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o r o r d

Det nye Gplag af Biskop Jene Andersens Levnetsbe- 

skrivelse, som hermed forelcrgges Publikum, adskiller fig 

fra det fsrste deelS ved adskillige Rettelscr c>g Tilstrtnin- 

ger i Texten og Anmcrrkningerne, deels ved DilageneS 

Forsgelse med flere Documenter. Diöfe Lidrag til et 

dansk Diplomatarium for Begyndelfen af det sextende 

Aarhundrede ville maaskee ikke vcrre uden Interesse for 

Dyrkerne af ZcrdrelandetS Hi störte.

At Gkriftet hedder en Levnetsbefkrivelse, ikke sam- 

lede Efterretnrnger, maa ikke oversees. Alle ganske 

isolerede Notitser om Jens Andersen, hvis Gammenhamg 

med Hans LevnetS Historie i del Hele jeg ikke har kunnet 

indsee, ere sorbigaaede, ligesom jeg ogsaa har afholdt mig 

fra al Polemik i^Zortcrllingen selv, vg i Anmcerkningerne 

kun bestridt Andres Meninger, hvor det ikke künde und/ 

gaaeS. Den kyndige Lcrser behsver ikke at gjsreS op- 

mcrrksom paa de Gteder, hvor min Zremstilling asviger 

fra andre HistorieffrivereS. Er den rigtig, vil den gjsre 

fig selv gjceldende; men en directe Gjenörivelse af Vild-



farelser har hjemme i en Afhandling, ikke i en Gkildring, 

der bsr v<rre saa objectiv som mulig. Egentlig sorstyr- 

reS denne Gbjectivitet ogsaa ved at vise Loseren det cri- 

tiske Apparat, hvorpaa Zremstillingen er gründet; men 

i denne Henseende har jeg ikke hart sri Haand. Da jeg 

var saa heldig at komme L Lesrddelse af en Deel hidtil 

ubekjendte Gplysninger, künde jeg ikke rmddrage mig den 

Zorpligtelse, at gjsre Rede for Mine Grunde og anfsre 

Documenterne selv; thi jeg künde ikke forlange, at man 

skulöe troe mig paa mit Grd alene. Imidlerrid ere ide- 

lige Afbrpdelser i Fortcrllingen undgaaede ved at adskille 

Text, Anmcrrkninger og Bilag. I  !7oterne under Texten 

ere blot Lilderne angivne.

Gdense, i Marrs 1837.

C. Paludan-Müller-



E n  af de navnkundigste danffe Marnd i CatholicismenS 

sidste Tider i vort Fcedreland var vistnok den fyenste 

Vissop J e n S  A n d e r s e n ,  hvem man gav Ogenavnet 

B e l d e n a k ;  men saa bekjendt hans N avn  end er, saa 

lidet ere de enkelteOmsioendigheder i hansLivdet. D et 

Jndtryk, Han engang har gjort paa Folket, er vel ikke 

udflettet; men de Begivenheder, der frembragte dette 

Jndtryk, har man glemt. Maastee vil derfor en korr 

Fremstilling af denne M a n d s  mcrrkelige Levnet ikke vce- 

re Publicum uvelkommen; og selv for den videnskabe- 

lige Historiker turde det vcere interessant at see de ad- 

spredte og forvirrede Esterretninger om denne Prcrlat 

droftede, ordnede og samlede paa eet Sted. Det dan- 

fle Folk har desuden for nylig havt den starkeste Lpfor- 

dring til at vende sit B lik  tilbage imod den forste Deel 

af det sertende Aarhundrede, og Flere have strabtat 

opfriste detö Erindring om denne bevagede og folge- 

rige Periode af dets Historie; men uden T v iv l oplyseö

i
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de davcrrende offentlige Forhold i dort Fcedreland —  det 

Terra in , hvorpaa den störe Kam p stod—  bedre ved et 

Billede om endog kun a f en enkelt F igur med dens ncer- 

meste Omgivelser, end ved en direkte Beskrivelse. E n  

saadan Sk ild ring  er det, der bydes Lcrserne i dette lille 

Skrist.

Jens Andersen er fedt i Landsbyen Brendum  ved 

Liimfjorden af simple Forcrldre. Faderen var en fattig 

Skomager, der dog havde Forstand nok til at bemcrrke 

Se nn en s fortrinlige Evner. O m  dennes ferste Ung- 

dom og Opdragelse vide vi kun, at Han blev sat i en 

Sko le , hvor Han ved Flid og gvde Anlcrg udmcrrkede 

sig fremfor sine crldre Kammerader. Hvad  dette har 

vcrret for en Sko le , hvilke Lcrrere, Han har havt, og 

hvorledes den Undcrviisning har vcrret bestaffen, Han 

modtog af dem: derom knnne vi af M ange l paa Ester- 

retninger In te t sige; og da vi ikke engang vide, n a a r  

Han er fedt, ville alle Slutninger fra det, der ellers er 

bekjendt om Studeringernes Tilstand her i Landet i den 

sidste Halvdeel af det fcnttcnde Aarhundrede, kun blive 

lese Formodninger. B ist er det derimod, at Lykken be- 

gunsiigede Ham nok til, at Han i Udlandet künde erhver- 

ve sig den Dannelse og de Kundffaber, der paa den 

T id  ikke var Leilighed til at opnaae i Danmark. I  

Cölln, hvis Hoistole i den senere Middelalder tildeelS 

blev for de studereude Nordboer hvav P a r is  tidligere 

havde vcrret, lagde Han sig ester de frie Kunster og Lov-
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kyridigheden, isarr den canvniste Ret, hvori Han erhver- 

vede sig saa dybe Jndsigter, at man ansaae Ham for 

den Forste i dette Fag i Danmark. D e r blev Han og- 

saa promoveret til M agister, og stal senere have fore- 

raget vidtloftige Reiser i flere af Europas Lande, maa

stee som Hovmester for unge Adelsmcrnd. Ogsaa t 

Merseburg ssal Han have studeret, og det er vist, at 

Han har vcrret i R o m , enten som Studerende eller 

sendt dertil i Statscrrinder. S e lv  tilflriver Han Cölln 

og Rom  sin Dannelse. Den A an d , der besjalede Lcr- 

rerne ved CöllnS Hoistole, viste sig snart i deres heftige 

Kam p imod det nye L y s ,  som fra Ita lien  begyndte at 

udbrede sig i Tydsttand; og Rom  vardengangM iddel- 

punktet for alle Jntriguer og Scrdet for en moralff 

Fordarvelse, hvis Lige intet christentLand har seet: det 

er derfor let at formode og sinder Bestyrkelse i hanS 

Levnets Historie, at Han i disse S tLde r ikke künde er- 

hverve sig nogen adel og crgte human Dannelse, eller 

Hans Tankcmaade faae nogen anden geisilig Retning, 

end Kirkens almindelige hierarkiffe Tendents tilstedede; 

men Kundstaber og Duelighed til de vigtigste verdslige 

Sä ge r erhvervede Han s ig ; og anden Dygtighed fordre- 

des der paa den T id  i Almindelighed Heller ikke af dem, 

der tragtede efter Kirkens Prarlaturer.

Ved sin Hjemkomst traadte Han i Tjeneste hos Kong 

H an s, hvis Undest Han snart erhvervede sig i hoi Grad. 

S o m  Skriver eller Cantsler i Köngens Cancellie —  en 

anseelig Post, der banede Ham og flere af Hans S a m -
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tidige, f. E r .  Ove Bilde, Anders G lob, Jorgen Skod- 

borg og C laus Görtze, Veien til hoie geistlige Embeder 

—  blev Han brugt i de vigtigste Retssager og Gesandt- 

skaber. ' )  Saaledes sendte Köngen Ham i sit Sted til 

Norge, uvist i hvad Aar, hvor Han i Kongehelle tillige- 

med Hendrik Krummedig, Lehnsmand paa Bahuus, 

forsamlede det norffe R igsraad  og paa Köngens Vegne 

afsagde Domme i de sorekommende S ä ge r; og da 

Storfyrsten a fM ostw a, Iw a n  den Forste, i A a re ti4g9  

havde anholdt om Elisabeths, Kong Hanfes Datters, 

Haand for sin S o n  Ba siliu s, scndtes Jens Andersen 

tilligemedDr. Anders Christenscn, Carmeliterprovincial, 

og Mester Anders Glob til Ru slan d , hvor de gave 

Storfyrsten H aab om at faae sit O n ffe  opfyldt; men 

desuagtet lovede Köngen imidlertid sin D aue r t ilM a rk - 

greve Joachim af Brandenburg: en M ange l paa Ord- 

holdenhed, der künde have havt farlige Folger for 

Gesandterne, hvis de ikke lpkkeligviis allerede havde 

vcrret ude af Storfyrstens Land, da Efterretningen an- 

kom.

Hamsfort i 8. H. v. V II. S .  208. Jens Andersen selv̂ , 
sammest. VHI. S .  625. Io!,. 8v3ningi Okri'ztierriuri Le- 
cuiulu«, OsniL rex. I'rsncot. i658. I îd. II. crip. II. i36' 
sog. I>oniop. Lccl. II. S .  437. See Anmk.. I.

Aabent Brev af Biskop Jens Andersen, dat. UsImD äis 
IVIercurü prox. pv§l b. Lsrtkoloniei ^nno IVIäxxv.
Orig. doc. paa Papir i Geheime-Archivet. (See Bi. 
lag I..)

«) Chron. Skib. i 5. k. v. II. p. L61.
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Dengang var Jens Andersen allerede besternt til at 

succedere Carl Rönnov paaFyens Bispestoel, og da Ven

ne Biffop  dode enten i Slntn ingen af i 5or, eller iB e -  

gyndelsen af det felgende A a r ,  besteg Händen virke- 

lig. 4)  Valget af FyenS Biffop var paa den T id  i 

Hcrnderne paa Venedictinermunkene i S t .  Knuds K lo 

ster i Odense, der stden i 43g atter vare i Besiddelje af 

deres Eiendomme og Rettigheder, efter at de i Kong 

Christian den Forstes T id  indtramgte Domherrer havde 

rnaattet vige for dem. §) A t  Knudsbredrene, der 

ffyldte Kong H an s  deres Gjenindscettelse, ikke künde 

undflaae sig for at varlge den Biffop, Han onffede, fol

ger af sig selv. A f  Pave Alerander den Sjette blev 

Valget confirmeret.

Biffoppen i Fyen var paa den T id  en af de ansee- 

ligste og rigeste Prcrlater i Danmark. Jfe lge sit Em - 

bede var han Medlem afRigsraadet og den forste M a g 

nat i sit S t i f t ,  der ogsaa uden for Raadet i mange 

Henseender besad stör Jndflydelse, og hvis Stilling  som 

Medlem af den almindeligeKirke gjorde Ham temmelig 

uafhcengig af Landets verdslige Regjering. I  R a n g  

veeg Han kun for Erkebispen af Lund, og Embedets 

Jndtcrgter stode ene tilbage for Lunds og Roeskilde 

Bispestoles, men overgik enhver af de andre danffe 

Bispers og langt enhver Adelsm ands; de kunne ncesten 

kaldes fyrstelige. Foruden Bispegaarden i Odense, der

4) 8. k .  v .  VH . p. 2Z3. cfr. H vitfeld  K . Hanscö KrSnike 
r8o. " ') 3. v. VIII. S . 47L. 56̂ .
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blev opbygget af Jens Andersen, horte til Embedet 

detfaste D  r k e l S lo t  ved Svendborg, A l s  o e g a a r d  paa 

Lolland, S o e r o p g a a r d p a a  Falster, alle medunder- 

liggendeBondergods, o g K j c e r s t r u p g a a r d  paa Taa- 

singe med den storsteDeel af denne Ae, om ikke med den 

hele. M e n  Jndtssgterne af disse Godser uvgjorde kun 

den mindre Deel af Vispens Jndkomster. Over hele 

Stiftet, der da indbefattede de tre nu adstilte Bispedom- 

mer: Fyen, Lolland-Falster, A ls  og 2Eroe , hcevede 

Han den tredie Deel af hele Tienden, Vifkoptienden, 

der efter Reformationen blev Kongetiende. Prcesterne 

i Hans S t if t  vare Ham paa en Maade flatstyldige, idet 

de, foruden andre Afgifter, maatte erlwgge Cathedra- 

ticum, oprindelig en frivillig A fg ivt, der belob stg, da 

JenS Andersen besteg Bispestolen, til fire M a rk  aarlig 

a f hver Sogneprcrst, hvilke Han forogede til syv M ark. 

Ogsaa oppebar Vispen Voder af alle dem, der dom- 

fceldtes efter geistlig R e t, hvorunder dengang en heel 

Deel Forbrydelser henhorte. Maaffee har rillige geist- 

ligt Godö overhoved maattet svare Afgifter og prcestere 

Arbeide til Bistoppen; S p o r  dertil findes i det Mindste. 

Endelig vidste Prcelaterne under forffjellige Paastud at 

afprasse Almuen ikke ubetydelige Afgifter under N avn  

af Bispegave, Rannest, Sm orbyrd  o. s. v. Uden T v iv l 

feiler man ikke, naar man antager, at Fyens B istops 

M r lig e  Jndtcrgter have varet over et halvt Hundrede- 

tusinde Rigsdater efter Pengenes nuvcerende Vcerdie.

S e e  A n m k. H.
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T il  hvilken T id Jenö Andersen har tiltraadr denne 

anseelige og indbringende Post, kunne vi ikke sige med 

Bestemthed; men i a lFa ld  opholdt Han sig ikke ret lan

ge i sit Stift. S o m  de catholste Visper i Almindelig- 

hed, levede ogsaa Han for det Mcste ved Hoffet, og de- 

ffjcrftigede sig mere mcd verdslige Sä ge r — ennodven- 

dig Folge af Hans S tillin g  som M agn at og Rigöraad, 

—  end med sine geistlige Kaldspligtcr, der ikke syneö 

at have vcrret Ham synderlig vigtige. M a n  soger for- 

gjcrves efter S p o r  af Hans geistlige Virksomhed; og selv 

den Lyst, der tillcrgges Ham, til at holde Taler til Fol- 

ket, syneö snarere ar have vcrret en Fragt af Forfcrnge- 

lighed, end af Jver for at belcrre. Forst i Kong 

Frederik den Forstes T id  nodteRefvrmatorerne Ham og 

de andre Visper til nogen Opmcrrksomhed for den geist- 

lige Deel af deres Embedspligter. V i  finde Ham der- 

for allerede kort efter at Han havde besteget Bispesiolen 

igjen ved Kong Hanfes H o f og indviklet i en S a g , der 

ikke giver det fordeelagtigsie Begreb om Hans geistlige 

Tcenkemaade. D a  nemlig Rigets Hovmester, Povel 

Larmand, var bleven myrdet den 22 Jun i i5o2 , bleve 

ikke alene Morderne ikke dragne til Ansva r, men Kön

gen lod endog S a g  anlcegge imod den Myrdede, fik 

Rigsraadet til at domme hanr som Majestcrtsforbryder, 

og inddrog Hans Gods. A t Jens Andersen har vcrret 

Köngen behjelpelig med at erholde denne uretfcrrdige

' )  8. K . v .  V II. S .  2 40.
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D o m , og at Han til Be lSnning derfor har faaet Lar- 

mands Gaard i Kjobenhavn, beretter en samtidig S k r i

bent; og vist er det i detMindste, at Han med de andre 

R igsraader har underffrevet Dommen. v) H vor hoit 

Han da stod i Köngens Gunst, seer man af en Fortal

ling, der maa henfores omtrent til samme T id , og som 

ogsaa i anden Henseende er charakteristist. Jmedens 

D ronning Christine var fangen i Sverrig , gik der et al- 

mindeligt Rygte i Danm ark om en Kjerlighedsforstaa- 

else imellem Kong H a n s  og Lehnsmandens Frue paa 

Vordingborg S lo t ,  men tillige, at Flere end Köngen, 

og navnlig Otto R u d ,  stode godt anffrevne hos Fruen. 

