
Peder Bosen Falk (Fru Ides fader) hela hustruns arv for en summa av 500 mark 
rent silver i kolnsk vikt. Heise ansåg, att denna summa motsvarade c:a 20.000 kr. i 
1882 års mynt (Barner—Heise, II, s. 35). Godsmassan, som i detalj redovisas så- 
vål i sjålva pantebrevet (E G J, s. 408) som i Eskild Mogensen Gpyes kopebrev 
av 1488 29/8 (EG J, s. 4 1 1 ) ,  bestod av foljande egendomar:

Onsjd hcirad

Resi" J ^  h u v u d g å rd  i Sibbarp
| 3 gårdar +  i vattenkvarn i Reslciv 

Bosarp (eller Ask): Sonnarp 
V. Stro: Farstorp

I Gryttinge 
i gård i Torrlosa 
i » » Vittskovle

Trollenås: 2 gårdar i Astrup
N . Skråvlinge: Grydetorp 
Stehag: Hjortsås

Ronneberga harad

Tofta: Heljarp (?, orig. har Elliemolla)

Torna hiirc.d

| Godelov 
Godelov: Stubbarp

1 gård i Godelov 
Bonderup: 1 gård i Onnelov

F ars harad

Everlov: 1 gård i Everlov

Bara harad 
Burlov: Sunnanå

Venimenhogs hårad

O. Vemmenhog: Ollov

Ingelstads harad

(i. Ingelstad: Del i Ingelstads h u v u d g å r d
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Har jagers har ad

St. Harrie: Vi av Stora Harrie (h u vu d gård )

S. Åsho harad

Kvidinge: 3 gårdar i Sånna (?, orig. har Sandre)

Luggude hiirad

Fjårestad: Vallåkra

1370 5/4 var Peder Bosen dod. Hans ånka, Ide Olufsdatter, och trenne soner 
— Bo, Peder och Eskild Pedersen Falk — skotade då hela panten jåmte ovan- 
nåmnda av Esge Brok utstållda brev till svårsonen resp. svågern Thorkild Niel
sen Bing till Gladsax. Uttryckligen stadgas, att om hans hustru, Ide Pedersdatter 
Falk, dog barnlos, skulle panten återgå till hennes arvingar (— Fru Ides moder, 
brodér och deras efterkommande) (EG J, s. 408).

Samma dag (regesten har årtalet 1390, vilket måste vara skrivfel for 1370) 
utfårdade Thorkild Nielsen Bing kvittensbrev till Fru Ides moder och broder på 
»den stora panten«, vilken kommit i hans hånder som hans hustrus fådernearv 
(EG J, s. 409).

Efter Herr Thorkilds (och Johan Snakenborgs) dod forvaltade Fru Ide sjålv 
pantegodset. Hon dog 1399 15 /8  som barnlos ånka, och panten overgick då — 
i enlighet med overenskommeisen i overlåtelsebrevet av 1370  5/4 — i hennes 
broders ågo. Indirekt kan man av dokumenten sluta, att åtminstone brodern 
Eskild Pedersen Falk innehaft panten. Han var gift med Karine jensdatter Rud. 
I sitt tredje åktenskap var hon forenad med lehnsmanden på Gladsax, riksrådet 
Jens Andersen Grim till Tosterup. Att hon årvt panten efter sin forste man fram- 
går av en regest av 14 2 1 14 / 10 , dår Jens Grim pantsåtter en del av denna 
(34 pund korn i St. Harrie) till sin styvson, Eskild Eskildsen Falk. Det heter, 
att Jens Grim fick detta gods med sin husfru, Karine Madsdatter (lås Jensdatter!) 
(EG J, s. 409). Ytterligare bekråftelse hårpå erhålles i ett dokument av 1440 12 /2 , 
dår »Jens Grim har skiftat med Mogens GfSye på sin husfrus, fru Ide Eskilds- 
datter, vågnar efter hans husfru, Karine Rudsdatters dod, som var Fru Ides 
faders moder« (EG J, s. 409). Heise har alltså fel, når han håvdar (Barner— 
Heise, II, s. 35), att panten efter Ide Pedersdatter Falks dod årvdes av hennes 
yngre broder, Peder Falk, som var gift med Karen Rudsdatter, och att Fru Karen 
sedan ingick gifte med Jens Grim (jfr s. 103).

Det dokument, som ovan anforts under 1440 12 /2 , har Thiset vid utgiv- 
ningen av Eline Gøyes Jordebog anfort under 1440 1 1 / 2 .  Med hånvisning till 
detta tidfåster Heise dokumentet till 10 /2  ( =  S:ta Scholastice dag) (Barner— 
Heise, II, s. 36, not 1). Han stoder sig på en råttartingsdom av 1466 14 /7  
(Barner—Heise, I, Dipi. nr C X V II), dår brevet åberopas med dateringen »set. 
Scholastice dag, ther jonefru wor«. Eline Gdyes Jordebog har emellertid »anden 
dagen effter sanetj Scolastice dag« (EG J, s. 410). Fbrf. tyder detta så, att »anden
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dagen effter« overhoppats av skrivaren, når han i råttartingsdomen 1466 14 /7  
gjorde utdrag ur det dokument, som i Jordebogen foreligger i regest. Dateringen 
ar alltså felaktig både hos Thiset och Heise.

Riddaren Mogens Axelsen Gøye har enligt det ovan nåmnda arvskiftesbrevet 
av 1440 12 / 2  ingått åktenskap med Ide Eskildsdatter Falk (dotter till Eskild 
Eskildsen Falk, vilken i sin tur var son till Karine Jensdatter Rud i hennes forstå 
åktenskap). Vid arvskiftet erhollo de bl. a. hålften av den stora panten (EGJ, 
s. 409). Redan 1440 14 /2  åndrades overenskommeisen (Jens Grims doda hustru 
kallas också dår for Karine Rudsdatter) dårhån, att Jens Grim under sin åter- 
stående livstid skulle behålla åven den del av panten, som tillfallit Mogens 
Gøye och hans hustru vid arvskiftet två dagar tidigare (EG J, s. 410).