Dette Rygte vilde Bispen under Haandcn lade Köngen 

vide; da Han derfor en D a g  modte e^norstAdelsmand 

Asm und Quant, sagde Han: „veed D u  ikke, Asmund, 

a tm in  Herre er vred paa D i g ? "  —  „ N e i! " svarede 

Nordmanden. „ D a  raader jeg D ig ,  at D u  gjor 

din Undffyldning." „H vad  har jeg da gjort?« „D u  

fkal have sagt om Lehnsmandens Frue paa Vording

borg , at Köngen ikke maatte tanke, Han havde hende 

alene; thi Otto Rud  stod der saa vel som Han; nu i A ar 

da Köngen var paa Jag t i Vordingborg, havde Otto 

saa meget med hende ar gjere, som Köngen." Asm und

° )  8. k .  V .  i l .  S . 56Z. D om m en , d at. K jsb en h a vn sN a a d -  
huus S t .  V ilh a d S  D a g  (den 8 N o v b r.) >öo2. i S u h m S  
S l .  t. d. danffe Hist. L B .  3 H . S .  32. efr. I a h n D a n -  
markS politisk-m ilitaire Historie under Unionökongerne. 
S .  4o3.
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gik til Köngen, og forsikkrede, at Han aldrig havde sagt 

dette. Köngen vilde vide, hvo der havde fortalt Ham 

det? men da Han mrvnede Bispen af Fyen, sagde Kön

gen blot: G uds D ro s !  Bispen er en S k a lk ! "

Bispen flk imidlertid snart Leilighed ril at bruge sine 

Talenter i alvorligere Säger. Esterat Kong H a n s  

havde lidt det störe Nedertag i Ditmarsten, havde det 

nylig undertvungne Sve rrig  gjort Opstand i A a re t i 5oi. 

og nodt Köngen til at forlade Stokholm s S lo t ,  som 

Hans der efterladte Dronning Christine efter et kjcrkt 

Forsvar maatte vvergive til Steen Stu re  den 6 M a i  

1602. H un  selv bctingede sig Frihed til at vende til- 

bage til Danm ark, men blev desuagtet holdt fangen i 

Vadstena Kloster., Köngen befandt sig saaledes i aaben- 

bar K rig  med S v e r r ig ,  og stod tillige paa en spcrndt 

Fod med den mcrgtige Hansestad Lybek. Det for alle 

Nationer saa vigtige politiffe Sp o rg sm a a l om det neu

trale F lag s Ret under en K rig  imellem Soemagter, 

blev dengang ligesaa heftigt omtvistet, som i nyere 

Tider, og det var naturligviiö a f sterste Vigtighed for 

Kong H an s at forhindre Tilforsel til Sve rrig . D et 

var Lybek og dets Forbundne, Han havde at frygte f o r ;

thi de deelte Herredommet overOstersoen med Danm ark,

og saae ikke gjerne, at de tre nordiste Kroner bleve for- 

enede paa eet Hoved. H an  sendte derfor strar efter 

Stokholm s S lo t s  Overgivelse Bispen af Fyen med to

* )  H v itf. K . H anfes Hist. S .  202.
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Adelsmarnd til Lybek, for at melde Republiken deSven- 

ffes Opstand, samt beklage sig over deres Trolvshed 

og over Dronningens Fangenffab: Han var derfor nodt 

til at besoge de Svenste med K r ig ,  og lod Lybbekkerne 

anmode om at afholde sig midlertidig fra al Handel 

med Sverrig. D e  Privilegier og Friheder, Hansesicr- 

derne node i Köngens Niger og Lande, beroede paa de

res venskabelige Sindelag imod Ham, og ligesom Han 

vilde unde dem alt Godt, dersom de vilde vcere Ham til 

V ill ie , maatte Han behandle enhver som Fjende, der 

gjorde Hans Rebeller Vistand og Tilfvrsel. Det lybste 

R aad  svarede hertil, at de Svenffes Opscetsighed imod 

Köngen gjorde dem ondt; men den S a g  kom ikke dem 

ved; de vare neutrale Kjbbmcrnd, der vilde lide alt for 

stört Tab  ved at asbryde Handelen med Sverrig. Det 

var »billigt, at de ffulde forhindres i deres Handel og 

Vandel ved Uenighed imellem fremmede Konger ogFyr- 

ster. Gesandterne gjorde vel nye Foresiillinger; men 

Raadet blev ved sit Afstag, saa at de maatte vende til- 

bage med uforrettet S a g ;  og en Gesandt fra Kong 

Hanfes Sösierson, Kong Jacob den Fjerde i Skotland, 

der strar efter ankom til Lybek, udrettede Heller In te t. '° )

^ °) (N oscrfontanus) K o n g H ansis KrSnicke —  a f Latinen ud- 
set vedt z a c a r ia m  J a c o b ß e n  :c. csp. 2». Haandskr. i 
K aren  B rah eö  Biblioth ek i Odense. H v itf. K .  H 's  K rS n . 
S .  »92. L>a^e2r'r —  ^Vsnäallg. Hsnnovise 1619.

I.ib. X I V . c. 29. p. 3 Z i. c f r .R e im a r  R o c k :  Cronike der 
keiserliken fryen NikeS S t a d t  Lübeck. 26. 211. >5o2. H aand- 
str. i det konaelkoe B iblioth ek.
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Köngen greb nu til alvorlige Forholdsregler. H anS 

Udliggere fik Ordre til at standse al Tilforsel til S v e r 

rig, og i Stutningen af Aaret bleve et stört lybst og to 

stralsundiste Sk ibe, der agtede sig fra R ig a  til S v e r 

rig med svenst Gods ombord, optagne og forte til K jo - 

benhavn. Saasnart dette rygtedeS i Lybek, kom Folket 

i Bevcrgelse, og Raadet maatte arrestere al danstEien- 

dom og danste Personer i Lybek. Hverken de gjensidige 

Reclamationer eller Köngens Broders, Hertug Frede- 

riks, Mceglingsfvrsog forte til nogen Udsoning. Begge 

Parter rusiede s ig , og man ventede hver D a g , at en 

blodig K rig  imellem Danm ark og Hansestcrderne vilde 

bryde ud.

Jmidtertid havde Pave Alerauder udsendt Cardinal 

Raim und Peraud som sin Legat a Isrere i Tydstland 

og Norden, der stulde söge at forlige alle Stridigheder, 

for at det christne Europa künde sorenes til en fcrlleds 

K rig  imod Tyrkerne, og tillige for at samle Penge-B i- 

drag til denne Krig. D a  denne Legat fik Underretning 

om Striden imellem Lybek og den danste Konge, be- 

fluttede Han at mcrgle Forlig imellem dem. Kort for 

Paaste, i April 1000, ankom Han til Lybek, hvor Han 

blev modtagen med de storste LEresbeviisninger. Det 

lybste Raad erklcrrede sig villigt til at holde inde med 

Fjendtlighederne, saalarnge Mceglingen varede, end- 

fljondt det allerede havde gjort betydeligeUdrustninger; 

og Cardinalen indbod flere Pralater og verdslige Fyr- 

ster, deriblandt Hertugerne Frederik afHolsten og M a g 
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nus a f Mecklenburg, til at staae ham bi ved Underhand. 

lingerne. Kong Hans^kunde Intet have imod en Fred 

med Lybek paa taalelige V ilk a a r, og sendte derfor 

Bispen af Fyen og H an s  Rantzau, Slotsherre paa Se - 

geberg, som sine Commisscrrer til Legaten og Hertug 

Frederik. D e  ankom til Lybek Son d a g  efter Paaffe, 

og den folgende D a g , den 24 April, begyndte Under- 

handlingerne i en almindelig Forsam ling; men Cardina- 

len mcerkede snart, at det var umuligtat forene degan- 

ffe modsatte Jnteresser og Fordringer, der i det Vcr- 

sentlige vare de samme, som i det soregaaende A ar; 

kun at Lybekkerne tillige fordrede de optagne Skibe og 

Gods tilbagegivne eller erstattede. Bispen af Fyen 

derimod siod paa, at efter Naturens Ret maa den, der 

styrker min Fjende, selv ansees for min Fjende, og at 

Köngen altsaa ikke havde gjort Uret i at optage det om- 

tvisiede Gods. D e  Privitcgier, Lybekkerne og deres 

Forbundne besad i Danm ark, vare ikke givne dem til 

Landets Skade, og naar de som Fjender misbrugte de 

modtagne Velgjerninger, havde de forbrudt dem. S t r i-  

den blev levende, og Gemytterne forbittredes mere og 

mere, saa at Cardinalen, opbragt over at Bispen ikke 

vilde give efter, talte Ham Haardt til, kaldte Ham en 

uforstandig og ularrd M a n d ,  ja yttrede endog, at der 

intet Under va r, at Konger og Fyrster ikke künde holde 

Fred, naar de havve saadanne Mcend i deres Raad. 

H a n  forandrede derfor den almindelige og offentlige 

Forsamling til en Conferents imellem Fa a , hvorfra
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Han iblandt Andre udelukkede Bispen af Fyen. I  denne 

Forsamling havde Lybekkernes Interesse ganste Over- 

vcrgt, isarr da Hertug Frederik, hvem det ikke var saa 

meget om sin Broders Fordeel, som om Fred for H o l

sten og S le sv ig  at gjsre, ikke forfcrgtede Köngens S a g  

med nogen Jver. Nagtet Jens Andersen og H a n s  

Rantzau forevisie Ham Köngens udtrykkelige Forbud 

imod at love Lybekkerne Penge under nogetsomhelstPaa- 

stud, gav Han dog sit Samtykke til, at Cardinalensom 

Voldgiftsmand bestemte en for Köngen hsist ufordeel- 

agtig Fred. Köngen stulde ifolge den inden S t .  Anto- 

nii D a g  (17 Januar) i 6o4 betale sin Faders Gjeld til 

nogle private Mcrnd og offentlige Stiftelser i Lybek, 

og til samme Tid erlcrgge Erstatning for de optagne 

Skibe. Lybekkerne stulde fremdeles nyde deres P riv i- 

legier i Danm ark ubestaarne. D e  forpligtede sig ingen

lunde til at afholde sig fra Handel med Sve rr ig , men 

lovede, at de vilde sende deres B u d  med Eardinalcns 

til Stokholm , for at udvirke Dronning Christines Fri- 

givelse og formaae den svenste Regjering til at sende 

Gesandter til en almindelig Congres, der i August s.A. 

stulde holdes i Stralsund imellem dem, de Danste og 

Hansesikderne.

N u  forlangte Cardinalen af Bispen af Fyen, at 

Kong H a n s  stulde ratificcre denne Traktat. Hvad  stul

de Bispen g jsre ? H an  maatte srygte Legatens Vrede, 

hvem Han allerede havde fortsrnet ved den Jver, hvor- 

med Han havde talt sin Herres S a g ,  og som havde
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truet med B a n d , hvis Parterne ikke vilde lade sig for- 

sone. Dernast maatte Han vide, at Köngen Snflede 

sin D ronning befrist fra Fangselet, hvortil der dengang 

ikke var andet M iddel end Cardinalens og Lybekkernes 

Jntercession hos den svenste Rcgjering. E n  K rig  med 

Lybek, som ikke künde undgaaes, dersom Köngen ikke 

ratificerede Cardinalens Fred, maatte dengang vare 

Köngen hoist ubeleilig, da Han havde suldt op at gjsre 

med de Svensses og Norstes Opstand. Maaffee har 

ogsaa den Betragtning havt nogen Jndflydelse paa 

Bispen, at det, dersom det kom til en K rig , fsrst vilde 

gaae ud over Ham, hvis S t if t  fornemmelig vilde vcrre 

udsat for R o v  og Brand. Endclig kan det vel vare, 

at Han, der ikke var befuldmagtiget Minister, men kun 

scndt for at paasee sin Herres Interesse, har tankt, at 

hanS Loste dog ikke bandt Handerne paa Köngen, i hviS 

M a g t  det jo altid stod, at nagte sin Ratification. D isse 

Grunde var det efter al Rimelighed, der besternte Ham 

til, paa Köngens Vegne at love, at denneS Ratification 

fkulde indcn en bestemt Termin vare tilstede i Lybek, 

nagtet Freden sired imod den Instruction, Han havde 

modtaget under Underhandlingerne. M e n  Lybekkerne 

ansaae sig endnu ikke tilstrakkeligt sikkrede; de forlangte 

Caution for Pengenes Betaling til rette T id ,  og da de 

paa ingen anden Maade künde afholdes fra at begynde 

Fjendtlighederne, saa caverede Hertug Frederik, Visper- 

ne af Lybek, S le sv ig  og Fyen, samt flere tilstedevaren- 

de holstenjke og flesvigsse Adelsmand endog med den
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Forpligtelse, at dersom Köngen ikke betalte til dcnsast- 

satte Termin, stulde de indstille sig personligen i Lybek 

og forblive der, indtil Pengene vare crlagte. D o g  stal 

dengang Köngens Ratification allerede vcrre ankommen 

til Lybek. Kong H a n s ,  der enten endnu imedens Un- 

derhandlingerne varede, eller i al Fald strar efter, op- 

holdt sig paa Segeberg S lo t, var naturligviis ikke til- 

freds med denne Fred; imidlertid var h^ns S t illin g  

paa den T id  saa ugunstig, at Han beqvemmede sig til 

at ratificere. Aftenen for Christi Himmelfartsdag 

sendte Han B u d  til Lybek, og anmodede Raadet om at 

sende to Borgemestere til Segeberg til en mundtligCon- 

ferents med Ham. D a  de ankom, forsikkrede Han atter, 

at Han vilde holde Traktaten ubrodelig, og da Han for- 

modentlig ikke stolede p a a , at Cardinalens B u d  vilde 

have Jndflydelse nok paa Steen Sture  og det svenste 

Raad , forlangte Han, at Lybekkerne stulde sende to 

Raadsherrer med til Sve rr ig , der selv stulde bevirke 

Dronningens Frihed, fore hende til Danm ark og for- 

maae de Svenste til at besoge det berammede M ode  i 

Stralsund. Lybekkerne vare villige hertil, udrustede 

et Sk ib  med anstcrndig Leilighed sor Dronningen, og 

sendte med det to Raadsherrer til Stokholm den 25 J u 

ni. Steen Sture  tog godt imod dem, og Regjeringcn 

i S ve rr ig , for hvem den gode Forstaaelse med Lybek 

var af siorste Vigtighed, og som Heller ikke turde sor, 

agte Bandstraalen, hvormed de truedes, var villig til 

at scrtte Dronningen paa fri Fod ; men Underhandlin-
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gerne trak saa langt ud, at hun ikke turde vove en Soe - 

reise saa seent paa Aaret. H u n  foretrak derfor Land- 

veien, og ankom, ledsaget af Steen Stu re  selv med et 

talrigt Folge og af de lybste Raadsherrer, i S lutn in - 

gen af Aaret til Hallands Grarndse, hvor hun blevmod- 

tagen a f sin S o n ,  P rind s Christian, der forte hende 

til Kjobenhavn. " )

Den  i Traktaten fastsatte Betalingstermin ncrrmede 

sig; men Omstcrndighederne havde i Lobet a f i 5o5 
forandret sig meget. Congressen i Stra lsund, der 

stulde holdes i August, kom aldrig istand. M a n  vente- 

de forgjarves paa de svenste Gesandter, og da der des- 

uden udbrod. en Felde imellem Staden Stralsund og 

Hertugen a f Pom m ern, negtede denne de ovrige H an- 

sestceders Gesandter sikkert Leide for deres Reise til S t a 

den. I  Rosiok samledes derfor Herrerne fra Lybek, 

Hamborg, Lüneburg, W ism a r, D anzig og flere Stan

der. Kong H a n s  sendte to Biffopper til denne Forsam

lin g ; men de künde ikke forhindre, at Stcrderne for- 

pligtede sig til at hjelpe hverandre med Liv og Gods ved 

Oprethvldelsen af alle gamte Privilegier og Nettigheder.

H )  I^istoriL Oanica cum notis /. k'Inren̂ '̂ :
1746. x. 705. Ilsol. (c) (ä). ^ s ? r /2rr 'WanäsliL anf.
S t .  csp. 5o. p. 352. ff. D ispenS Procurators Zndscrg 
N .  D .  M a g .  3die D . S .  2i4. ff. Oteimar Koch. s6. 
an. ib o Z . K o n g HanseS KrSnike ved Zachar. Ia c o b se ir  
csp. 26. H v ir f. K . HanseS Hist. S .  20Z. ff. D e h r m a n n  
K . Christian den AndenS H ist. 2den D .  S .  r6. J a h n  
a n f. S .  S .  4o8. ff.
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Dette Forbund sigtede aabenbart til Danmark, og Kön

gen blev derfor paa N y  fortornet paa Lybekkerne.

Det var Ham Heller ikke mere saa meget om at gjore, 

at vedligeholde dereS Venstab; rhi Hans Sä ge r stode i 

Slutningen af Aaret i 5o5 meget bedre end i Begyndel- 

sen. H an s S o n  P rinds Christian havde tuet Lproret 

i Norge og vundet betydelige Fordele over de Svenste 

paa et Tog i Vestergothland. Köngens fälligste M od - 

stander, Steen S tu re , dode i November i 5o5, og 

Dronning Christine var befriet fra sit Fangenflab. H an  

var derfor nu kun lidet tilboielig til at stjule sin M is -  

fornoielse med Lybekkerne, saa at Han ikke engang vilde 

fee de lybste Raadsherrer, der havde tedsaget Dronnin

gen til Danmark, og nu ventede Tak for hendes Befri- 

else; og da Betalingstel minen kom, gjorde Han ingen 

Anstalt til at vpfylde Traktatens Bestemmclser. Ly- 

bekkerne indmanede derfor deres Cautionister til at ind- 

stille sig i Lybek og forblive der, indtil Pengene vare 

betalte. D e  indfandt sig ogsaa kort efterPaaste i 5o4, 

paa Bispen af Fyen og maastee Herrug Fredrik ncrr; 

thi om denne Sidste selv var tilstede i Lybek, er ikke 

vist. Köngen stal selv have vcrret i Lybek for at for- 

maae Raadet til at saette Cautionisterne paa fri F o d ; 

men alle Foresiillinger vare forgjaves, og Hertugen 

maatte, for at lose sig og sine Medlovere, tilfredsstille

R e im a r  R o c h . sä. sn. , 5o Z . H oitf. K . Hanseö Hist, 
p. 206.
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Lybekkerne med 66,Lor M a rk  Lybst, hvoraf 22,000 

M a rk  bleve udbetalte strar, den Z M a i  i 5o4, og S lo t- 

ret Trittow pantsat sor Resten; men Hertugen var 

enten i saa stör Forlegenhed eller saa uforsigtig, at Han blot 

lod sig meddele en almindelig Quittering a f Lybekkerne, 

uden at anstille nogen tilborlig Undersogelse om de op- 

bragte Skibe og Eiendomme, hvoraf Folgen var, at 

Han betalte Erstattung for mange Skibe, der vareudkla- 

rerede fra Lybek i Slutningen af Aaret i 5o3 ogBegyn- 

delsen af i 5o4, som vare optagne af de danste Udliggere 

lange efter den af Cardinalen maglede Fred, da M is -  

forstaaelsen imellem Köngen og Lybekkerne brod ud paa 

N y ,  og som paa ingen M aade künde indbefattes under 

HertugenS Caution. " )

A r B istop Jens Andersen ikke modte i Lybek med 

de andre Cautionisier, var ikke af M ange l paa Ordhol- 

denhed; men Han var forhindret af sine Fjender. S t ra r  

efter at Han havde tiltraadt sit Embede, var Han kom

men i en heftig S t r id  med den mcrgtige adelige Slcrgt 

R o n n o v ,  uden at vi ere tilstrakkeligt oplyste om 

Gründen til dette Fjendstab. M a n  angiver en Tvist 

om noget af Bistop Carl Ronnovs Efterladenstab som 

Aarsag til Striden mellcm den nye Bistop og M a  r-

Lybbekkerneß M an in gsb rev dat. ^'Sverd. efter Vasenrinir 
dag »üo4. N .  D .  M a g . odie B .  p. 201. ^ybekkernes2.uit- 
tering am  dage der vinding des Helligen CrnceK (Z M a i )  
Z5o4 , H06 B ehrm ann ans. S t .  S .  66. N eim ar Koch.
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q u a r d  R o n n o v ,  Herre tjl Hvidkilde, Ridder og 

Medlem  af N igers R a a d , en Broder til den afdode 

Biffop. Dertil kom, at Bispen som Besidder af 

Orkel S lo t  var Nabo til Hvidkilde, og at Familien 

Ronnov, der under Jens Andersens Formand var vant 

til at regiere i Fyen, maa have deelt AdelenS alminde- 

lige Misfornoielse over, at en Skom agers S o n  blev 

ophoiet til et af de anseeligste Pralaturer, som allerede 

i lang Tid kun bleve givne til Adelige, og i hvis Besid- 

delse de med Harme saae nogen Anden, end deres Lige. 

O g  Jens Andersen var ikke den M a n d , der enten lod 

sig stramme af dem, eller sogte at forsone dem ved 

Mildhed og Foielighed. H an  satte Trods mod Trods, 

og hvor Han fik Leilighed til at bruge sin Myndighed, 

gik Han frem imod dem efter de geistlige Loves hele 

Strenghed. I  Begyndelsen af Aaret i 5o4 foregedes 

Hans Fienders Antal betydeligt og tiltog Stridens Hef- 

tighed ved folgende Anledning. E n  af Dronning Chris 

siines Hofsinder, O t t o  P o r s f e l d ,  enholstenstAdels- 

mand, var Slotsherre paa Nasbyhoved S lo t  ved 

Odense. A  cn Borgers H uu s i Odense traffer Han sam- 

men med Nogle af BispenS Folk; det kommer t ilS tr id  

imellem dem, og Otto Porsfeld bliver drabt. Dette 

steete ved Paaffetid i 5o4. O m  dette D rab  blot var 

tilfaldigt, eller om Bispen har havt Deel deri, som 

man senere paastod, vide vi ikke; der blev intet Beviis

" ) 8. v. VII. 2Z9.
2*
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fSrt for det Sidste, og er Heller i'ngenOmsiarridighed be- 

kjendt, der gjor det rimeligt. Bispen selv paastod, at 

Han var uffyldig, og Kong H a n s  maa ligeledes have 

anseet Ham derfor, siden Han ikke drog Ham til Ansvar. 

D e r blev hverken betalt Boder til Köngen etter til den 

Drcrbtes Slagtuinge, ja det synes endog, atGjernings- 

marndene selv ere blevne frikjendte af Köngen. * *) 

Uden T v iv l var det denne Bcgivenhed, der bevcegede 

flere flesvigffe og holstenste Adelsmarnd, formodentlig 

Porsfelds Slcegtniuge, til at understotte Bispens dode- 

lige Fjende, M arquard  Rennov, imod Ham. Ved deres 

Hjelp saae denne sig istand til at indeflutte og beleire 

Jens Andersen paa Orkel S l o t , da Han just var paa 

Veien til Lybek for at indstille sig ifolge Lybekkernes 

M aningsbrev. D o g  undgik Bispen denne G ang sine 

Fjender, og saasnart Leiligheden tillod det, gik Han til 

S o e s  til Lybek; men Han kom for seeut til at forhindre 

Hertug Frcderiks ubesindige Betaling a f Lybekkernes 

Fordringcr, og Raadet erklcerede, at det ikke ansaae Ham 

for bundcn ved Cautionen, da Hertugen havde tilfreds- 

siillet det. H an  vendte derfor tilbage til Danmark. ' 

Hertug Frederik fordrede nu af sin Broder Erstat

tung for den til Lybekkerne udbetalte S u m ,  og da Kön

gen liLvgtede den, blev man cnig om at overdrage S a -  

gens Afgjorelse til Churfyrst Joachim af Brandenburg 

og Hertugerne af Meklenburg, B run sv ig  og Lüneburg

»') L .k.v.V III. p. L28. —  " )  N. D. Mag. 5 S .  216, 222.
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som Voldgiftsmamd. Ved en Forsamling i K iel dbmte 

diöse, at Köngen ikke var forpligtet til at erstatte Hertu

gen hvad denne havde betalt Lybekkerne for optagne 

Sk ibe , da Hertugen i Flarng havde betalt hvad man 

forlangte af Ham uden nogen tilbbrlig Undersegelse. 

Formodentlig var det i denne Anledning, Kong H anS 

lod sig meddele to Erklärungen den ene a f B iffop JenS 

Andersen, den anden af Ham og H an s  Rantzau, hvorved 

de vedgik,at de ingen Befaling havde a fKong H an s  til at 

love Lybekkerne Penge under noget Paaffud, men tverti- 

mod havde i Lybek modtagetKongens bestemteForbud derl- 

mod, hvilket de ogsaa strar havde meddeeltHertugFrederik, 

imedens Uuderhaudlingerne varede. D o g  betalte Kong 

H an s senere sin Broder en Deel afde udlagte Penge.

Havde Bispen ved denne Leilighed paadraget 

sig nogen Ugunst hos Köngen, som dog kun kan 

have vceret forbigaaende, saa var Paven desto^mere 

tilfreds med Hans Ads«rd; thi strar efter Car

dinal Raim unds Tilbagekomst til Rom  udstedte 

Pave Ju liu s den Anden et Breve, hvori Han bevilliger 

Kong H a n s,  D ronning Christine og Bistop Jens A n 

dersen Dispensation fra uogle af de almindelige Kirke-

N . D .  M .  3die B .  S .  217. 22Z. U dtog a f B ispen s C r-  
klcrring, dat. Odense Hellig Trekong. i 5o 5 i N .  D .  M .  
Sdie B .  S .  2o4. cfr. J a h n . ans. S t .  x . 4og. DispenS  
og H ans grantzaus Erkl., dat. K jsben h avn  8de D a g en  ef
ter G u d s LegeinS D a g  i 5o5 , hos Behrm ann II. p. 16 . 
H oitfeld K . Christian den A ndens Hist. S .  65. K . Frede
rik den Forstes Hist. S .  9- S e c  Anruk. III.
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love, til Lvti for deres Hengivenhed imod den apostoliste 

S to l. Deres Skriftefader fik M a g t  til at meddele dem 

fuldstcrndig Absolution med apostolist Myndighed en- 

gang hvert A a r og desuden i L ivsfare, undtagen for 

enkelte Tilfcrlde, som ifölge Bullen in  eoevÄ D o m in i 

vare Paven selv forbeholdte. H a n  künde dispensere 

dem fra religiöse Lester, undtagen det geistlige Kydst- 

hedslefte, Pillegrimsreiser til det hellige Land, til S t .  

Peder og Povel og til S t .  Jacob af Compostela. D e  

fik Tilladelse til at fere et Reisealter med s ig , hvorved 

der turde lcrses Messer paa uscrdvanlige Lider og uind- 

viede, ja endog med Jnterdict betagte Steder, dog i 

sidste Tilfcrlde uden Klokker og med sagte Rest. Dode 

de under et almindeligt Jnterdict, maatte de begraves 

i Kirker med tilberlige Ceremouier. I  Fasten maatte 

de nyde S m e r ,  Melkemad, LEg og Kjbd, dersom de

res Sundhed udkrcevede det, og naar de hverDag i F a 

sten med ser Personer besogte to Kirker eller Altere paa 

de Steder, hvor de just opholdt sig, stulde de erholde 

samme Aflad for dens Overtradelse, som om de i egen 

Person havde besogt Kirkerne i Rom. Dronningen fik 

desuden Tilladelse til, at hun fire Gange om Aaret 

maatte besege Klaranonnerne i deres Klostere med ser 

eller otte Hofjunkere; kun maatte hun ikke gjöre Beso- 

get for langt. '  * )

rv )  L ecl. l o m . X X .  p. 29. D er! P a v e  J u 
liu s  den A ndens B reve, dar. N om . »8 Mai »üo5.
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I  riegle A ar finde vi nu Bispen befljeftkget deel- 

med Nigers, deels med sit S t if t s  Säge r, uden at noget 

scrrdeles mcrrkeligt forefaldt. S o m  Medlem af Nigers 

Raad  deeltog Han i de vigtigste Begivenheder, der gik 

for sig i de sidste urolige A ar af Kong Hanfes Regje- 

ring. H an  var med i K a lm ar i 5o6 at fa ldeDom  over 

der svenste R igsraad og Stu re s Tilhcrngere. LigeledeS 

tog Han Deel i Fredsunderhandlingerne med Lybekkerne 

i Segeberg 1606 og Nykjobing 1607 samt i de frugtes- 

lbse Sammenkomster imellem de Danste og Svenste i 

i Ny-Varbjerg 1608 og Kjobenhavn 1609. I  de D o - 

cumenter, der bleve udstedte ved disse Leiligheder, fin

der man Jens Andersens N avn  iblandt de andre R ig s -  

»anders.

Jmidlcrtid var Bispen ogsaa virksom for sit Embe- 

de, dog kun for den verdslige Deel deraf. Den alde- 

les verdslige Charakteer, den catholste Kirke havde an

taget, viste sig ikke blot i Rom , men i alle de catholste

" )  D e t  danske og norste N igS raad s D o m  over de S ven lk e. 
dar. K a lm a r ,ste J u li  »5o 5 (H vitfeld  K on g HanseS Hist. 
S .  L i 4. ff.) Necessen i S e g e b e rg , M a a d a g  efter N ico»  
la i D a g  (6te D ecb r.) i 5c>6. Udtog hos H v itf. (ans S t .  
S .  2^6.) Ligeledeö a f F redstractü ten , dat. N yk jsb in g, 
O n sd a g efter visitst. Nariös 1507. (sammest. S .  248.) N e 
cessen i V arb erg Fred, efter Peter P a u ls  D a g  (zgde J u n i)  
, 5o8. («Z ad orfs Udgave a f de svenste Niim krSniker 
rden D ee l. S .  4n . )  D en  Kjebenhavnste Neceß, Fred, 
efter V o r  Frue D a g  »ssumptlonis (>5 A u g .)  i 5og. (H a 
dorf an f. S r .  119. H v itf. au f. S t .  S .  267.)
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Lande. Ligesom Alexander den Sjette og Ju liu s den 

Anden kun arbeidede paa deres verdslige M a g t s  Udvi- 

delse i Ita lie n , og den Sidste ikke tvivlede paa, at Han 

havde opfyldt sin Bestemmelse som Kirkens Overhoved, 

da Han med Bo ld  havde fortrcengt Smarttyrannerne i 

Kirkestaten og udvidet dens Grandser: saaledes strakte 

de ringere Pra la te rs Virksomhed i deres Embeder sig i 

Almindelighed ikke videre end tilOm sorg sorVedligehot- 

delsen og Forogelsen af de til dem hörende Eiendomme. 

Herfor var ogsaa Jens Andersen meget virksom. H an  

havde kort efter sin Embedstiltrcedelse indlost det pant- 

satte S se ro p  Gods paa Falster ^°), og da Han, formo- 

dentlig strar efter Domprovsten H a n s  U r n e s D o d  

r 6o4, havde erholdt Kong Hanfes Tilladelse til at dele 

Provstiet i Odense imellem si're Kanniker, for at Bispen 

i Fyen künde have en A rt Domcapitel, havde Han 

i nogle A a r selv oppebaaret Jndtagterne af dette P r ä 

latur, og ferst senere, da Han ikke langer stod saa fast 

i Köngens Gunst som fo r, indrettede Han deraf fire 

smaa Vicariater; ogsaa lagde Han Jndtagterne af den 

Jurisdiction, der horte til Provstiet, til Bispens Bord. 

Provstegaarden i Odense tillod Han sig at nedbryde 

uden Köngens Sam tykke, endffjondt Kronen havde

B iffo p  J e n s  Andersens K la g e  for K öngen og N igsraadet 
over O lu f  H olgersen, LehnSmand paa N ykjsb in g S l o t ,  
d a l. K b h n . T ir s d . efter L E g id ii  (d . r S e p t b r )  r b n .  
O r ig in a l p aa P a p ir  i Geheimearchivet.
H v itf. K .  H an fes H ist. S .  296.
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Patronatet over P ro v s t ie t , " )  og af Materialierne op

ferte Han tildeels den störe og faste Bispegaard i Oden

se, der senere blev forandret til et adeligt Jomfruklostcr. 

Denne Bygn ing  begyndte Han i Aaret i 6o4, og suld- 

endte den 1608, ifelge den Jndfkrift, Han lod scette 

over Jndgangen, men som nu ikke mere findes. " )  

Gaarden synes at have varret omgiven med G rave, og 

var en Art Fcrstning. Ved Mageffifte med Odense 

V y  erhvervede Han Jorden imellem den nye Gaard og 

Aaen, over hvilken dengang en B ro  paa dette Sted  

forte. " )

Endstjondt Jens Andersen hidtil havde staaet i den 

storste Anseelse og Gunst hos Kong H ans, begyndte dog 

Köngens venst'abelige Sindelag imod Ham at kjolnes i 

Hans sidste Regjeringsaar. Hertil vare flere Aarsager; 

men den vigtigste var uden T v iv l den', at Bispen ikke 

stod paa nogen god Fod med den udvalgte Konge, Prinds 

Christian, som i Kong Hanfes senere A a r havde meget 

at sige hos sin Fader. M a n  sortceller, at JensAnder- *

* 2) K la gen  over B ispen (a f 15 12 ) B eh rm an n . Christ, d. A n 
den. 2den D ee l x. 6 .̂

23) 8. R.. v .  V II. S  23g . H v itf. r Bispekreniken 1 .̂ m .  
vers. S e e A n m k .I V .