Efter Jens Grims dod skulle alltså ena hålften av den stora panten tillfalla 
Mogens Axelsen Gøye och hans hustru (såsom arv efter hennes farmor), medan 
andra hålften av panten skulle overgå till Jens Grims arvingar. Det uppstod 
emellertid strid om arvet.

Sidsel Nielsdatter Jernskæg var halvsyster till Jens Grim och ånka efter Bonde 
Jepsen Thott till Krageholm. På hennes vågnar låt hennes svårson, riksrådet 
Johan Pedersen Oxe till Thorsjo, 1465 17/8 på kungens råttarting taga vidisse 
(Barner—Heise, I, Dipi. nr C X 1V; Rep., Ser. 2, nr 1935) av uppgorelsen 1440 
14/2. Denna uppgorelse var nåmligen formånligast for Jens Grims arvtagare, då 
den endast tog hånsyn till stora panten men icke till det ovriga gods, som nåmndes 
i arvskiftesbrevet av 1440 12/2.

Mogens Gøyes och Ide Falks son, riksmarsken Eskild Mogensen Gpye, ståmde 
emellertid foljande år motparten (Johan Oxe, Sidsel Jernskæg och hennes son, 
Jens Bondesen Due (Thott) till Krageholm) infor kungens råttarting. Hår dom
des 1466 14 /7  vid makt icke blott uppgorelsen av 1440 14 /2  utan också tvenne 
andra — numera eljest helt okånda — brev om samma transaktioner, som Jens 
Grim och Mogens Gøye utvåxlat i Kopenhamn »thet same aar pa set. Valentini 
dagh» (Barner—Heise, I, Dipi. nr C X V II; E G J, s. 4 10  f.; Rep., Ser. 2, nr 2 117 ). 
Eskild Mogensen Gøye stod dårmed som laglig innehavare av denna hålft av stora 
panten jåmte annat gods.

På grund av de många underpanterna kunde ingen slutgiltig uppgorelse 
tråffas. Forhållandena forvirrades sedan ytterligare, eftersom Thorsjo drogs in i 
transaktionerna mellan Johan Oxe och Eskild Gøye. T ill slut skulle den senare 
avgå med segern. Han hade då byggt upp Tunbyholms godskomplex och blivit 
ågare till Thorsjo (Barner—Heise, II, s. 38 ff.).

3. Underpanterna i den stora panten

Helt ograverad synes den stora panten ha varit under hela den tid Peder Falk, 
Thorkild Bing, Ide Pedersdatter Falk (såsom ånka) och Eskild Pedersen Falk 
voro pantinnehavare. Annorlunda blev det, sedan panten genom den sistnåmn- 
des ånka, Karine Jensdatter Rud, overforts i Jens Grims hånder. Denne bruka-
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des flitigt i rikets tjanst och synes sålunda ha åtnjutit konungamaktens fbrtro- 
ende (jfr Saloraon Kraft, s. 72 ff.). Hans transaktioner i samband med den stora 
panten — vilka dokument Salomon Kraft har forbisen for sin biografi — blotta 
dåremot en man med foga sinne for ordning och reda i de privata affårerna.

14 21 14 / 10  pantsatte Jens Grim till sin styvson, Eskild Eskildsen Falk, 34 
pund korn i den i stora panten ingående huvudgården St. Harrie for 130  lbdiga 
mark i engelsk vikt. Det heter, att han tidigare låmnat samma underpant till 
Axel Pedersen (Saxtrup), och att Esge Brok inlbste panten for samma penning- 
summa (EG J, s. 409).

1437  24/6 pantsatte han till sin Sven, Elaagen Jensen Broge, 8 gårdar i St. 
Harrie for 400 rhenska gyllen (EG J, s. 409).

1440 12 /2  holl han — efter Karine Jensdatter Ruds ddd — det ovannåmnda 
arvskiftet med Mogens Axelsen Gøye och Ide Eskildsdatter Falk. Dessa tillskif- 
tades då »hålften av det pantegods i Skåne, som de (=  Jens Grim och Mogens 
Gøye) hava i pant for 560 lbdiga mark rent silver kolnsk vikt både i huvudsum- 
man och i råntan«. Vad Jens Grim hade utsatt av godset, skulle han infria, så 
att Mogens Gøye fick hålften (av panten). Denne utlovades samtidigt pant i 
Gladsax och Albo hårad (EGJ, s. 409 f.). Att Jens Grim såsom kunglig lehns- 
mand kunde forpanta en del av det kungliga lånet år mårkligt. Eftersom hans 
andra hustru, Kirstine Stigsdatter Thott, under sin ånkeståndstid hade lånet som 
pant av kungen for en lånfången summa (jfr s. 49 f .), torde forklaringen vara den, 
att också Jens Grim vid denna tid innehaft lånet som pantelån. Samtidigt med 
underpanten i »stora panten® blev det alltså hår en underpant i Gladsaxpanten.

1440 14 /2  mottog han for sin återstående livstid Mogens Gøyes och dennes 
hustrus hålft av »den stora panten« i forpantning (EG J, s. 410). Regesten i 
Eline Gøyes Jordebog kan hår kompletteras med uppgifterna i originalbrevet 
enligt vidisse av 1465 17/8  (Barner—Heise, I, Dipi. nr CXIV). Den Jens Grim 
och Mogens Gøye (på dennes hustrus vågnar) gemensamt tillfallna panten med 
ett pantvårde på 560 lbdiga mark rent silver kolnsk vikt skulle Herr Jens behålla 
for sin livstid, mot att han allena overtog sin och sin avdoda hustrus gåid samt 
inlbste, vad som var pantsatt (genom underpanter) av pantegodset, så att efter 
Herr Jens’ dbd hålften av panten ograverad kunde tillfalla Mogens Gøye och 
hans arvingar samt den andra hålften lika ograverad Jens Grims arvingar (Jfr Rep., 
nr 7062).

1443 14/4  utforde han på Gladsax den mest mårkliga transaktionen. Fastån 
han endast var tillfållig innehavare av panten (enligt overenskommelsen 1440 
14/2), utstållde han en ny undérpant på St. Harrie genom att åt sin forut 
nåmnde sven, Elaagen Jensen Broge, overlåta ett huvudbrev, lydande på 130  
lbdiga mark i detta gods. Sjålv hade Herr Jens inlost denna pant av Pouel Jen
sen Grib och erkånde sig nu genom denna forpantning vara skyldig Haagen Broge 
95 lbdiga mark (EGJ, s. 409; Heise, II, s. 36, uppger felaktigt roo lbdiga mark). 
— Denne Pouel Jensen tillhbrde slåkten Jernskæg, ehuru några medlemmar forde 
namnet Grib (DAA, 1899, s. 184). Herr Pouel skrev sig till Frøslev i Stevns
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(Sjalland). Hans engagemang i »stora panten® får sin forklaring dårav, att hans 
hustru, Birgitte (Manderup eller Bryske), i sitt tidigare aktenskap varit forenad 
med Eskild Eskildsen Falk till Gisselfeld (Fru Ides till Gladsax brorson), vilken 
— som ovan nåmnts — 14 2 1 r4/io  fick gods i St. Harrie i pant av Jens Grim.

*

Jens Grims många underpanter i sjåiva huvudpanten spelade också en bety- 
dande roli i samband med tvisterna mellan arvingarna: hans halvsyster (Sidsel 
Nielsdatter Jernskæg), dennas son (Jens Bondesen Due (Thott) till Krageholm) 
och svårson (Johan Oxe till Thorsjo) å ena samt hans styvsons dotterson (Eskild 
Mogensen Gfiye till Tunbyholm) å den andra sidan.

1466 14 /7  utfårdade rikskanslern en dom, varigenom skiftesbreven mellan 
Jens Grim och Mogens Gøye domdes vid makt. Den forres arvingar (nårmast 
Johan Oxe och Jens Due) skulle »fria forutnåmnde herr Mogens Gpyes arvingar 
hålften av den pant, som de forutnåmnda bppna brev dårom utvisa, som dår- 
uppå åro givna« (Barner—Heise, I, Dipi. nr C X V II; E G J, s. 4 10  f.; Rep., Ser. 2, 
nr 2 117 ) .

1474 1/5 utfårdade Johan Pedersen Oxe ett brev till fru Mette Eriksdatter Ged  
till Gedsholm (dotter till Erik Ged till Egby och Mette Stigsdatter Thott samt 
ånka efter landsdomaren i Skåne, Mattis Saxtrup) med lofte om att hålla henne 
skadeslos på grund av den brist Eskild Gdye hade i den stora panten (EG J, s. 4 1 1 ;  
J fr  ovannåmnda brev av 14 2 1 14 /10  dår Jens Grim intygade, att Axel Pedersen 
Saxtrup haft en underpant i »stora panten«),

1474 17/5 stadfåste Anders Stigsen Thott till (Trolle)Nås tillsammans med sin 
systerdotter, den ovannåmnda Mette Eriksdatter Ged, det skote, som Anders Stig- 
sens syster, Kirstine Stigsdatter Thott (ånka efter Jens Grim), ingått med Johan 
Pedersen Oxe genom att till honom overlåta de 3 pantebrev hon hade på godset 
i St. Harrie (Rep., Ser. 2, nr 3463).

1476 12/3 upplåt Jens Bondesen Due (Thott) på Krageholm till sin svåger, 
Johan Pedersen Oxe, sin broderlott och den del, som redan tillfallit eller kunde 
tillfalla honom i St. Harrie och allt det gods, som horde till den stora panten. Han 
erkånner sig ha uppburit full betalning dårfor (Rep., Ser. 2, nr 3813).

14 9 1 22/12  overlåmnade fru Mette Geds barn — Karl Saxtrup till Tureby, 
Knud Saxtrup till Gedsholm, Fru Kristine (gift med riksrådet Peder Nielsen Thott 
till Alnarp) och Jungfru Anne — brevet av 1474 1/5 till Eskild Gdye (EG J, s. 
4 1 1  f.). Dårmed turde slåkten Saxtrup ha blivit slutgiltigt udost. Vid arvskiftet 
t499 8/9 mellan ovannåmnda Kristine och Anne Mattisdatter Saxtrup efter mo
dern, Mette Ged, och brodern, Knud Saxtrup till Gedsholm, nåmndes icke den 
stora panten (Rep., Ser. 2, nr 8885).

Under mellantiden mellan dessa två sista dokument hade två viktiga håndeiser 
intråffat. Eskild Gøye hade 1488 lyckats kopa hålften av åganderåtten till sjåiva 
godset i den stora panten (se nedan!), och Johan Oxe hade avlidit. Marken hade 
sålunda beretts for den slutliga uppgbrelsen mellan Johan Oxes arvingar och
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Eskild Gøye. Denna ågde rum i Hålsingborg 1492 2 3 / 1  och reglerades genom 
tre olika brev: 1. Inger Bille (Johan Oxes andra hustru, som nu var ånka) och 
hennes barn samt O luf Johansen Oxe till Thorsjo (Johan Oxes son i hans tidi- 
gare aktenskap med Birte Thott) intyga, att de av Eskild Gøye till Tunbyholm 
erhållit de penningar, for vilka de hade St. Harrie i pant. Efter Jens Grims tre 
pantebrev galide summan 400 rhenska gyllen och 225 lbdiga mark (E G J, s. 4 12). 
2. Eskild Gøye erkånner, att han slutit overenskommelse med ovannåmnda per
soner om »Harrie-panten», och att han fått de dårpå lydande pantebreven ut- 
lamnade (Barner—Heise, I, Dipi. nr C LX X III). 3. Eskild Gøye ger ovannamnde 
Johan Oxes arvingar kvittensbrev rorande alla krav, som han eller hans arvingar 
kunde ha till dem på Jens Grims, dennes arvingars och hustrus (Kirstine Stigs- 
datter Thott) vågnar for den stora panten, av vilken Jens Grims arvingar enligt 
domslut skulle inlosa hålften (Barner—Heise, I, Dipi. nr C L X X IV ; Jfr Rep., Ser. 2, 
nr 7064 och 7065).