H v itf. Christ, den Tredie sä. an. i 5Z4.
B iffo p  Andersens M a geffifteb rev, dat. Odense IVlsr- 
c! Lvsn g. D a g  (25 A p r il)  1Ü08. O r ig in a l D o c . y a a  P e r
gam ent i Odense Naadstue-Archiv. S e e  ogsaa den gam le  
T e g n in g  a f  Odense, der nu hcrnger paa denne B y eö  
Naadstue.
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sen ffal have raadet Köngen, at satte Biffop  Carl af 

Hammer til Prindsens Raadgiver og Veileder, da den

ne blev sendt som Statholder til Norge, og at Prind- 

sen, da Biffop Ea rls  Foncrderi opdagedes, fattedeMiS- 

tanke om, at Jens Andersen ikke var uvidende om hiinS 

Forbindelse med de S v e n s t e .^ )  A t denne M istanke 

stulde vare gründet, er der ikke mindste S p o r  til, og 

den hele Beretning om Jens Andersens Raad til Kong 

H a n s  er usikkcr. Jmidlertid kan det dog nok vare, at 

Prindsens Misfornoielse med Bispen har staaet i For

bindelse med B iffop  Carls Forraderi og F a n g s l in g ; i 

det Mindste synes den at have yttret sig forste G ang 

ved denne Leilighed. Ved M odet i N y  Varberg i So m - 

meren 1608 anmodede nemlig Prindsen, der nodig selv 

vilde holde en Prcelat fangslet, de norffe og danffe 

Bisper om at tage Ham i midlertidig Forvaring; men 

de undstoge sig alle undtagen Jens Andersen, der efter 

sin Hjemkomst til Odense tilbod at holde den sangne 

B isp  i sikker Forvaring i et A a r ;  men dette Tilbud blev 

ikke mvdtaget, hvad enten Prindsens M istanke til V i-  

spen af Fyen, eller B iffop Carls D o d  har varet A a r

sag dertil. Ogsaa beffyldte Kong Christian den 

Anden senere Bispen for, at Han oste havde foraarsa- * **)

* * )  H v itf. Christ, den Anden. S .  9.

* * )  D istop  JenS Andersens aabne B re v , dat Odense äie com -  
ivemorLtioms Sllimsrum (rden N ovem ber) »5o8, D an ste  
Mag. 4de B in d . S .  ^86. S e e  A n m k. V .
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get ham Ubehageligheder hos Hans Fader, KongH ans,-» ) 

vg at denne Klage ikke var ganste ugrundet, bestyrkeS 

ved et Brev, der synes at vcrre ffrevet sra Kong H an s  

til B iffop Jens Andersen engang i Aarene 1609 eller 

1610, hvoraf man seer, at Bispen har klaget til Kön

gen over Forncrrmelser af Prindsens Folk, D e s- 

uden künde Vispens ofte vilkaarlige Adfcrrd vel give 

Köngen gyldig Grund til Misfornoielse. Den Maade, 

hvorpaa Han benyttede Provstiet i Odense, künde K ön

gen ikke vcrre tilfreds med; hanbortgav de fireVicaria- 

ter, hvortil Köngen dog maatte have samme Patro- 

natsret, som til Provstiet, uden at oppebie Köngens 

Präsentation; ogsaa besatte Han paa egenH aandSog- 

nekald, der havde ligget til dette Prcrlatur. I  

Aaret 1608 havde Köngen befalet H r. H a n s  Hansen, 

Provst i Toste, at komme til Ham i vigtige M  inder; 

men Provsten svarede Ham fra Sonderborg, at Bispen 

af Fyen havde undsagt Ham og ladet Ham vide, at der

som Han fik Ham i sin B o ld , ffulde Han ikke komme 

derfra med Halsen. H r. H an s  turde derfor ikke reise 

igjennem Bispens Stift, og bad Köngen at tilsende ham 

sine Besalinger ? ' )  Hertil kom uden T v iv l ogsaa de

2 °)  Chron. S k ib . 8. k .  v .  II. x . 567.
22) S e d d e l uden N a v n , T id s -  eller S te d sa n g . paa P a p ir  i 

Geheim earch. S e e  A nm k. V I .
B eh rm an n  ans. S t .  2den D e e l. S .  64.

22) H an s Io h an sen s plattydste B r e v ,  dat. S u n derborgh  am  
dage 8sncti Alartiu! srmo x v c  viij ( , 5o8). O rig , paa P a 
pir i  Geheim earchivet. ( B ila g  ^ .)
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Adelsmamdö Klager, med hvemBispen laae i beständige 

Stridighedcr, der undertiden gjorde Köngen Uleilighed 

nok. Foruden den gamle S tr id  med den fyenste Adel, 

udbrod i Aaret i 5n  en ny og heftig Uenighed imellem 

Bistop Jen s og Lehnsmanden paa Nykjobing S lo t  paa 

Falster, O lu f Holgersen, formodentlig en U l f s  t and.  

D en 2 September i Z n  indgav nemlig Bispen p a aK jo - 

benhavns Raadhuus en vidtloftig Klage over O lu f  

Holgersen til Köngen og Rigsraadet. Der! dolerer Han 

over, at Lehnsmanden havde bemcegtiget sig en Skov, 

der horte til Bispestolens Gaard Soerop  paa Falster, 

og som ved tidligere Dom  me var tilkjendt Bispen som 

et Sarrkjob fra Skjoringe Fang. O lu f Holgersen havde 

ladet fcelde Trcrer i den og upantet Bispens Bonder, 

fordi de ikke paa Hans Vefaling vilde kjore dem dort. 

H anS  Svende rede omkring Soerop  og truede Bispens 

Folk, saa at de ncrsten vare beleirede paa Gaarden; 

og da Landsdommeren paa Falster og Lolland, O lu f  

Falster paa Corselitze, havde forkyndt Bispens Foged 

paa Soerop, Mester Jens, en aabenbar Feide, saa at 

Hans Folk ganste maatte forlade Falster, stod Soerop 

ledig fra midt i Januar indtil Ju li i 5n .  Jmidlertid 

havde O lu f Holgersen sicrvnet Sage n  om den omtvistede 

Skov  til Landstinget, og da Fogeden, der ikke turde m o

de selv for Feidens S k y ld ,  havde sendt sine Bud  med 

Bispens Adkomstbreve til Landstinget i Tingsted, havde 

Landsdommeren ladet Budene vide, at Fogeden og 

Hans Folk maatte rette sig efter den Feide, Han havde



29

sorkyndt dem. Saaledeö havde Han ffromnnet dem dort, 

vg da, paa Grund af Modpartens Udeblivelse, den 20 

M a rt s  tildomt O lu f Holgersen Skoven. Desuden tit- 

lod Lehnsmanden sig mange andre Voldsomheder: Han 

log Oldengjeld ogsaa af Bispens S v in ;  Han fortrangte 

Bispens Bonder fra dennes Skove , saa at de nodtes 

til at hugge i Kronens og saaledes bleve ufrie til S lo t -  

tet; Han havde fortrcengt Bispens Folk og de andre 

Lodseiere fr'a Fifferiet i Wirket Se e , da Kronen sor nogle 

A a r siden kjobte en Gaard i Wirket; Han tog S i ld  ogsaa 

af B ispens Bonder for deres Fifferi i Havet; Han vilde 

tvinge dem til Arbeide ved Slottet, og pantede dem, 

naar de, ifolge Bispens Forbud, ncrgtede at mode. 

Endelig anforte Bispen en Deel Voldsomheder imod 

Enkelte af Hans Folk, som Lehnsmanden flulde have 

tilladt sig, og klagede iAtmindelighed over, at Han un- 

dertrykkede og udsugede Almuen paa Falster. Denne 

Klage modtog Köngen oglovede, at Han selv vilde reise 

over til Smaalandene og staffe Bispen saadan Ret, at 

hele Raadet skulde takte Ham derfor. M e n  inden 

sin Reise gjorde Han et Skridt, der ikke spaaede Bispen 

noget godt Udfald af Sagen. H an  strev nemlig den 6 

April 1^12 ril Paven, at Han forhen rigtignok havde 

tilladt Bijkop Jens at dele Provstiet i Odense; men da 

Han nu erfarer, at det ved Kirkeforsamlingen i Tours

«2) B iffo p  IenscS K lage  over O lu fH olgersen , Foged p a a N y -  
kjsbing, dar. T ir s d . efter L E g id ii  D a g  i 5 n .  O r ig , paa  
P a p ir i Geheimearch.
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i Frankerig stal vcrre forbudt at forandre saadanne 

Benesicier, og de Vicariater, Bispen havde op- 

rettet, desuden vare alt for ringe, anholder Han hos 

HanSHellighed om, atProvstietmaa komme isingamle 

S tan d  igjen og Hans Sekretair, Anders G lob , for- 

lehnes dermedz thi det tilkommer Köngen ae forlehne 

dette Prcrlatur, der er doterer af hanS Forfcedre. 

Nagtet det vistnok var en politist Feil af den danste Kon- 

ge, at beraabe sig paa Conciliet i Tours, der var sam- 

nienkaldt af Kong Ludvig den Tolvte netop i en mod 

Paven fjendtlig Hensigt, og nagtet dette kun var et N a - 

tional-Concilium, i hvis Akter der desuden ikke si'ndes 

nogen saadan Bestemmelse, som den af Köngen anfer- 

te: saa var Pave Ju liu s  den Anden dengang iud-

indviklet i en altfor farlig S trid  m edKeiserMarim ilans 

og Kong Ludvig den Tolvtes pisanste Concilium, til at 

Han stulde fjerne den danste Konge fra sig og sit Conci

lium i Lateran ved et Afflag i saa ringe en S a g -  

Provstiet i Odense blev altsaa oprettet paa N y  og for- 

lehnet til Mester Anders Glob.

Saasnart Kong H an s havde tilendebragt de vigtige 

Underhandlinger med Lybekkerne og de Svenste i Flens- * *

" )  Hvilf. K. Hanfes Hist. S .  29L. Behrmann. Christ, den 
Anden. 2den Deel. S .  64.

* Hverken i I'Iiilipp! I.2bbe et Osbrlelis OosssrtiiOonciUorum 
LoIIeetio maxims. i 5 1 'ome. S .  i 48i. eller i Öoncilio-

34 1. S . 96. finde» Naget herom.
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borg og M a lm Se  i Foraaret 1612 og affarrdiget Kon- 

gerne af Skotlands og Frankerigs Gesandter, der vilde 

overtale Ham til at deeltage i Pisaner-Conciliet, begav 

Han sig til Falster for at undersege Tvisten imellem B i 

ffop Jens og O lu f Holgersen. D en  2Z M a i  lod Han 

i sin egen Ncrrvcrrelse denfalsterffeAlmue forsamle paa 

Tingsted Kirkegaard, hvor Bispens Klage blev under- 

segt og et Tingsvidne udstedt, der dog lader formode, 

at Bispen i adstillige Punkter har havr Ret; thi nogle 

af Hans Veffyldninger ere ganffe forbigaaede, andre 

besvarede paa en M aade , der vifer, at man ikke vilde 

finde Lehnsmanden flyldig. Mcerkeligt er det ogsaa, 

at Bispens Foged p a a Se e ro p , Jens Mortensen, og 

Landsdommeren OlufFalstcr, der vare aabenbareFjen- 

der og selv indviklede i Sagen, den Sidste endog heie- 

lig graveret i Bispens Klage, begge vare med at udstede 

Tingsvidnet.

M ed  dette maadelige Udfald af Sage n  maatte B i s 

pen uden T v iv l for det Ferste lade sig neie; men derfor 

var Han ingenlunde forsonet, og i det felgende A ar fik 

Han bedre Leilighed til at lade O lu f Holgersen fele sin 

Vrede. To af O lufs Svende drcrbte en af Bispens 

Folk, Laurids Madsen, og da de henvendte sig til H r. 

H an s  Andersen, Sogneprcest i Brandslev og Biffop

" )  Tingsvidne, dat. Tingsted Kirkegaard, S-ndag efter Chri
sti Himmelfartsdag »612. Original paa Papir med 16 
Segl. i Geheimearch. (Bilag L.) '
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Jenses Official i Norreherred i Lolland, med B o n o m  

Absolution for denne Misgjerriing, negtede Prcesten dem 

den, fordi hansOvermand havde forbudt ham at befatte 

sig med Sagen. Uden T v iv l er det imidlertid 

blevet bekjendt, at Mordet var ffeet efter O lu f Holger- 

senS egen Be fa ling, og nu havde Bispen sin Fjende 

hvor Han vilde. H an  sorsomte da Heller ikke at bruge 

sin geistlige Myndighed, mcnlysteLehnsmanden iB a n d , 

og lod Vandbrevet opslaae paa Nykjobings Kirkedor 

den 22 Januar i 5i 4. N u  maatte OlufHolgersen 

ydmyge sig for B ispen, og da denne i Februar opholdt 

sig paa Soerop, sendte hanBorgemesteren iNykjobing 

med to Mcend derhen, der paa Hans Vegne begjerede 

Skrifte og A flosn ing, fordi Han lod Laurids Madsen 

slaae ihjel —  Han vedgik altsaa, at Mordet var begaaet 

paa Hans Befaling — , hvis det Skriftemaal, Han for 

havde gjort derfor, ikke künde hjelpe Ham. Ogsaa til- 

bod Han, at mode for Köngen og Rigsraadet for alle 

de Säge r, Hans Naade (Bispen) paa den heilige KirkeS 

Vegne havde Tiltale til Ham for, eller for hvem, Hans 

Naade selv havde Tiltro til. Tillige bade de om Ab

solution for O lufs Svende, der havde begaaet Mordet.

" )  Aabent Brev af Hans Andersen, Sogneprcest i Brandßlev 
:c., dar. BrandeslSv Torsdag efter Allehelgens Dag 
i 5 »5. Orig, paa Papir i Gehcimearchivet.
Tingsvidne, uvstedt fra Nykjsbing Naadhuus Mandag 
fsr St. Povels Dag conversiouis Original paa Pa
pir med 4 Segl, i Geheimearch.
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Bispen svarede dem, at det maatte beroe med Skrifte- 

maalet i nogle Dage, jndtil Han fik B u d  fraErkebispen 

derom. ^») Hvad  der siden blev a f Sagen, vide vi 

ikke, og höre i nogle A a r Intet om Forholdet imellem 

Jens Andersen og O lu f  Holgersen; men den T id  kom 

ogsaa, da denne künde harvne sig paa den myndige 

Pra lat.

Denne sidste Vending a f Sttideu oplevede Kong 

H an s  ikke. H an  dode i Aalborg den 20 Februar i 5iZ , 

og Hans Lüg blev fort til Odense, hvor Bistop Jens 

holdt S srge ta le  over Ham, ligesom to A a r tidligere 

over Hans yngste S e n ,  P rin d s Franciffus, der blev 

begraven i Graabrodre Klosters Kirke i Odense, hvor 

ogsaa Faderen blev lagt. A t Kong Christian den 

Anden nu besieg Throuen, lovede Bispen intet Godt i 

Fremtiden; Heller ikke künde det vare Ham behageligt, 

at Enkedronningen Christine, der siden Otto Porsfelds 

D rab  ikke var Ham god, nu tog sit Ophold paa Nars- 

byhoved S lo t  og i sin Gaard i Odense, som efter hen- 

des D o d  blev indrettet til et Clarakloster, og stod der, 

hvor nu Bispegaarden er. Jmidlertid hengik dog end- 

nu nogle A a r uden betydelige Ubehageligheder for Jens 

Andersen, der som P ra la t  og Medlem af Rigsraadet

" )  Aabent Brev af Brandt Berner paa Plingsse, Jacob B ä 
der og NielS Jyde, Borgemester i Nykjsbing, dar. Ons- 
dag efter St. Valemini Dag i 5 i4. Original paa Papir 
i Geheimearchivet.

5. v .  V II. p. 2Zy.

3
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var for anseelig en M a n d ,  til at Köngen uden gyldig 

G rund turde lade Ham fole sin Vrede, inden Han selv 

endnu sad ret fast paa Thronen. I  de vigtige Forhand- 

linger, Thronffiftet foraarsagede, tog Bispen Deel, og 

og vi finde Ham ligeledes iblandt de R igsraader, der 

vare tilstede ved Moderne med de svenste Sendebud i 

Kjobenhavn og i 5i L  Ogsaa var Han med 

Köngen i Oktober i 5i 3 i Flensborg, hvor den s te t ig 

ste og holstenste Adethyldede Christian som Faderens 

Eftermand i den kongelige Andeel afHertugdommerne; 

men her indtraf en Begivenhed, der senere bragte störe 

Lidelser over Bispen. Standerne gjorde det nemlig 

iblandt Andet til Betingelse for deres Hylding, at Kön

gen stulde tilfredsstille Hertug Frederik for den S u m , 

Han i Aaret i 5o4 maatte betale i Lybek. Kong Chri

stian maatte give efter og udstede et Gjeldsbeviis til sin 

Farbroder for 3o,ooo Gylden, hvvrimod Hertugen ud- 

leverede Ham de Documenter, der henhorte til den af 

Cardinal Raim und marglede Fred. A t  Bistop

" )  Det danste Nigsraads aabne Brev, dat. Kjobenhavn, 
Marie Magdalene Dag »5 »3 , hoS Behrmannjanf. St. 
2den D. S . 3?. efr. Hvitf. K. Hanfes Hist. S . 5o8 og 
Christ, den Andens Hist. S .  18. Suhms Nye Saml. t. 
d. danste Hist. 3die Bind. S .  »43. Hadorf anf.St. aden 
Deel. S .  428. Ditto dar. Kbhvn. St.Olavi Dag. 15 » 5. 
SuhmS Nye Saml. 3die Bind. S .  »53. Hadorf anf. 
St. S .  432.