Dårmed hade Eskild Mogensen Gøye fått sin genom arv tillkomna hålft av 
pantråtten i den stora panten så gott som fri från underpanter. Åtminstone en 
sådan fanns dock ånnu att reglera (1507  25/1) .

4. Åganderåtten till pantegodset

I den foregående utredningen har åganderåtten till panten och underpanterna 
foljts. Hur hade under tiden åganderåtten till det sålunda forpantade godset 
gestaltat sig?

1488 29/8 utfårdade David Arildsen Quitzow till Svenstorp ett skotebrev till 
Eskild Mogensen Gøye, vilket utgor sjålva huvudkållan till kånnedomen om 
denna sida av stora pantens historia. Numera kant endast i regest meddelar det, 
att »herr David Arildsen i Svenstorp, riddare, skoter till herr Eskild Gøye i
Gisselfeld, riddare, hålften av detta efterskrivna g o d s--------(hår uppråknas så
gott som alla de i stora panten ingående gårdarna i samma ordning och med 
samma namn som i Ebbe Jensen Galts pantebrev 1356  9/3 till Peder Falk), som 
kallas den stora panten i Skåne, som Ebbe Jensen Galt pantsatte herr Peder 
Falk, som var hans hustrus, Margrete Nielsdatter, gods, vilket foreskrivna gods 
herr Niels Brok, riddare, årvde efter hennes dod, och herr David Arildsens mo
der, fru Ingeborg Nielsdatter, uti gångearv årvde efter hans dod hålften i fore- 
skrivna gods och herr David Arildsen tillfoll i arv efter henne» (E G J, s. 4 1 1 ;  Rep., 
Ser. 2, nr 6333).

Såsom redan i utredningen till stora pantens forhistoria påvisats hade ågande
råtten till den i denna pant ingående godsmassan årvts av Margrete Nielsdatter 
Brok efter att forut ha varit i hennes makes och barns, foråldrars och systers ågo. 
Efter hennes dod årvdes den — enligt dokumentet 1488 29/8 — av Niels Brok. 
Denne, riddaren N iels Esgesen Brok till Håckeberga, var son till Esge Nielsen 
Brok och sålunda brorson till Fru Margrete. Han synes ha dott som slåktens siste 
man. Tvist uppstod mellan arvingarna, till vilka Arild Madsen Quitzow (på sin 
hustrus vågnar) horde (DM, V, s. 296 f.). Denna notis, stålid i relation till upp-
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giften i skotebrevet 1488 29/8 om Ingeborg Nielsdatter som arvtagare, visar, 
hur det gått med åganderåtten till godset efter Niels Esgesen Broks dod.

David Arildsen Quitzovv till Svenstorp var son till Arild Madsen Quitzow 
och dennes hustru, Ingeborg Nielsdatter Hak. Denna Fru Ingeborg var slåkt 
med Margrete Nielsdatter Broks make i forstå åktenskapet, Niels Nielsen Hak. 
(Han hade en kusin, Anders Davidsen Hak, till vilken Ingeborg Nielsdatter Hak 
synes ha varit sonsons dotter.) Ingeborg Nielsdatter Hak årvde alltså som »gånge- 
arv» h a lv a  å g a n d e rå tte n  till det i stora panten ingående godset, och från 
henne overgick denna aganderått till sonen, David Arildsen Quitzow. 1488 29/8 
såide denne i sin tur arvslotten till Eskild Mogensen G'/iye (EG J, s. 4 1 1 ;  Rep., 
Ser. 2, nr 6333).

Redan 1439 29/7 (enligt Heise — Barner—Heise, I, s. 35 — felaktigt 1436) 
hade hans fader, Mogens Axelsen Gøye, ingått en overenskommelse med Jens 
Grim om att Mogens Gøye skulle behålla allt det gods i Sjålland, som hans 
hustru, Ide Eskildsdatter Falk, och Jens Grim tillsammans hade årvt efter Karine 
Jensdatter Rud. På samma sått skulle Herr Mogens också behålla »Herrestad, 
Komstad och mollan i Lunnarp och Tunby» (EG J, s. 4 12).

Den, som något sysslat med Fru Ides till Gladsax historia, marker genast, att 
alla dessa sistnåmnda gods ingå i den gåva, som Fru Ide i sitt testamente 1398 
i form av forpantning overlåmnade till sina testamentsexekutorer med forbehåll, 
att godset skulle återgå i hennes arvingars hånder, når beståmmelserna i testa
mentet uppfyllts. Så har alltså skett. Genom Fru Ides broder, Eskild Pedersen 
Falk, ha dessa egendomar kommit till hans ånka, Karine Jensdatter Rud, och 
genom henne till maken i tredje giftet, Jens Grim, och dennes styvsons dotter, 
Ide Eskildsdatter Falk, och hennes make.