" )  Behrmann anf. St. aden Deel. S .  54. N. D. Mag. 3dle 
Bind. S .  2 »5.
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Jenö havde havt AndeetidenFredstraetat, der nu for- 

aarsagede Köngen saa betydeligt et Tab, maatte stem- 

rne denne endnu mere ugunstigt imod Ham, og saasnart 

Han folte Scepteret fast i sinHaand, tankte hau paa at 

tage Hevn over Bispen. D a  derfor dennes gamle Fjen

de, Provst H an s  Hansen, i Aaret i 6i 5 var i Köngens 

LErinder reist til Rom , udvirkede Han et paveligtMonk- 

torium til Bispen af Fyen , hvis Jndhold v i dog ikke 

kjende; men som sandsynligviis har varrt foranlediget 

ved Bispens egenmagtige Anmasselse af geistligt Gods 

i Hans S t if t ;  * * )  idet Mindste maatte Han i Oktober 

samme A a r frasige sig Ret til Orte Kirkes Skov  og ud- 

siede en Erklcering, at denne Eiendom tilhörte Kirken, 

ikke Mspestolen. Maastee har det ogsaa gaaet ud 

paa Restitutionen a f Odense Provstie, da det er vist, 

at denne ikke har vcrret ganfle fuldstandig i Aaret 1L12, 

da hverken Provstegaarden blev opbygget, eller G am - 

borg Kirke givet tilbage til Embedet; thi Köngen maatte 

endog i Aaret i 5i/ , for at bevirke dens Tilbagegivelse, 

ved Magestifte afstaae til Bispen Kronens jus p s rro - 

nLw s til Torkildstrup Kirke paa Falster. " )  Ogsaa 

maa man af H an s  Hansens B rev  til Köngen formode, 

at denne onstede paa N y  al indsiette Canniker ved S t .

" )  cfr. SuhmS S l. k d. danjke Hist, -det B. 2det H. S .  r. 
IenS Andersens aabne Brev, dar. Bispegaarden i Odense 
ipso äis b. Ssverim (LZ Octbr.) i 5r5. Orig, paa Perga
ment med vedhangende Segl i Geheimearch.
SuhmS El. t. d. Hist, rste B. adet H. S .  - 4.

3̂
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KrrpdS Kirke istedetfor Benedictinermunkene —  hvilket 

dog aldrig kom til Udforelse, —  samt at Provsten tillige 

i Rom  forte en S a g  for sig selv imod Bifkop Jeus. 

H an  raader Köngen fra at forlige sig med B ispen : naar 

det pavetige Moratorium ankommer,kan denne ikke und- 

gaae Ham for Retten.

O m  disse Haus Fjendes Bestrabrlser strar havehavt 

andpe ubehagelige Folger for Jens Andersen endLitba- 

gegivelsen af anrnasset Kirkegods, vide vi ikke; men to 

A a r efter brod det Uveir, der lqrnge havde truet, lo s 

over harrs Hoved.

D a  Kong Christian 1L16 havde brudt Stilstanden 

med de Svenste og i det folgende A ar gjort et forgj«- 

ves Forsog paa, ät bringe den paa Stake  S lo t  belei- 

rede Erkebisp, Gustav Trolle, Undsatning, sannnen- 

kaldte Han en R ig sdag i Kjobenhavn til S t .  Catharine 

D a g  (den 26 November) 1617 for at faae M id ler til 

KrigenS Forelse. Bistop Jeu s kom ogsaa paa Köngens 

Skrivelse til Kjobenhavn, hvor Han traf Provsten a f 

Toste, der var kommen titbage fra Rom. P a a  Kjoben- 

havris Raadhuuö kom det til en heftig S t r id  imellem 

Bispen og Provsten, og nu lod Köngen sin Sekretair, 

Jorgen Skodborg, komme frem med en svarr Klage over 

Bispen. D e  vigtigsie Ankeposter va re : at Jens A n 

dersen havde i Lybek, tvertimod Kong Hauses Befaling,

HanS Hansens Brev til Kong Christian, dat. Nom. St.
Knud KongeS Dag (io Juli) röiö. N. D. Mag. 5die
B. S .  210.
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forpligtet Ham til at betale 8o,voo Gylden, hvilkeKong 

Christian nu forlangte tilbagebetalte a fB ispen ; at Han 

havde fornaermct Köngens Moder, Dronning Christine, 

og ladet hendes Foged paa Naesbyhovcd,- Otto P o r s 

feld, drabe; at Han stere Gange havde gjort Kong Chri

stian fort for Hans Fader, Kong H a n s ; endelig, at Han 

ffulde have varret Sky ld  i, at Kong H an s  satte Biffop 

Carl af Hammer til Prindsens Raadgiver i Norge, og 

have staaet i Forbindelse med de Danffes dodelige Fjen

de i Sverrig, Hemming Gad. D e  sidste Punkter vare 

dog af mindre Vigtighed; Köngen stod Heller ikke paa

dem, og det lader til, ar Bispen har besvaret dem til- 

sredsstillende. Overhoved forsvarede Han sig med saa 

wegen Duelighed og saa uforfardet et M o d , at selv 

den pavelige Legat Arcemboldus, der var tilstede ved 

Striden, ikke künde negte Ham sin Veundring, hvilket 

har noget at betyde, da Jtalienerne dengang betragtede 

alle Ultramontanere som Varbarer. L i l  de tre forste 

Klageposter svarede B ispen: hvad de til Lybekkerne lo- 

vede Penge angik, da havde Kong H an s  ratificeret 

Fredstractaten; Han havde fremdeles indirecte vedgaact

den, tdet Han ved de senere Fredsflutninger med Lybek- 

kerne i Segeberg og Nykjobing ikke havde paastaaet 

Erstatning af den Su m , Hertug Frederik havde erlagt; 

de ssen  havde den afdode Konge siden Fertiget i S e -  

gcberg aldrig tiltalt Bispen for disse Penge. Otto 

Porsfelds D rab  havde Han ingen Deel i, og künde ikke 

siaae inde for A lt, hvad Hans Folk gjorde; og naar
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Köngen ktagede over de Stridigheder,, der havde vßret 

imellem dem i Kong Hanfes T id , saa forglemte Han, 

at den afdsde Konge i Kallundborg havde forligt dem. ^ 

D og, alle B iffop Jenses Forsvarsgrunde hjalp Ham 

In t e t : Köngen lod Ham gribe og famgsle. M en  da 

den bekjendte Constitution cum  Lcc1e5i3 vac iaua  end- 

nu var i Kraft, og desuden alle Bestemmelser af celdre 

Paver imod dem, der krcrnkede Kirkens Eieudom eller 

Personer, vare fornyede og indffjaerpede i den niende 

Session af Lateran-Conciliet, den 5te M a i  i 5i 4 
—  hvad Köngen saameget mindre turde oversee eller 

ringeagte, som det netop var paa Grund heraf, at E r -  

kebispen i Lund for faa Maaneder siden havde lyst Band  

over Steen Stn re  og dem, der med Ham havde forfulgt 

Gustav Trolle — : saa bevagede Kong Christian 

Bispens narmeste Foresatte, Erkebiffop Byrge , til at 

tage Ham i sin Forvaring indtil tre Uger efter Paaffe i 

ncrste Aar. Inden den T id  ffulde et National-Concili- 

um sammenkaldes for at domme i Sa ge n , og Köngen 

anholde hos Paven om tilborlig Hjetp og Raad i sam- 

me S a g .  B iffop Jens maatte paa 2Ere, Liv og Gods

Svaning Okrislisnus seeunäus sce. Î ib. II. csp. II. x. 129. 
sey. Hvitf. K. Christ, den Anden. S .  6r. st. 68. I'ont- 
ox. II. p. 44o. Chron. Skib. i 8. R.» O. H. x. 666. 
HamSfort ibiä. Vll. x. 2Z9.
R.s^n2läi .̂n. Lecl. 1'. X X . sä. sn. iL i4. v. La. x. 172.889. 

Bandbrevet, dat. I^nnäis snno ilni. 1617. in vigilis ksnte- 
eoster hos Hvitf. Christ, d. Anden. S .  77»
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forpligte sig til Erkebispen at forblive hos Ham som en 

Fange, indtil et National-Concilium blev sammenkaldr, 

og desuden forpligte sit S t if t  til at betale en M u lk t af 

60,000 Gylden til Lunde Capitel, hvis Han handlede 

imod denne Forsikkring. Endelig maatte Han, som det 

syneö senere, give en striftlig Forsikkring til Köngen, at 

Han hverken selv eller ved Andre vilde praktisere i Rom  

eller andetstedö imod Köngen, eller begive sig til Hans 

Uvenner, eller foretage Noget imod Hans Liv eller Stand , 

samt underkaste sig Erkebistop Byrge s og Bistop Lage Ur- 

nes D o m . " )  B ispens Cantsler,Mester Jens Andersen, 

fcrngsledes ligeledes og indlagdes hos Degnen iKjoben- 

havn, Knud Valchendorf, men kom dog paa fri Fod 

det folgende A a r ,  da fire Borgere i Odense gik i Cau- 

tion for Ham.

Saasnart Bispen var anholdt, meldte Köngen det 

under 16 December 1617 til Pave Leo den Tiende; 

tillige lod Han Paven vide Grundene til sin Fremgangs- 

maade og uuder hvilke Betiugelser Erkebispen midler- 

tidig havde taget Jen s Andersen i Forvaring. H a n  

bad den heilige Fader, at Han ikke vilde lade sig indtage 

imod Ham, Köngen, men sorge for, at Sage n  blev

" )  KongenS NeverS til Erkebispen og Lunde Capitel, dat. 
Kjobenhavn, Lsverdag efter Lt« v!r§. dag 1617. i 
Suhms Nye Eamlinger t. d. danske Hist. 2det Bind. S .  
179. Hvitf. anf. St. S .  66.

>°) S v a n in g  an f. S t .  cfr. G ra m , til M e u rsiu S , N o te ( ä )  
S .
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overgiven Erkebispen og andre Bisper eller ogsaa pave- 

lige Sendebud til Forhandling. Den fangne Bistop 

var overgiven til Erkebispen i den pavelige Legats, Ar- 

cembolds, Naervarrelse; Köngen selv havde ikke villet 

feengsle Ham sor ikke at sorfalde in pvenas caoonum. 

Ligeledes strev Han til Cardinal Lorenzo Pucci, og bad 

Ham al tale Sagen  hos Paven. * ' )  Jmidlertid maa 

Paven andetsteds sra have.saaetUnderretning om Kön

gens Fremgangsmaade; thi i det folgende Aar, i 5i 8, 

udstedte Han er Monitorium  til Köngen, hvorved Han 

paalagde Ham at resiituere Bistop Jens igjen i Hans 

S list .  Köngen synes forst at have givet Jens A n 

dersen Sk y ld  for at have udvirket dette Monitorium, 

idet Mindste foiede Han til sine tidligere Klagepunkter 

senere den, at Bispen havde forhvervet et Monitorium, 

hvorved Paven tog Sa ge n  til sig og erklcrrede, at Car

dinal Raimund ikke havde forurettet Kong H an s  i den 

lybste Fred, " )  hvilket var saa godt som at frikjende 

B istop Jen s Andersen for Hovedpunkten i Klagen. 

M e n  da Köngen i Aaret 1619 blev Arcembolds Fjende, 

gav Han Legaten Sky ld  for at have tilveiebragt dette 

Monitorium, overtalt dertil a f de andre V isper: en Be - 

styldning, som Arcembolddog fralagde sig i sitbekjendte 

B rev  til Kong Christian.

Hvitf. anf. St. S .  62.
Hvitf. anf. St. S .  92.

" )  H v itf. a n f. S t .  S .  68.
H v itf. an f. S t .  S .  92 og 97.
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D og  maa Köngen have vidst at omstemme P a ve n ; 

thi istedetfor Befaling til at restituere Bispen, overdrog 

Leo, uvist naar, ved et paveligt Commissorium Erkebi- 

ffop Byrge  og Bistop Lage Urne af Roeskilde at paa- 

domme Sagen, da begge Parker havde erkläret sig vil- 

lige til at underkaste sig deres Kjendelse. ^

Uden T v iv l har Kong Christians S t n d  medArcem- 

bold og Anholdelsen af Legatens Gods i Aaret 1L19, 

imedenS Bispen endnu var farngslet, for saa vidt stadet 

denne, som det berovede Ham den Hjelp, Han ellers 

künde have ventet af P a v e n ; thi at frelse det anholdte 

Gods laae Leo langt mere paa Hjerte, end at faae en 

sangen Biffop sri, og Han behandledeArcembolds S a g  

saa vaersomt, at man ret seer, hvormeget Han harfryg- 

tet for at stode en Fyrste, der gik saa raff til Vaerksvg 

havde saa mcrgtige Forbindelser, som Kong Christian, 

iscer paa en T id ,  da Luthers F«rd  begyndte at antage 

en betcenkelig Charakteer. Derfor vmtaler han ikke med 

et eneste Ord Jens Andersens Fcrngsel i det snilde og 

forsigtige Brev, Han under 16 August 1619 strev til den 

danste Konge, endstjyndt Han dog for havde <Nt- 

seet denne S a g  sinOpmcerksomhed vcerdig. P a a  disse 

Omsicrndigheder har Köngen vistnok stolet, da Han hver- 

ken lod et National-Concilium sammenkalde, eller tillod,

" )  Hvitf. anf. St. S .  67. N. D. Mag. 3die Bind. S .
212. 2IY. 225.

" )  ^nn. Lvcl. 1<rm. X X. s6. sn. 1619. rr. 67. p'
289. se .̂
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at Stützen blev paadsmt a f de paveligeCommissarrer, 

Erkebispen og Bispen a f Roeskilde: en Vilkaarlighed, 

der, om Han end havde havt Ret i sin Klage over B i 

spen af Fyen, maatte gjsre saavel de svrige Prcelater 

som overhoved Jens Andersens Colleger i R igets Raad 

misfornsiede.

M e n  at Köngens Adfarrd egentlig var en Finants- 

operation, beregnet paa at afpresse den rige Biffop  

Penge, hvortil den kongelige Kasse ved de siore K rig s- 

rusininger hsielig trcrngte, fremlyser af alle Omstcrn- 

digheder. B ispens A rne , Hans lovligeEiendom, bleve 

folgte og Pengene indleverede i Köngens Kasse 1619, 

endnu inden der var faldet D om  om nogen af de gjorte 

Beffyldninger; fsrst fem Maaneder efter melder 

H a n s  v. Metten, Hsvedsmand paa Nyborg S lo t ,  at 

Han efter Köngens Ordre har forfulgt Sage n  imod 

Bispen om B sd e r for Otto PorsfeldS D rab  ved Lands

tinget, og spSrger tillige Köngen, i hvilket af Vispesio- 

lens Gods Han stal lade sig indfsre paa KongenS Veg

n e ?  " )  D og  lod Köngen sig fsrst flere A ar efter B i 

spens Gods udlcegge for disse Bsder.

Hvorlcrnge Jen s Andersen var i Erkebispens For-

K ön gen s Q u itterin g  t il  H an s v . M e lle n , dat. K bhvn . ierls 
Quinta post Orbsni (26 M a i )  S u h m s  S a m l.  til
d . d. Hist. 2det B .  rdet H . S .  3 7.

»») H a n s v . (M elle n s. Efternavnet er afrevet)B rev til K o n g  
C hrist., dar. N y b o rg  <1ie ^mäecin» millia virginum rm. Om . 
i 5ig . O r ig , p aa P a p ir  i Gehcimearch. (See B ila g  0 .)
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varing, og hvor denne har holdt Ham fangen, vide v i 

ikke. Fra  Foengselet hos Erkebispen blev Han bragt til 

Vordingborg S lo t, " )  og lilsidst kom Han i sin gamle 

Fjendes, O lu f Holgersens, Hcender, der bragte Ham til 

det af Kong H an s  vedNakstov anlagte S lo t  Engelborg. 