I Eline Gøyes Jordebog återfinnes denna regest omedelbart efter de under 
samlingsrubriken »Thett store panntt« samlade regesterna rorande denna pant. 
Hår år det alltså icke fråga om pantrått utan om åganderått. Fru Ides till Glad
sax brorsons svårson har genom arv efter henne kommit i besittning av någon 
jordegendom i Tunby. Hans son, Eskild Mogensen Gøye, lyckades 1466 14 /7  
forvårva hålften av pantråtten till den stora panten, som Fru Ide en gång odelad 
innehaft såsom fadersarv. Men 1488 29/8 avancerade han långre betråffande 
den stora panten ån vad Fru Ide någonsin gjort. Då forvårvade han åganderåtten 
till sjålva godset i den återstående hålften. Eskild Gøyes måktiga Tunbyholm 
byggdes upp på delar av det splittrade men genom Mogens och Eskild Gøye åter 
delvis samlade godsbestånd, som en gång legat till Gladsax.

5. Den stora panten under 1500-fa/ef

Med Eskild Mogensen Gøyes forvårv av pantråtten till ena hålften och 
åganderåtten till andra hålften av den i stora panten ingående godsmassan var 
Ebbe Jensen Galts transaktion av 1356  icke borteliminerad. Annu återstod en 
del att samla genom forvårv av mindre underpanter. Men samlandet var knap- 
past avslutat, forrån delningens och upplosningens tid i form av arvskiften åter
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stundade. Det bevarade urkundsmaterialet ger den intresserade tyvarr endast 
mojlighet att glimtvis fdlja denna tidigare aldrig utredda process. De fåtaliga doku- 
menten framhåva nu som tidigare, hur invecklade forhållandena betråffande den 
stora panten i verkligheten voro.

Eskild Mogensen Gøyes son, rikshovmastaren Mogens Eskildsen Gøye, gick i 
faderns fotspår, nar det galide att få den stora pantens godsmassa gravationsfri.

1507 2 5/1 fick lian Marine Pouelsdatter att till honom skota »all sin del i 
den stora panten i Skåne» (EG J, s. 4 12). — Hon var dotter till ovannåmnde Pouel 
Jensen Grib (Jernskæg), som — enligt regesten av 1443 14/4 — tidigare haft en 
underpant i »stora panten«. I en regest av 1497 9/1 (EG J, s. 400) kallar också 
Eskild Mogensen Gøye henne for sin moster. (Råtteligen var det hans mors halv- 
syster, emedan Herr Eskilds moder, Ide, var fodd i Birgitte Bryskes åktenskap 
med Eskild Eskildsen Falk men Marine i hennes åktenskap med Pouel Jensen 
Grib).

1524  27/6 skotade hans svåger, Henrik (Heneke) Schested till Krummendiek, 
med sin hustrus, Ide Eskildsdatter Gøye, samtycke till honom 23 gårdar i Herre
stad, 15  i Godelov, 1 i Stubbarp, 14  i Ingelstad, 9 i St. Harrie och 2 i Solberga 
(EG J, s. 4 12). Hår rdr det sig om åganderåtten till en betydande del av de i 
stora panten ingående gårdarna, alltså den del av pantens godsmassa, som Ide 
Eskildsdatter erhållit i fadersarv.

1537  6/2 var en tvist mellan Holger Gregersen U lf stand till Skabersjd och 
Mogens Eskildsen Gøye om »stora panten» fore på kungens råttarting. Herr 
Mogens framlade då breven av 1466 14/7 (om faststållelsen av skiftesbreven mel
lan Jens Grim och Mogens Axelsen Gøye) och 1488 29/8 (David Arildsen Quit- 
zows skotebrev till Eskild Mogensen Gøye på halva åganderåtten i stora panten) 
(Herredagsdombog 153 7 —, nr 1, Bl. 15 3  b, Rigsarkivet, Kbhvn. J fr  Rep., Ser. 2, 
nr 6333).

Efter Herr Mogens ddd 1544 hade arvingarna att dela ett betydande gods- 
bestånd. I detta ingick också delar av stora panten.

1540 2 6 / 11  gav O luf Mogensen M unk, vid denna tid hovitsman på Skive
hus, sin svåger, O luf Nielsen Rosencranlz till Vallø, tillåtelse att »inlosa vad 
lott och del, som mig kan tillfalla uti den stora panten i Skåne, så som herr Hol
ger Gregersen vann av herr Mogens Gøye» (Barner—Heise, II, Dipi., nr C LV ).

Hår spårar man en av trådarna i den stora panten mellan slåkterna Gøye, 
Hak och Munk. Riksrådet Holger Gregersen Ulfstand till Skabersjo var gift 
med H elle Nielsdatter Hak till Håckeberga. Hennes farfar (Mogens Andersen 
Hak) var nåstkusin med den tidigare omnåmnde David Arildsen Quitzow till 
Svenstorp (son till Ingeborg Nielsdatter Hak), vilken 1488 29/8 såide sitt mo
dernearv, åganderåtten till hålften av godset i stora panten, till Eskild Mogensen 
Gøye. Helle Hak var alltså nåra befryndad med de personer, som tidigare inne- 
haft åganderåtten till den i stora panten ingående godsmassan. — Vad de i sam- 
ma dokument nåmnda medlemmarna av åtterna Munk och Rosencrantz betråffa, 
var Oluf Nielsen Rosencrantz till Vallø gift med Ide Mogensdatter Munk, en
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syster till O luf Mogensen Munk på Skivehus. Den ovannåmnda Helle Niels- 
datter Haks farfars far, Anders Davidsen Hak till Håckeberga, var gift med 
Gertrud Mogendatter Munk. Dessa slåktskapsforhållanden, som hade sin givna 
betydelse for arvsråtten till i den stora panten ingående godsinassan, belysas 
ytterligare av foljande dokument.