Her fad Han i Begyndelsen af Aaret 1^20. 6°) Det 

lader altsaa til, at Köngen ikke har kunnet formaae no

gen anden Prcrlat til at tage Ham i Fo rvaring; eller 

rnaastee har Han, hvis Vilkaarlighed siden Torben Ores 

Henrettelse tog mere og mere Overhaand, ikke bekymret 

sig om at bevare det S k in  af Agtelse for den catholste 

Kirke, Han i Begyndelsen af Sagen  affecterede. Hvor- 

ledes Bistop Jens blev behandlet i Erkebispenö Fcrng- 

sel, er ubekjendt; men paa Köngens Slotte blev Han 

holdt meget Haardt, og om det endog er vverdrevent, 

hvad en samtidig Skribent beretter: at Han paa V o r

dingborg blev overgiven til fire gemene So ldater, der 

stulde plage Ham hver D a g ,  indtil Han dode, saa 

maatte Köngen dog udtrykkeligen erkläre, at Bispen 

stulde forsynes tilberligt med M a d  og Dritte; og ferst

" )  Chron. Skib. 8. k. v. II. p. 567.
6°) Brev fra Malis Skriver til Kong Christian, dar. Engel

borg, Onsdag ncrst efter 8t-. vorolbeD (7 Febr.) 162». 
Orig, paa Papir i Geheimearch. Biffop Jens Andersens 
Quittering til Oluf Holgersen for Guld og Penge, denne 
havde modtaget i Forvaring, da Han bragte Bispen fangen 
til Cngelborg, dal. AlsSe äie octsva b.Nsrtiiü 1L24. Orig, 
paa Papir r Geheimearch.

* * )  Ehron. S k ib . an f. S t .
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da Han. begyndte at ydmyge sig, blev det Ham tilladt 

som en Begunstigelse at komme et P a r  Timer om D a 

gen i fri Luft og läse Messe naar Han vilde. «-)

Under Bispens Fangenskab bestyredes Hans Embede 

af en v is Vincentius, en Franciffanermnnk fra Neder- 

landene, der kaldte sig Biffop af Grönland og stod i 

Tjeneste hos Enkcdronningen Christine som hendes Raad 

og Sekretair.

Kjed af den haarde Behandling og det langvarige 

Fangse l, som Han endelig maatte overbevise sig om, 

at hverken de ovrige danste Prcelater eller Paven selv 

künde besrie Ham fra , gjorde Biffop Jens det ferste 

Skrid t til Forsoning. D a  Han nok künde vide hvad det 

va r, Köngen vilde af ham , tilbod Han Ham sit Guld, 

S e lv  ogKlenodier, og Köngen bevilligede Ham for denne 

Feielighed strar en mildere Behandling, samt lovede 

at ville tillade, at Sagen  kom i Rette for R ig e tsP ra -  

later og godeMand. DetteTilbud syneö rimeligst 

at kunne henferes til Aaret 1619, da der er S p o r  til, 

at Köngen i dette A ar virkelig har tankt paa at sam- 

menkalde et National-Concilium til at demme imellem 

Ham og Bispen. « " )  D o g  kom dette aldrig til Udfe-

" )  Ifslge en Opstrift paa Papir, uden Navn, Tids- eller
StedSangivelse, i Geheimearch. (See Bilag v.)
8. k. v. VII. x. 2Z9. Hvitf. Chr. den Anden S .  69.
cfr. Suhms S l. t. d. danske Hist. 2det Bind, 2dct H.
S .  39. 4o. 48. 4y.
Zf^lge den vvenfor (Note 62) anf-rte Opstrift.
See Anmk. VII.
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relse, og Köngen gjorde fsrst A lvor af Forliget i B e 

gyndelsen af 1620, da flere Grunde maatte gjsre det 

Snsteligt for Ham at faae Ende paa denne S in d .  E r- 

kebistop B y rge va r dsd iDecember 1019,0g det maatte 

vcrre Köngen afV igtighed at staae paa en godFodmed 

Paven for at faae denne Post, den vigtigste i R iget ncrst 

Haus egen, besät efter sitHnste. Desuden havde Kön

gen endelig med stör Anstrengelse faaet samlet en an- 

feelig Armee, som Han i Begyndelsen af Aaret 1620 

fendte ind i Sve rrig , og da Udfsrelsen af Bandlysn in- 

gen over Steen Sture  og Hans Tilhcrngere for deres 

Adfcrrd imod Erkebistop Gustav Trolle maatte tjene 

Köngen til Paastud, vilde det dog vcrre alt for paafal- 

dende, hvis Han til sammeTid selv behandlede enPrcr- 

lat paa samme M aade , som den svenste Rigsforstan- 

der, og det med langt mindre Ret. Endelig künde 

Han ogsaa vente at aspresse Jens Andersen en betydelig 

S u m ,  og da Köngens Sä ge r siode saa godt efter Se i-  

ren vedBogesund, maatte denne finde sig imeget haar- 

de Betingelser, hvis Han vilde befries fra Fcrngselet. 

Ferst i Februar 1620 lod Köngen derfor Bispen bringe 

fra Engelborg, yg anmodede Bistop Lage Urne om 

at tage Ham i sin Forvaring, imedens der underhand- 

ledes om Forlig. Bispen af Roeskilde vilde nsdig ind- 

lade sig herpaa. I  sit B rev til Köngen siger Han iblandt

" )  Mails Skrivers Drev. See «veyfor Note 60. 
(See Bilag L.)
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And-t : „jeg maa ingenlunde beholde Ham lcrnger, end 

„vor heiligste Fader Paven byder mig at stippe Ham; 

„Hr.EtectuS a fLund  er ogbliversnart hansDom m er." 

D o g ,  dersom Biffop Jens selv begjerer at v«re hos 

Ham, vil Han modtage Ham og love Köngen in  verdo 

L on i xrse lsü, at hiin ikke flal gjore H an s  Naade no

gen Skade; „thi Han er ikke den M and , jeg vil gjore 

anden Obligation for, uden Eders Naade vilffikke en 

tro M a n d  til at varre hos Ham N a t og D a g . "  I  A v -  

rigt raader Han Köngen, at lade den fangne B iffop  

komme for Hans Dommere. M e n  dette vilde Kön

gen ikke, formodentlig fordi Han vel künde vide, at Han 

da ikke künde faae den Dom , Han vilde. H an  soretrak 

derfor at lade Sage n  afgjoreved Com prom is, og B i 

spen maatte naturligviis finde sig i Alt. T i l  Vo ld - 

giftsmcrnd valgtes Lage Urne, Jorgen Skodborg, for- 

hen Köngens Sekretair men nu Archielectus til Lund, 

og S tyge  Krum pen, Electus til Borg lum . Den 22 

A p ril forpligtede B iffop  Jens og Köngen, ved sinFuld- 

margtig D r.  Am elung, sig til at underkaste sig de tre 

D ispers D om  under en M u lk t af 5o,ooo Gylden; " )  

og den folgende D a g  blev Kjendelsen afsagt iOvereens- 

stemmelse med den af Köngens Fuldmargtig gjorte Paa-

* ')  Biskvp Lage Urneö Brev til Kong Christian, dat. Hjort- 
holm äie Ledolssticss vir§. (io Febr.) 1620; H06 Behr- 
mann, Christ, den Anden, »den Deel. S .  rSg.

" )  N. D. Mag. Zdie Bind. S . - 24. Behrmann anf. Sr. S. 
K X X lll .
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stand. B iffop  Jens blev tilpligtet at gjsre Köngen en 

ydmyg Afbigt, fordi Han flere Gange groveligen havde 

forncermet Ham og Hans M od e r; da Han ikke var istand 

til at betale Köngen de 80,000 G ylden, ffulde denne 

vcrre berettiget til at oppebcere de to Trediedele af alle 

verdslige Jndtcegter af Fyens Bifpestols Jordegods, 

indtil Bispen udvirkede en definitiv Retskjendelse i sin 

Faveur. Tager Bispen sig en Coadjutor, ffal det vcere 

en M a n d ,  der er Köngen behagelig, og da ffal Kön

gens Ret til de to Trediedele af Jndtcrgterne ophore, 

ligesom den ogsaa bortfalder ved B iffop  Jenses D sd .  

Köngen ffal tage Bispen til Naade igjen, og Bispen 

indvillige i,  at alle kirkelige Censurer ophcrves, som 

Köngen eller Hans Medhjelpere i denne S a g  maatte 

have paadraget sig. Den  25 Ap ril ratificerede Köngen 

Voldgiftsmcrndenes Kjendelse, og Bispen maatte vn- 

derkaste sig, deels fordi Han var bunden ved sit Loste og 

den störe M u lct, deels fordi Han efter Omstcrndigheder- 

ne ikke künde vente et bedre Udfald af Sagen  eller hen- 

vende sig til nogen Domstol, der künde ffaffe Ham en 

billigere Dom . Köngen lod sin Deel af Bispesto- 

lens Jndtcegter oppebcere af Provst H a n s  Hansen. ?«>)

Instrumentnn» cowpromiLsi, Zenten-!« seu Isnäi inter Odrl- 
stiernuin R.egern et 7odsnnein ^näre« Lpiscopuin Otto- 
niensen»; i N. D. Mag. 3die Bind. S . 224. cfr. SuhmS 
E l. t. d. d. H. ndet Bind. S . 224. efr. SuhmS S l.  t. 
d. d. H. rdet Bind. 2der H. S . 62. See Annrk. VM. 

°̂) Behrmann anf. St. 2den Deel S .  5g. Suhmö S l.  t. V. 
d. Hist. 2det Bind. 2det H. S .  öa. S4.
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Biffop  Jens Andersen blev ikke alene saaledes sat 

paa fri Fod og forsonet med Köngen; men denne kastc- 

de endog storre Gunstpaa Ham, end Bispens Eftermcrle 

har havt godt af.

I  Sve rrig  havde imidlertid Köngens Vaaben den 

heldigste Fremgang. Otto Krumpen havde seiret ved 

Bogesnnd, Steen Stu re  var dod, deDanffevaretrarngte 

igjennem Tiveden ind i Hjettet af S v e r r ig , og havde 

tilintetgjort alle den svenste Almues Forsog paa at scrtte 

sig til Modvcrrge; Forvirring og N od  siege endelig til 

en saadan G rad, at de Vigtigste af det svenffe R ig s -  

raad i Upsala underkastede sig Kong Christian, og af 

Vennes Feldtherrer mvdtoge Forsikkring om Forglem- 

melse af alt det Skeete, hvilket Köngen selv bekrcrf- 

tede; men Steen Stu re s  Enke, Christina Gylden- 

sijerne, vilde ikke underkaste sig Forliget i Upsala, og 

forstod at vinde Borgerne og Bescrtningen i Stokholm s 

S ta d  og S lo t  for sig. Den danffe Harr rykkede da for 

S taden , og Köngen selv ankom i M a r  i 5so  med sin 

Flaade dertil. P a a  denne Ftaade forte Han Jens A n 

dersen med s ig , hvis Erfarenhed og Kundffaber i den 

eanoniffe Ret der künde vcrre megen Leilighed til atbru- 

ge i en K rig  og ved Underhandlinger med de bandlyste 

Svenffe. H an  var hos Köngen i Begyndelsen af S e p 

tember, og har med Ham og mange geistlige og verds

lige Raader understrevet de Forsikkringer til Stokholms 

S ta d  og Frue Christine, hvorved Kong Christian saa 

heit og dyrt forpligtede sig til, at ritgive og forglemme
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Alt —  navnlig Alt, hvad der var ffeet imodErkebiffop 

Trolle og andre Prcrlater —  imod at Staden og S lo t- 

ret bleve Ham overgivne. ^ ' )  Formodentlig forblev Han 

nn i Stokholm , imedens Köngen gjorde en kort Reise 

til Kjobenhavn, og ved Köngens Tilbagekomst til Stok- 

holm i Oktober maatte Bispen vcrre Ham behjelpelig 

med at scrtte en vcrsentlig Forandring i det svenffe R i-  

ges Forfatning igjennem. P a a  Köngens Vegne frem- 

kom Biffop JenS og D r.  Suckot, Keiser Carl den Fem- 

les Gesandt hos Hans Svoger, med den Paastand for 

det svenffeRigöraad, a iK ong  Christian, somenDescen- 

dent af Erik den Hellige, Sve rrig s  Skytspatron, og 

ifolge S t .  Eriks Lov, hvorved er at sorstaae iA lm in - 

delighed Rigets gamleLove, var berettiget til S v e r 

rigs Krone ikke ifolge B a lg ,  men efter Arveret; thi 

da Kong H a n s ,  som var Sve rrig s  retmcrsfige Konge, 

ikke havde andre So n n e r end Kong Christian, var Fa- 

derens Ret ifolge denne Lov ligefrem gaaet over paa 

Ham. Hvorledes i O vrig t Bispen bar sig ad med at 

bortforklare Kong Christoffers Kongelov af i 442, der den

gang ene havde Lovskraft, og som udtrykkelig erklcrrer, 

at Sve rrig  ikke er et Arve- men et Valgrige, er

Hadorfs Udg. af Niimke. 2den Deel S . 444. ff.

cfr. Schlegel, Geschichte der Könige von Dänemark aus 
dem Oldenburgischen Sramm. ifte Deel. S . >02.

SwerikeS NickeS LaghrBöcker. Stockholm 1666. Konun- 
ga Balken, csp. III.

4
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ikke let at sige; men omendffjSndt det med Hensyn til 

Bispens Historie künde vcrre interessant at vide, hvor 

snildt eller plumpt Han stk Sa ge n  dreiet, var Hans D e 

duktion ikke i sig felv a f nogen Vigtighed, da den under 

de davcrrende Omstcrndigheder kun kan ansees for en 

Formalitet, hvorunder Köngen lod Raadet sin Villie 

tilkjendegive. S o m  om de svenste Herrer ahnede det 

Uveir, der snart ffulde knuse dem, og troede at kunne 

afvende det ved ydmyg Eftergivenhed, toge de Bispens 

og Gesandtens Grunde for gyldige, og indvilligede uden 

Vanffelighed i at erkläre Sve rrig  for et Arverige.

T o  D age  efter, Torsdag den i  November, lod Kön

gen alle dem, der fra Rigets forstjellige Egne vare kal- 

dede til Stokholm, forsamle uden for Staden til Bnur- 

sprog paa Brunkebjerget, hvor et Stillad s var oprelst. 

Dette besteeg Jens Andersen, og holdt en Tale til Fot- 

ket, hvori Han udviklede Kong Christians Ret til den 

svenste Krone: Han var valgt i sin Fade rsT id ; Han 

havde IFodselsret til R iget efter Sve rrig s  egen Lo v : 

In g e n  künde derfor sige Ham paa, at Han uretfarrdig 

havde bemargtiget sig R iget; men de gjorde Uret, der 

vilde trarnge Ham fra  Hans lovlige Ret. Endelig spurgte 

Han den forsamlede A lm u e : om de vilde kjende Ham 

god for deres Herre og Konge?  Bakken var omgivet af

" )  D e t svenffe Naadtz aabne B r e v , dat. Stockholm  T ir s d a g  
snte kesium Omnium ssnct. iö r o  (3o Oktober) H v itf. Christ» 
den Anden. S .  »45.
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dei kongelige Tropper: Folket svarede altsaa Ja. ? * )  

Sondagen den 4 November gik Köngens Kroning for 

sig, hvorpaa fulgte störe Festiviteter tre Dage i R ad ; 

men om Onsdagen, den 7deNovbr., vendte Bladet sig. 

S t r a r  efter M iddag paa denne D a g  blev Slottetsparret 

og alleKroningsgjarsterne sammenkaldte i den störe S a l.  

Her kom Erkebistop Gustav frem for Köngen med Klage 

over den afdode Rigsforstander og Hans Medhjelpere, 

der havde nedbrudt Kirkens S lo t  Starke, fortrarngt Ham 

selv fra Hans Embede og holdt Ham fangen. H an  bad 

Köngen om S t ra f  over de Skyld ige og Erstatning af 

den lidte Skade. For at retfarrdiggjore sin afdode M and  

og bevise, at Han ikke egenmcrgtigen havde forfulgt 

Erkebispen, foreviste Fru Christine, Steen S tu re s Enke, 

det svenffe R igsraads aabne B re v , hvorved alle de, 

der havde underffrevet Erkebispens Afsirttelse, forplig- 

tede sig til at staae som een M a n d  for Folgerne af 

dette Skridt og hjelpe hverandre, hvis Paven eller no

gen Anden vilde angribe dem derfor. M e n  dette Doku

ment var det netop, Köngen onffede at faae i sine Harn- 

der. D e  Lilstedevarrende bleve adspurgte, om de ved- 

kjendtes deres Underffrister og S e g l ?  og endffjondt 

Enhver sogte at undffylde sig saa godt, Han künde.

Olai og Laurentii Petri Svenste KrSniker; hoS Hadorf anf. 
St. S .  46o. og i Lcrix. Ker. Sveeicsruw. 2den Tome, 
2den Afdeling S .  »-7. Svaning. (Lri5t. Sec. 1!b. ll. 
csx. V. p. 262; cfr. GramS Note (e) til MeursiuS anf. 
St. S .  76Z.

4'
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flap dog kun Bistop H an s  B rast  af Lindkjobing, der 

havde vidst at anbringe en Protestation under sit Se g l, 

og B istop Otto af Vesteraas, der, imedens Krigen va- 

rede, havde maattet lideForfolgelse affine Landsmarnd 

for sin og sin Families Hengivenhed for Kong C hri

stian. D a  Köngen havde forladt Sä le n ,  kom C lau s 

Bilde og So re n  Norby ind med Drabanter, og forte 

dem, der vare udseete til Slagtoffere, i Fomgsel. D e  

ovrige tilstedevarrende Geistlige bleve indelukkede i et 

sncrvert Varrelse Natten over. Torsdag den 8 Novem

ber, om Morgenen Klokken 9, bleve disse Sidste atter 

forsamlede i den störe S a l ,  hvor Bistop Jen s Andersen 

forelagde dem det Sp o rg sm a a l: om de, der havde 

sammensvoret sig imod den hellige Kirke og Christi S ta t- 

hvlder, Paven, ikke burde ansees for Kjarttere? hvilket 

efter nogen Beraadsiagning blev besvaret bekraftendc. 

M e n  dette Sp o rg sm a a l lod saa almindeligt, at de Tit- 

stedevarrende ikke begrebe hvad man havde i S inde  der- 

med. D er forlangtes ogsaa kun en simpel Erklcering 

af dem, men blev In te t foretaget, som künde ligne en 

D o m , der ikke engaug blev tilfoiet i det Dokument, 

Köngen senere lod sig ndfarrdige om denne Erklcrring. 

Mcerkeligt er det ogsaa, at efter Documentet var der 

Mester Joen, Cannik i Upsala, der forte Ordet titFor- 

samlingen, ikke Bistop Jen s Andersen, hvilket Sidste 

dog Aienvidner berette. Maastee har Köngen senere 

anseet det for kräftigere at lade en svenst Geistlig figu- 

rere som sit Redstab, eller maastee har Bistop Jens
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ikke stjottet om at fremstilles som Köngens Talsm and, 

efter at det havde viist sig, hvad Köngen vilde bruge 

FvrsamlingenS Erklärung til.

D e  Geistlige bleve nu forte tilbage til det Varelse, 

hvor de havde tilbragt Natten. Neppe var M iddags- 

maaltidet tilendebragt under S o r g  og Angest, for et Bud  

berettede dem, at Fangerne nu fortes ud af Slottet. 

M a n  kan tanke sig deres Forfardelse; men Jens Ander

sen beroligede dem noget, i det Han bad dem ikke at 

troe den Logn og Sq u a ld e r: det var ikke m uligt, at 

Köngen vovede at tilfoie saadanne M a n d  noget Ondt! 

Kort efter kom et andet B u d  med samme Beretning; 

men Bistoppen gjentog sin Forsikkring, at det ikke kün

de vare sandt. D o g ,  da endelig Mester Henrik Sled- 

orm med hoit Raab og G raad bragte dem det R a d - 

selsbudffab: at det nu var paa det Narmeste, de stulde 

rakke Halsen under Svardet, da fik Forfardelse og S o rg  

Lverhaand. M ed  Bispen i Spidsen styrtede Alle ud 

for at ile til Köngen og om muligt forhindre den grue- 

lige G jerning; men paa Veien modte de Didrik S la g -  

hek, der standsede dem, og viste dem tilbage til deres 

Varelse med de O rd : „Seer vel til, at I  ikke faae 

samme Skjabne , som de andre Forradere.«

Jmidlertid blev det forfardelige M o rd  udfort pag 

Stadens T o r v : to Bisper, fjorten Adelsmand, treBor- 

gemestere, rretten Raadm and og en M angde Borgers 

mistede den D a g  Livet ved Boddelens Haand, og Hen-
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rettelserne fortsattes de folgende Dage. De dode 

Kroppe bleve lagte i tre Hobe: Bisperne, Adelen og 

Borgerne, og laae saaledes indtil om Loverdagen. D a  

ffal B iffop  Jens have sagt til Köngen: „Herre! her 

flagtes flu r, det vil give en ond S ta n k !" O rd , der 

maatte minde Köngen om at lade de Henrettede begra- 

ve, hvad enten Bispen har meent dem ligefrem eller 

sigtet til det oprorende Jndtryk, Synet af de ubegra- 

vede Legemer maatte gjore paa Folket.

Köngen lod da et stört B a a l oprette paaSodrem al- 

mcn og de Henrettedes Legemer opbrcende; —  thi de 

vare jo dode som Kjcrttere! Derfor blev ogsaa Steen 

S tu re s Liig opgravet og kästet paa Baalet. T i l  Fin- 

land sendte Köngen sine Bud, som der ligeledes foran- 

staltede et Vlodbad, hvorved iblandt Andre den gamle 

Hemming G ad , engang de Danffes bittreste Fjende, 

rnen til Slutningen Kong Christians troe Hjelper, 

maatte rcrkre Halsen.

Strengnces og Ska ra  Vispestole vare blevne ledige 

ved Visperne M a th ia s 's  og Vincentius's Henrettelse.

7S) Olaus og Laurentius Petri, anf. St. Iörans (Turcson) 
Domprostes, Hr. Pädcr Galles Scholastici och Herr Erich 
Getings Cantoris i Upsala Vercittelse om K. Christicrns 
Tyrann! r Stockholm, i Hattdlingar rörande SkanVi. 
naviens ^istoria. Andra Dclen. Stockholm 6̂17. S .  
5 . ff. Hvitf. K. Christ, den Andens Hist. S . r^7« ff» Del 
svenste Naads aabne Brev, dat. Stokholm, St. Cleincu- 
tis Dag 1817. Hvitf. anf. St. S . 87.
Hvitf. anf. St. S .  i 58.
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Den forste gav Köngen til Jen s Andersen formodent- 

lig som Erstatning for de Jndtcegter af Fyens S t ift, 

Köngen vedblev athcrve, og til Lon for de Tjenester, 

Bispen havde bevjist Ham. S k a ra  S t if t  blev givet til 

D idrik Slaghek, Köngens Raadgiver ved Blodbadet. 

O m  Jens Andersen er valgt af Domcapitlet, og om 

Han har foretaget nogen bifloppelig H and ling , vide v i 

ikke, 7«) men vel, at Han kom i Besiddelse a f Stifters 

Gods, i det Mindste af Slottet Tynnelsoe. M e n  

nagtet Köngen gjorde sig Umage nok derfor-, formaaede 

Hans Agenter i Rom  aldrig at udvirke Pavens Constr- 

mation for de to nye Bisper.

Efterat Kong Christian havde besorget A lt hvad 

Han ansaae nodvendigt til sit nye R iges Rolighed, be- 

gav Han sig i Slutuingen af Aaret 1620 paa Reisen 

igjennem Sve rrig  tilbage til Danmark. Overalt be- 

tegnedes Hans Ve i af oprorende Grusomheder«, saa at 

man med Rette har kaldet Blodbadet det almindelige 

svenffe, ikke blot det stokholmffe. «-) Over ser hun

drede Hoveder flulle vcrre faldne, inden Han naaede 

Danm arks Grcrndse.

d) cfr. NhyzcliuS Lxlscox. Lvlogotluca. 4 Bog. XXIV. 
S .  219.
Behrm. Chr. d. A. 2-en Deel. S .  169. »62. 

b°) Gram: om Kong Christian den AndenS forehaute Ne- 
ligwnß-Neformation i Danmark; i Skrifter, som i der 
Djsbenl)avnj?e Selskab af Lcrrdoms og Videnska- 
bers Elskere ere fremlagee, Zdie Deel. S .  17. Z9. 
Baden: DanmarkS NigeS Historie 2den Deel. S .  458.



56

I  Stvkholm efterlod Han Didrik Slaghek som sin 

Statholder, imedensBiffop Jens Andersen blev tilbage 

som svenff Biffop og Medlem af det svenffe Rigsraad, 

der siden Blodbadet, soruden Ham og Slaghek, bestod 

af Erkebispen, Bisperne af Vesteraas og Lindkjobing 

—  den snilde H an s  B ra ff  vidste dog at holde sig uden- 

for al Deeltagelse i denne Regjering — og et P a r verds

lige Raader.

M e n  endnu inden Köngen havde naaet Grandsen, 

var den J ld  tcrndt, der snart ffulde fortare Hans Thro

ne. Lykkelig undfluppen fra Calloe iJylland og senere 

af Lybekkerne bragt til S v e r r ig ,  vankede den unge 

Gustav Eriksen Vasa  som en Flygtning om i Landet. 

H an s  Faders og Svoge rs Hoveder saldt i Blodbadet; 

Hans Moder og Sostere vare tilligemed Christine G yl, 

denstjerne og flere adelige Fruer og Jomfruer fangne 

paa Stokholm s S lo t ;  selv naaede Han forklardt og un

der de mangfoldigste Farer og Eventyr op til Dalerne, 

hvor det endelig lykkedes Ham at bringe Beboerne af 

M o ra  S o g n  i O p ro r i Begyndelsen af Aaret 1621. I  

Fasten gjorde Han to heldige Tog til Falun og bragte 

alle Dalkarlene i Vaaben. H an  forsogte nu ved Breve 

at formaae Helsingerne til at gjore fcrlleds S a g  med 

sig imod de fremmede Voldsmamd og deres Tilhcrngere;

cfr. Rosenhanes Fortegnelse over Medlemmerne af der 
svenste NigSraad fra »276 indtil i52Z i Gjorwelle Ud- 
gave af Hans og Ugglas Svea-Nikeß Mads.-ängd. 3dic 
Afdeling. S . ?5.
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men da Erkebispens Breve endnu havde mere Jndfly- 

delse i den Egn , end Hans, reiste Gustav selv strar ef

ter Paaffe til Helsingeland og Gestrikland; I  Dalerne 

esterlod Han Peder Svendsen som Anforer i sin Fravar- 

relse. Denne Gustavs Reise vilde Regjeringen i Stok- 

holm benytte til at faae Opstanden darmpet. Erkebi

spen og Hans Fader, Erik Trolle, med Knud Beugt- 

sen Sparre  flreve til Dalkarlene, og formanede dem til 

Rolighed. Tillige samledes i Vesteraas en Herr paa 

6000 M a n d  til Hest og.Fods, hvormed Köngens S t a t 

holder, Mester D id rik , tilligemed Erkebispen, Biffop 

Jens Veldenak, Knud Bengtsen og Slotöherren paa 

Vesteraas S lo t ,  Henrik v. Mellen, brode op til Nt- 

sunda Farrgested ved Datelvcn, der her forer N avn  a f 

Brunabacks E l f ,  og betragtes a f Dalboerne som 

Grarndsen for deres Land. M e n  forgjarves fegte Re- 

gjeringens Harr at forhindre Fjendens Overgang over 

E lv e n ; Peder Svendsen kom dog over, angreb de D a n - 

ffe, og drev dem med Tab tilbage til Vesteraas. D e  

svenffe Historieffrivere berette ved denne Leilighed, at 

da de Danffe havde leiret sig ved Brunabacks E lf, 

spurgte Biffop Beldenak de svenffe Herrer: hvor mange 

Folk Dalerne vel künde stille i M a rken ? og da mansva- 

rede. Ham : vel tyve tusinde M a n d , vilde Han vide, 

hvoraf saa talrig en Befolkning naerede s ig ? D e S v e n -  

fle sagde, at det Folk levede meget tarveligt, drak for 

det Meste kun Band, og künde i Nodsfald lade sig noie 

med Barkebrod. D a  Bispen horte det, udraabte Han :
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„dem der Kde T r a  og drikke B a n d , dem tvinger ikke 

„Fanden, end sige nogen M and. Lader os drage her- 

„fra." " )

Labet ved Brunabacks E lv  var ikke den eneste Ulykke, 

der ramte Köngens Folk. Ved og i Vesteraas kom det 

den 29 April 1621 til en blodig Kam p, der endte med 

de kongelige Troppers Nederlag. Vesteraas B ye  blev 

indtagen, men Slottet forsvarede sig endnu lange. 

F ra  nu af udbredte Opstanden sig som en rivende S t rö m  

over Landet, og de Danste bleve snart indstrankede til 

de faste Pladser, der mere og mere isoleredes. Faa L a 

ge efter S lage t strev Bispen af Fyen til Kong Chri

stian om Opstanden. H an  forsikkrer vel, at saavidt 

Han künde marke, vilde ingen a f den höiere Adel for- 

ene sig med Almuen i dette Oprör, men titföier dog, 

at al Köngens Anstrangelse for at underkaste sig S v e r 

rig vil vare spildt, dersom Han ikke forstarker s inK rig s- 

magt nok til at blive Almuen i Dalerne m a g t ig .^ )

H vad  der meget stadede Köngens S a g  var den Ue-

dK) Erich Iörenssen (Tegel) Then Stormechtighe, Högh- 
borne FursteS och Christelighe Herres Her Gustaffs, For- 
dom Sweriges, GötheS och Wendes Konungs Historia. 
Stockholm 1622. iste Deer. Fra Beg. —  S .  19 incl. 
Olof Celsius: Konung Gustaf den Forstes Historia. iste 
Deel S . 82 ff. Begge efter Grev Pehr BraheS haandskrevne

Jens Andersens Brev til Kong Christian, dat. Stokholm 
ckio Invenoionis 8tD. erucis IÜ2I. Orig, paa Papir i Ge. 
heimearch. (See Bilag k'.)
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nighed, der herffede imellem Hans Statholder og R ig s-  

raadet. Didrik Slaghek havde ved sin uktoge og opro- 

rende Adfarrd voldt Köngen störe Tab  og opbragt Alle 

imod sig. Ester Toget til Brunaback havde Henrik v. 

Mellen forladt Vesteraas og befalet sin Foged, H an s  

Fynbo, i Hans Fravarrelse ikke at oplade Slottet for N o 

gen. D a  Han derfor ikke vilde indlade Didrik Slaghek, 

havde denne tiltvunget sig Jndgangen og paa Stedet 

ladet H an s  Fynbo og ser Andre halshugge. « 0  H a n  

havde desuden nodt Anforerne for Köngens Tropper til 

at opgive deres fordeelagtige Stillin g  ved Vesteraas og 

derved tildeels vcrret Sky ld  i S lage ts Tab. Overa 

hovcd rillod Han sig saa mange Voldsomheder, at Han 

i hoi Grad forogede Folkets atmindelige Forbittrelse. 

E n  saadan Adfcrrd künde Medlemmerne af Rigsraadet 

ikke see med Ligegyldighed, og de undlvde ikke efter de

res P lig t at gjore Köngen bekjendt dermed. Det var 

isar Bistop J e n s , der optraadte som Mester D idriks 

heftige Modstander; saaledes strev Han med de andre 

Rigsraader, omtrent ved den Tid, da S lage t ved V e 

steraaS stod, et B rev  til Köngen, hvori det iblandt A n 

der hedder: „der har In gen  gjort den Opreisning, uden 

„Mesier Didriks aabenbare Trudsel om Galge og Hjul, 

„og det M o rd ,  Han gjorde paa Vcsteraas S lo t ,  og

LS) T e g e l an f. S t .  S .  20.
d«) N a yn w a ld  v. Heydersdorffs B re v  til K on g Christian, dat.