1549 15 /5  ingicks ett kontrakt mellan Peder Oxe till Gisselfeld och andra 
Mogens Gøyes arvingar på ena sidan samt Holger Gregersen Ulfstands ånka 
(den ovannåmnda Helle Nielsdatter Hak till Håckeberga) och svårson (Tage 
Ottesen Thott till Eriksholm, gift med Else Holgersdatter Ulfstand) samt andra 
Holger Ulfstands arvingar på den andra sidan angående delningen av den stora 
panten i Skåne (Barner—Heise, II, Dipi. nr CXC).

For att forstå tillkomsten av detta kontrakt måste forst slåktforhållandena 
utredas.

Genom en mångd forpantningar hade Eskild Mogensen Gøye omsider blivit 
ågare till Oluf Johansen Oxes Thorsjo. I sitt testamente skrev han denna huvud- 
gård på sin hustru i andra åktenskapet, Sidsel Axelsdatter Brahe. Oluf Oxes 
broder, riksrådet Johan Johansen Oxe, kopte sedermera tillbaka Thorsjo av 
henne. På grund av panterna i godset blevo dessa transaktioner av invecklad art. 
Genom att denne Johan Oxe sedan ingick gifte med Eskild Gøyes sondotter, 
Mette Mogensdatter Gøye, blevo arvsforhållandena ytterligare tilltrasslade. Forst 
hans son, rikshovmåstaren Peder Johansen Oxe, lyckades omsider få gården helt 
inlost och fri från panter.

N år det våldiga arvet efter Mogens Eskildsen Gøye skulle skiftas, var alltså 
en av Oxarna — Gøyarnas mångåriga tråtobroder — såsom svårson med bland 
arvingarna. Godsmassan i stora panten utgjorde endast en mindre del av arvs
massan. Kontraktet 1549 15 /5  var avsett att fordela stora pantens gods. Peder 
Johansen Oxe och hans medarvingar erhollo 4 gårdar i St. Harrie, utgorande 
»den sjåttedel uti forutnåmnda stora pant dem efter herr Mogens Gøye år till- 
dbmt», medan Holger Gregersen Ulfstands arvingar fingo »de fem parter utav 
samma pant efter foreskrivna doms lydelse». Vid fordelningen gick man efter 
ett forut uppgjort register, och det overenskoms om delning jåmvål av det gods, 
som framdeles kunde uppspåras såsom tillhorande den stora panten.

Genom dessa transaktioner hade godsmassan i den stora panten åter upp- 
delats på en mångd hånder. Ingen skulle forsoka gbra om Eskild Gøyes bravad 
att återsamla de många delarna.

*

Det viktigaste sydostskånska godset, som ingick i den stora panten, var (del i) 
Ingelstads huvudgård. Från lokalhistorisk synpunkt kan det vara av intresse att 
konstatera, att Ingelstad på 1500-talet åter kom i slåkten Galts ågo. Ingeborg 
Gjordsdatter Drefeld (d. 1552) till Ingelstad ingick nåmligen gifte med Peder 
Ebbesen Galt (d. 1548). Deras son, Niels Pedersen Galt (d. omkr. 1608), skrev 
sig till Ingelstad men såide gården år 1608 till Hans Lindenov, vilken f. 6. 
också var ågare till Gavnø.
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L I T T E R A T U R

Altman orientering

Ide Pedersdatter Falk nåmnes varken i den aldre eller yngre upplagan av 
Dansk Biografisk Lexikon. I Svenskt Biografiskt Lexikon (den nyutkomna del 
15  behandlar bl. a. namnet Falk) avfardas hon på ro rader genom omnåmnande 
av hennes giftermål, testamente och altarskåp jåmte litteraturhånvisningar.

Den utredning, som hår presenteras, bygger huvudsakligen på medeltida brev 
och regester. I stållet for att forteckna mångfalden av urkundsbocker, regest- 
samlingar och arkiv hånvisas en gång for alla till den av forf. sammanstållda och 
i tryckfårdigt manuskript foreliggande »Gladsax Urkundsbok, I», dår samtliga 
dokument rorande Fru Ide till Gladsax komma att publiceras in extenso jåmte 
utforlig litteratur- och arkivforteckning.

For att icke i alltfor hog grad låta huvudtexten tyngas av utblickar och andra 
orienteringar av notkaraktår ha kortare partier av detta slag placerats med petit 
inne i den fortlopande texten, medan utforligare oversikter, som på ett eller 
annat sått tjåna att belysa håndelseforlopp eller slåktforhållanden, placerats efter 
texten i form av exkurser. I dessa partier ha direkta kållhånvisningar gjorts, då 
de dår åberopade dokumenten icke komma med i Urkundsboken.

I den konsthistoriska litteraturen meddelas detaljerade redogorelser for Fru 
Ides altarskåp i Lunds domkyrka. Notiser om hennes altarstiftelser samt kloster- 
stiftelserna i Gladsax och Gavnø finnas — forutom i moderna utgåvor av original- 
dokumenten — också i en mångd åldre verk. Då dessa notiser från lårdomshisto
risk synpunkt åro av stort intresse (sanningshalten kan lått provas genom jåm- 
forelse med kållmaterialet), upptagas bockerna hår nedan, trots att de sakna 
vårde vid en historisk-kritisk, på handskriftsmaterial byggd undersokning av Fru 
Ide och hennes gårning.

Manuskript

Collectio Ronbeckiana, I, Univ.bibl., Lund.
Engestromska Samlingarna, B. V III: 2: 37, Kungliga bibl., Sthlm.

Tryckt litteratur

Anrcp, Gabriel: Svenska Adelns Attar-taflor, I och IV , Sthlm 1858, 1864.
A PD  =  Acta Pontificum Danica, I —II, Kbhvn 1904—1907.
Arhnung, ]. O.: Roskilde Domkapitels Historie, I, Roskilde 1937.
Barner, Konrad—Heise, A .: Familien Rosenkrantz’s Historie, I—II, Kbhvn 1874— 

1882.
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Brasch, Chr.: Vemmetoftes Historie, 1, Kbhvn 1859, s. 14 ff.
Brilioth, Yngve: Svensk kyrka, kungadome och påvemakt, Uppsala universitets 

årsskrift 1925, Teologi 1, Uppsala 1925.
Brunius, C. G .: Nordens åldsta metropolitankyrka, Lund 1836.

— Skånes konsthistoria for medeltiden, Lund 1850, s. 329 f., 400, 522 ff.
B SH  =  Bidrag till Skandinaviens historia (utg. av C. G . Styffe), I—V, Sthlm

1859—84.
Cinthio, Erik, & Olsson, Bror: Lunds domkyrka, Malmo 1953, s. 33.
Corylander, Johan: Beråttelse om Lunds domkyrka, Lund 1884.
D A A  =  Danmarks Adels Aarbog, årg. 1888 (Bing) och 1892 (Falk).
D A B =  Danske Adelige Brevkister (udg. af A. Thiset), Kbhvn 1897.
Danmarks gamle Personnavne, I, Kbhvn 1936—40.
Daugaard, J. B.: Om de danske Klostre i Middelalderen, Kbhvn 1830.
Detmar: Liibecker Chronik (Die Chroniken der deutschen Stådte vom 14. bis 

ins 16. Jahrhundert), X X V I, Leipzig 1889, s. 26.
Diar. Vadst. =  Vadstena klosters Minnesbok, Sthlm 19 18 .
Dipi. Chr. I =  Diplomatarium Christierni Primi (udg. af C. F. Wegener), Kbhvn 

1856.
Dipi. Dan. =  Diplomatarium Danicum, R. 2, Bd I—V I, IX —XI, Kbhvn 1938— 

1953-
Dipi. Suec. =  Diplomatarium Suecanum, I—V III, Sthlm 1829—1953.
D M  =  Danske Magazin.
Efterretninger om Biskop Peder Jensøn i Roskilde, i DM , IV , Kbhvn 1750, s. 

289 ff. och 353 ff., samt V, Kbhvn 17 5 1 , s. 36 ff. och 66 ff.
E G J =  Fru Eline Gøyes Jordebog (udg. af A. Thiset), Kbhvn 1892.
E rslev, Kr.: Danmarks Historie under Dronning Margrethe og Erik af Pom

mern, I—II, Kbhvn 1882—1901.
— Testamenter fra Danmarks Middelalder indtil 1450, Kbhvn 19 0 1, nr 72.
— (og Bruun, Henry): Peder Jensen Lodehat, i Dansk Biografisk Lexikon, 

aldre serien, Bd X, s. 356 ff., nyare serien, Bd 14, s. 435 f.
Fru Ida Falks till Gladsax testamente av år 1398. Tolkat av lektor August Torn- 

gren. I Skånes hembygdsfdrbunds årsbok 1932, Lund 1932, s. 1 19  ff.
Hadorph, Johan: Bjårkoa Ratten, Sthlm 1687.

— T vå gamla svenska rijm-kronikor, I—II, Sthlm 1674—1676.
Hedcjvist, Vilhelm : Den kristna kårleksverksamheten i Sverige under medel

tiden, Strångnås 1893.
Hildehrand, Hans: Sveriges medeltid, I, Sthlm 1879.
Historisk Tidskrift, 1886, Sthlm 1886, s. 85. f.
Hofman, Hans de: Samlinger af Publique og Private Stiftelser, Fundationer og 

Gavebreve, V III, Kbhvn 1762, s. 474.
Hofman, Tycho de: Historiske Efterretninger o m ---- danske Adelsmænd, I—III,

Kbhvn 17 7 7 —1779.
H R  =  Hanserecesse (Bearb. von Goswin Fr. von der Ropp), I, Leipzig 1876.
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H R SH  =  Handlingar rorande Skandinaviens historia, 1 —40, Sthlm 18 16 —1860.
Huitfeld, Arrild: Danmarckis Rigis Krønicke, I, Kbhvn 1652.
Jahn, F. H .: Danmarks politisk-militaire Historie under Unionskongerne, Kbhvn 

1835.
Jensen, P. E.: Gavnø Kloster og Herregaard, Kbhvn 1902.
Johannesson, Costa: Jordebocker over Lunds årkesates gods, Lund 1953.
Kornerup, Jacoh: Fra det gamle Roskilde, Roskilde 1925, s. 12 1  f.

— Roskilde i gamle Dage, Kbhvn 1892, s. 220.
Kraft, Salomon: Jens Grim på Tosterup och folksågnen om pråstmordet i Lbderups 

kyrka, i Foreningen for fornminnes- och hembygdsvård i sydbstra Skåne, 
Skrifter, II, Ystad 1926, s. 67 ff.

Kronens Skøder, I, Kbhvn 1892.
Lagerhring, Sven: De territorio Jerrestad (J. G. Alsing), Lund 1760.

— Monumentorum Scanensium (J. N . Kemner), II, Lund 1748.
— Swea Rikes Historia, III, Sthlm 1776, och IV , Sthlm 1783.

Lorenzen, Vilhelm: De danske Klostres Bygningshistorie, I—XI, Kbhvn 19 12 — 
19 4 1.

— Roskilde Domkirke, Roskilde 1924.
Lundberg, A. W .: U r skånska Båtslåktens håfder, Lund 1905, s. 1 r f.
Lunds stifts landebok (utg. av K. G . Ljunggren och Bertil Ejder), II, Lund 1952.
Liideke =  Denkmal der Wieder-Eroffnung der Deutschen Kirche in Stockholm 

— — 18 2 1 (mit diplomatisch-historischen Beylagen), von Joh. Anton Aug. 
Liideke, Sthlm 1823.

LA U  =  Lunds årkestifts urkundsbok (utg. av Lauritz Weibull), II I—V I, Lund 
19 0 0 -19 39 .

Lofqvist, Karl-Erik: Om riddarvåsen och frålse i nordisk medeltid, Lund 1935 , 
s. 265.

Matthiæ, Magno: Civitatum quarundam Schaniæ, i Historiske Kildeskrifter (udg. 
av Holger Rørdam), 2 R., 2 Bd., Kbhvn 1887, s. 273.

M U =  Meklenburgisches Urkundenbuch, I—X X V , Schwerin 1863—1936.
Molhech, Christian: Breve fra Sverrig i Aaret 18 12 , I, Kbhvn 18 14 , s. 83.

— Lund, Upsala og Stockholm i Sommeren 1842, Lund 1844, s. 34.
M unch, Peter A.: Det norske Folks Historie, 2. Afd., II, Chria 1863, s. 454.
N D M  =  Nye Danske Magazin (Bd. 5, s. 1 ff.).
Ordbog over det danske Sprog, 3, Kbhvn 19 2 1, sp. 529 (art. »Davids-Degn»).
Otto, Alfred: Liber Daticus Roskildensis, Kbhvn 1933.
Personhistorisk Tidskrift, 1932, Sthlm 1932, s. 187 f.
Pontoppidan, Erich: Annales Ecclesiæ Danicæ, II, Kbhvn 1744, s. 236, 253.

— Den danske Atlas, III, Kbhvn 1767, s. 1 1 2 ;  V I, Kbhvn 1774 , s. 419 .
Rasmussen, O. F. C.: Optegnelser om Gisselfeld, Næstved 1868, s. 26 ff.
Rep. =  Repertorium Diplomaticum Regni Danici Mediævalis, Ser. 1, I —IV , 

Kbhvn 1894—19 12 ; Ser. 2, I—V III, Kbhvn 1928—1936.
RH  =  Die Recesse und andere Akten der Hansetage, IV, Leipzig 1877.
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Rhyzelius, Andreas OL: Monasteriologia Sviogothica, Eller Kloster-Beskrifning, 
Linkoping 1740.

Rydbeck, Monica: Valvslagning och kalkmålningar i skånska kyrkor, Lund 1943, 
s. 263 ff.

Rydbeck, Otto: Lunds domkyrka, byggnadens och dess inventariers historia, i 
Lunds domkyrkas historia 1 14 5 —1945 (utg. av Ernst Newman), I, Lund 
1946, s. 1 1 2 ,  1 18 .

— Lunds domkyrkas byggnadshistoria, Lund 1923, s. 260.
— Några synpunkter betråffande altaret i Lunds domkyrka, i Studier tillågnade 

Magnus Pfannenstill, Lund 1923, s. 577 ff.
— Utstållningen av aldre kyrklig konst från Skåne. En overblick, i Aldre kyrklig 

konst i Skåne, Lund 19 2 1, s. 27 f.
Ryge, M . A. R.: Peder O xes---- Levnets Beskrifvelse, Kbhvn 1765.
Sjoborg, N . H.: Samlingar for Nordens fornalskare, II, Sthlm 1824, s. 174 , och 

PI- 34- 35, fig- ” 4 -
SM R  =  Svenska medeltidsregester, utg. av Sven Tunberg, Sthlm 1937.
Sommelius, Gustav: De Templo Cathedrali Lundensi (I. Liefertz), Lund 1755, 

s. 38, 70.
SR D  =  Langebek, Jacob: Scriptores rerum Danicarum medii ævi, Kbhvn 177 2 — 

1878.
SRPa =  Svenska Riksarchivets Pappershandlingar 13 5 1  —1400, Sthlm 1887.
SR P  =  Svenska Riks-Archivets Pergamentsbref 13 5 1  —1400, I—III, Sthlm 1866 

— 1872.
S T  =  Sveriges Traktater med fråmmande magter (utg. af O. S. Rydberg), I—III, 

Sthlm 18 77—83.
Styffe,  Carl Gustaf: Skandinavien under unionstiden, Sthlm 1880.
Suhm , P. F.: Historie af Danmark, X IV , Kbhvn 1828, s. 352, 462.
Svenskt biografiskt lexikon, Bd 15 , Sthlm 1953, s. 1 1 1  (Ide Falk).
Sv. Dipi. =  Svenskt Diplomatarium, I—IV , Sthlm 1875—1904.
U D D  =  Udvalg af hidtil utrykte Danske Diplomer og Breve (af C. Molbech og 

U . M. Petersen), Kbhvn 1842.
W eeke, C .: Lunde Domkapitels Gavebøger, Kbhvn 1884—89, s. 35 f., 237.
W rangel, Ewert: Altarskåpet från Ystads klosterkyrka (m. uppg. om altarskåpet 

i Lunds domkyrka), i Minnesskrift utgifven af Ystads Fornminnesforening 
1907—19 17 , Ystad 19 17 , s. 12 1  ff.

— De forna altarstiftelserna i Lunds domkyrka, i Studier tillågnade Magnus 
Pfannenstill, Lund 1923, s. 459 ff.

— Det medeltida bildskåpet från Lunds domkyrkas hogaltare, Lund 19 15 .
— Konstverk i Lunds domkyrka, Lund 1923, s. 20 ff., 36 ff.
— Medeltida altarskåp i Skåne, i Aldre kyrklig konst i Skåne, Lund 19 2 1, 

s. 248.
Æ A  =  De ældste danske Archivregistraturer, I—V, Kbhvn 1854—19 10 .
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B O K E N S  B I L D E R  K O M M A  F R Å N :

Arhnung, J. O.: Roskilde Domkapitels Historie (s. 379) — s. 57 (sigill).

A T A  -  s. 53.

Danmarks Adels Aarbog (1888, s. 80 å, resp. 1892, s. 1 18  a) — s. 1 1 .
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