Stochh olm  am  D onnerstage nach N a tiv . J o h an n is im
I a a r . X X I. Dehrm . anf. S t .  2den D .  S .  iü6.
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„Trudsel, at Han vilde op at brande Kobberbergen og 

„Solvbergen og Daten; og den B rand  paa den B y  og 

„M ord  paa den Quinde, Han gjorde paa Veien til D a - 

„len; der maa Eders Naade sorlade sig til." Ogsaa 

paastaae de, at Han ikke kan gjore Regnffab for de Penge 

og Koslbarheder, Han har oppebaaret. D isse  Fore- 

stillinger bevirkede, at Köngen i et Memoriale, som Han 

i Slutningen af M a i  eller Begyndelsen af Jun i 1621 

sendte til Stokholm , kalbte Didrik Slaghek tilbage; 

men denne Befaling adlod Rigsraadet ikke. Stottende 

sig paa den sidste Artikel i Mem orialet, hvorved Kön

gen gav dem Fuldmagt til at forandre Hans Befalinger, 

efter som de selv ansaae for hensigtsmassigt, svarede 

de, at det tykkedes dem bedst, at Mester D idrik og alle 

Hans Tilhangere bleve tilstede i Sverrig, indtil Köngen 

selv kom dertil, for at hver M a n d  künde see, at S la g -  

heks Voldsomheder ikke vare fleete med Köngens Villie; 

og de gjentoge deres Paastand, at Han ikke künde gjore 

Rede for Köngens Penge: „dog ffal det vel vare vitter- 

„ligt hvad Han har oppebaaret; men aldrig kan det bli- 

„ve vitterligt, hvor det er blevet af, uden Han bliver 

„selv saa v illig , at Han vil sige det." I  en hemmelig 

Artikel havde Köngen ved samme Leilighed befallet, at 

Bispen afFyen ffulde, som a ff ig  selv og udenatncrvne

or) Brev til Kong Christian, uden TidS- og Stedsang. un- 
derskrevet af Erkebispen, Bisperne af Odense og Vester
aaS, og Erik Trolle. Behrmann anf. St. 2den Deel. 
S .  »72.
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Köngen eller melde de ovrige Rigsraader Noget derom, 

formaae Gustav Eriksens Moder til at tilfkrive fin S e n  

og formane Ham til at afstaae fra sit O p ro r, hvorved 

Han künde vlnde Köngens Venstab eg hun komme ud af 

Fcrngselet; men den snue B isp  havde ingen Lyst til at 

befatte sig med denne S a g ,  og da Han vel vidste, at 

Christine Gyldenstjerne regjerede de andre fangne D a -  

mer, svarede Han D idrikSlaghek, derbragte Ham Kön

gens B u d : „Mester Didrik, I  künde bedst selv gjere det. 

„ I  ffal sige ferst til F ru  Christine, thi hun er en klog 

„Kone: jeg er en evig fordcervet M a n d  for det OplobS 

„ S k y ld ; Alle give mig Skylden derfor; men I  er ogsaa 

„ulykkelig, saalcenge I  lever. V i l  I  nu hjetpe mig, 

„vil jeg hjelpe Eder. Det synes mig derfor bedst, a t J  

„striver til Gustav Eriksen og formaner Ham til R o ; 

„da vil jeg mage det saa, at I  fkal blive sri og have 

„Köngens Venflab.« Dette Raad  fulgte Slaghek, og 

Frue Christine og Gustavs Moder flreve virkelig til 

Ham, b«) men naturligviis uden Virkning.

D a  Kongen.i det omtalte Mem orials havde paalagt 

Bispen af Fyen vel at vogte Tynnelsoe S lo t ,  at ikke 

Bonderne stulde forraste det, strev Bispen selv ei S v a r ,  

hvori Han klager over sine Sä ge rs  maadelige Forfat- 

ning. Mester Didriks Folk havde sortieret A lt paa 

Tynnelsoe, Han fik ingen Jndtcegter af Strengences

" )  Behrmann anf. S .  S . 174. ff. cfr. Gram. Kbhv. Selsk. 
Skrifter. III. S .  37.
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S t if t ,  maatte dog holde over hundrede M a n d  paa 

Stottet og laane og borge hvad de brugte. «») Fra 

Fyen fik Han liden eller ingen Hjelp. I  samme B rev  

gjentager Han sine Klager over Didrik Slaghek. H an 

raader Köngen af al M a g t  fra at lade Slaghek komme 

dort fra S v e rr ig , for Köngen selv kommer til Landet; 

ellers „ffulle alle Mester Didriks Gjerninger rankes vor 

„kjareste naadige Herre til, og det ffal H an s Naade 

„ikke ville for saa meget Guld, som Mester Didrik veier; 

„thi Sve rrig s  R ige  er bedre end saa meget G u ld ." 

Endvidere siger Han i samme B rev : „det er uraadeligt, 

„at Kongelig Majestät retter sig nogensinde efter M e - 

„ster D idriks Handel, enten i Raad  eller Skrivelse; thi 

„deraf vil aldrig folge Andet, end Skade og Ubestand. 

„ Ite m , Mester Didrik er udraabt over alt Landet for 

„en aabenbarlig M isdade r for de mangfoldige aaben- 

„barlig uchristelige Gjerninger, Han har gjort imod al 

„Christendom. Item  siger Han aabenbarlig, at Han 

„veier ikke mere at tage en Biffop fra Halsen, end en 

„Hund. Ite m , for saadanne uchristelige Gjerninger, 

„Han har gjort, ffuede Han aldrig enten Kirke eller K le 

ister, eller vil nogen Tid bekjende Gud derfor; derfor 

„siger hver M a n d ,  at det Oplob er en ret Hevn af 

„ G u d " —  „ N u  er det for Om e, at Erkebispen og H r. 

„Thure Jensen holde H a n s  Naade ved Land og Folk;

d*) cfr. Henrik SlaghekS Rapport lil Kong Christian, dar. 
Stokholm 29de April 1622, i Ekdahls Christian N'S Ar- 
kiv i Deel S . 21Z.
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„og tager H an s  Naade Mester D idriks Skrivelse for 

„saadanne to M « n d ,  som jeg veed, Han ikke gjor, da 

„er det Plage af Gud. S igb rit  Moder kan Han snart 

„vende med sin Skrivelse; nu ffal man fee ret til : det 

„gjelder nu om Land og Folk." O g  til S lutn ing til- 

foier Han: „N aa r en crismet Konge fanger marrkelig 

„Skade, for Han troer dem, Han ikke ffulde troe, og 

„mistroer dem, Han ffulde troe, da er det en S t ra f,  

„Guds lonlige Dom m e, for nogle aabenbarlige Gjer

ninger; da ffal Köngen agte D av id s O rd : (^or regis 

in  IQ2IN1 O e i esr, og gjore Lov igjen, som D av id  

gjorde." 2 ")

Neppe er dette B rev  i denne Form sendt til Köngen 

selv, men maaffee til Regjeringen i Kjobenhavn under 

Köngens Reise til Nederlandene. I  al Fald er det 

aabenbart, at B iffop Jenses Vrede og Bestrcrbelser for 

at styrte D idrik Slaghek ikke künde blive nogen Hemme- 

lighed for S igb rit, og maatte paadrage Ham hendes og 

Slagheks dodelige Fjendffab. D a  derfor den Sidste 

efter Köngens Hjemkomst fra Nederlandene havde be- 

givet sig til Kjobenhavn, og der vidste at sartte sig saa 

fast i Köngens Gunst, at Han i Slutningen af Aaret 

virkelig blev indsat til Erkebiffop i Lund, saa ansaae 

Hans Fjender, Erkebiffop Gustav og B iffop  Jens

Concept til et Brev fra Jens Andersen, uden Tids- og 
Stedsang. Behrm. anf. St. -den Deel S .  iü8. Gram. 
Kbh. S .  Skr. anf. St. S .  3-.
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Andersen, det ikke raadeligt at lade Ham alene have 

Ordet hos Köngen; de begave sig derfor sidst i August 

eller ferst i September, som det syneö, ned tilKjoben- 

havn. D er var egentlig Heller In te t for dem at gjore 

i S v e rr ig ; thi Köngen besad nu ikke mere der i Landet, 

end enkelte Farstniuger, som hver maatte sorge for sig 

og undsatttes fra Danmark. Köngen tog ikke godt imod 

Erkebispen, af hvis Forbindelser i Sve rrig  Han ventede 

sig wegen H je lp ; derimod lader det ikke t i l , at Han 

strar har viist nogen Vrede imod Bispen afFyen. P a a  

Hans Befa ling afgav Bispen sin Betcrnkning om L ll-  

standen i Sve rrig  og de M id le r, hvorved Opstanden 

muligen künde dcempes, ved hvilkenLeilighed Han tillige 

retfsrdiggjorde sig og Erkebispen, fordi de havde for- 

ladt Stokholm. H an  raader Köngen, at dersom Han 

ingen betydelig Krigsm agt nu künde sende ind i Sverrig, 

og da der intet Haab var om en Udsoning med Gustav 

Eriksen, stulde man indstrarnke sig til Slottenes For- 

svar og imidlertid forsoge at drage Almuen fra Gustav 

ved at opstille Thure Jensen, Lagmand i Vestergoth- 

land og R ig sraad , der besad Jndflydelse paa Folket, 

var Kong Christian meget hengiven og senere i nogle 

A a r den anseeligste verdslige M a gn a t under Kong G u 

stav, imod Ham som Candidat til Rigsforstandersta- 

bet. V a r  Han forst hyldet og Gustavs Partie odelagt, 

künde Han altid, understottet af Frygteu for en danst 

K rigshar, formaae Almuen til at berate Ska t til Kon-
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gen. v ')  Om  Kong Christian virkelig har rankt paa 

at udfore denne P lan, erubekjendt; men densOphavS- 

mand nod ikke ret lange efter sin Tilbagekomst Kön

gens Gunst, hvilket ikke kan undre 06, naar vi betanke 

Hans Fjendes, Slagheks, og S igb r its  Jndflydelse hos 

Köngen. Maaffee har B iffop  Jens ogsaa selv givet 

Anledning Ltil Köngens Unaade ved at fornye Proces

sen om de 80,000 Gylden. ^  Köngen sogte da flere 

gamle vg nye Klager over Bispen frem, og da Han i 

egen Person tiltalte Ham paa Kjobenhavns Raadhuus, 

paastod Han iblandt Ander, at Bispen ffulde bevise sin 

Adkomst til Taasinge: det maatte vare et P an t fra 

Kronen, og havde ligget dertil for. Denne Paastand 

var ikke ugrundct; thi hvad Fyens Bispestol eiede paa 

denne Ve , var i Dronning Margrethes T id  kommet til 

den, deels som kongelig Gave for at befrie Stifters 

Praster fra de Byrder, Biffopperne havde paalagt 

dem, hvormed de dog senere igjen bleve besvarede, og 

som isar af Jens Andersen bleve forogede og ind- 

drevne med Strenghed; deels som et Pan t fra Kronen, 

hvilket Dronningen og Kong Erik havde forbeholdt sig 

og deres Arvinger Ret til at indlose. s - )  M e n  Biffop 

Jens Andersen svarede trodsigen: Oen laa nu til B i-

" )  Bispenö Erklaring, uden Lids- og Stedöangivelse. Ud: 
käst paa Papir i Geheimearch. (BilagO.) See Anmk.IX. 
See Anmk.
Hvitf. Dron. Margrethe rc. p. 109. Danffe Mag. 5die 
». S. 18Z. ff.

5
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spestolen, og havde ligget dertil i M a n d s  M inde; vil

de Köngen opfriffe alle Kronens gamle Fordringer, da 

havde ogsaa England og Skotland engang ligget under 

den: dem ffulde Han ferst see at vinde! E t  saa- 

dant S v a r  maatte opbringe Köngen endnu mere; Han 

lod altsaa Bispen atter farngsle paa Kjobenhavns S lo t, 

men siden overgive til den nye Erkebiffop, Didrik S l a g 

hek, der naturligviis ikke krympede sig ved at modtage 

saa god en Ven. Biffoppen blev holdt fangen paa 

Flyginge S lo t  i Skaane, der tilherte Erkesadet, og sc- 

nere i Helsingborg; men enten maa Han i April 

1622 i kort T id  have varret paa fri Fod og da atter 

varre bleven fcrngslet, eller og ved den T id vare holdt 

fangen paa sit eget S lo t  O rke l; thi der udstedte Han 

den 26 April et Kaldsbrev for en Prcrst i Osterffjer- 

ninge. Dette Sidste er maaffee det Rigtigste; thi 

Hans S t r id  med Köngen og Arrest künde ikke betage 

Ham Hans geistlige Myndighed, over hvilken Köngen 

ingen M a g t  havde, og som Han Heller ikke havde 

antastet under Bispenö forste Fangenffab. Köngen **)

**) Hvitf. Christ, den Anden, p. aoi.
Chron. Skib. i 8. R.. v. II. p. L67.
KaldSbrev for PetruS Johannis til ^sterskjerning, dar. 
^Vrclcil ipso äiv best! Hlarci evrrnZ. äni i Ü22. (See 
Bilag «.)
Dette seeS iblandt andet af KongenS Tilladelse til, at 
Strynee maa have en egen Kapellan, dar. Kjobenhavn, 
Lsverdag efter Barnab. Ap. r5i 8 i BircherodS FyenS 
Bestrivelse S .  »4g. Haandff.



67

flrev strar enBeretning om Sage n  til sinAgent iR o m , 

C laus Pedersen, Kannik i Lund, og denne svarede un

der 20 December 1621: „ Item , som Eders Naade 

„striver om Bispen af Fyen, hvorledcs Han haver be- 

„viist s ig i sine gamle Stykker, da raader jeg, at EderS 

„Naade lader gjore en liden Proces derom, efterdi den 

„Commissarius er der vedHaanden, og med andre Pro - 

„cesser hid opffikker. Eders Naade kan vel lovlig stille 

„Ham ved Bispedommet og faae Ret over Ham, saa at 

„Han faaer Lon for sine gode Gjerninger. D e  Penge, 

„som vare opstikkede paa Hans Vegne om Strengenßs 

„Kirke, forte Mester Hartvig hjem med sig igjen uden 

„min V illie ; jeg vilde, de ffulde blevet i Banken tilste- 

„de paa Eders Naades Vegne og Behov.

Didrik Slagheks Triumph over den forhadte M od- 

stander var dog kun af kort Varighed. D e  to D ispers 

Henrettelse i Stokholm var alt for grov en Forgribelse 

paa Kirkens Personer, og de Svenffes retfardige K la 

ger lode alt for hoit i Rom , til at Paven künde over

see Kong Christians Forbrydelse. Den  neapolitanste 

Minoritermunk Johan Francistus de Potentia blev da 

sendt til Danmark i Slutningen a f Aaret 1621 for at 

undersoge Sagen. M a n  vilde gjerne frikjende Köngen, 

hvis Skylden künde vcrltes paa en anden; og vistnok

Nicolai Petri Brev til Kong Christian, dat. Nom 20 
Novbr. (Decbr.; cfr. Gram. Kbhv. Seljk. Skr. Sdie B. 
S . 38) 162,. Afffrift af Langebek i Geheimrarchivet.

5*



68

havde Köngen Intet havt imod, at Jens Andersen saldt 

som et Soneoffer, hvis man med noget Sk in  af Ret 

künde udgive Ham sor Ophavsmand til de svenffe B i-  

ffoppers D ed . Desuagtet blev ikke Han, men Kon. 

gens P n d lin g , Didrik S la gh e k , opoffret. Ved denne 

T id , da B iffop  Jen s formodentlig har Hort, i hvad 

2Erinde den pavelige Nuntius var kommen herind, maa 

det vcrre ffeet, at D idrik S laghek , der tankte at scrite 

sig endnu fastere i Köngens Gunst ved at ffaffe Ham 

Underretning om Biffoppens Guld  og Penge, kom til 

Ham i Fcengselet, og tilbed at ffrive Hans Testamente, 

da Hans D o d  var befluttet; men Bispen bad Ham ffri

ve, at Han vilde leve den D ag , da Mester Didrik fful

de baade Hanges og brcrndes. ^ Denne Forudsigelse, 

der i enkelre Omstcrndigheder berettes forffjelligt, gik 

faa Dage efter paa en rcrdselfuld Maade i Opfyldelse. 

Efter at have vcrret Erkebisp i et ParM aaneder, blev 

Didrik Slaghek levende brcrndt paa Gammeltorv iK je - 

benhavn den 24 Janua r 1622.

Jmedens Jens Andersen sad fangen, fornyede Kön

gen den gamle Fordring om Beder for Otto Porsfelds 

Drab. D a  Han selv var i Odense i M a r t s  1622, lod 

Han sig paa Grund heraf indfore i Bispens og Stiftets 

Gods, og satte sig paa den Maade i Besiddelse af B i-  

spegaarden i Odense med G ods samt sytten störe B e n -

" )  Gram i Ztbhv. S t .  Skr. III. St. 28. ff. Hvitf. Christ, drn 
Anden. S -  206. 8. k. O. VII. p. »4 i.
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dergaardc. '" 6 )  Tilsidst lod Köngen Bispen bringe til 

Hamm ershuus S lo t  paa Bornho lm ; Han var da saa 

opbragt paa Ham, at Han ffal have havt i S inde  at 

lade Ham drukne. Maastee have de Efterretningcr, 

Köngen i Foraaret 1622 fik fra S ve rrig , bidraget til 

at foroge Hans Vrede imod den fangne V istop ; thi i 

en Jndberetning fra Commandanten paa Stokholms 

S lo t, Henrik Slaghek, giver denne V ink  om en O p- 

dagelse, som synes at compromittere de tre B isper: 

Gustav Trolle, Jens Andersen og Otto af Vesteraas, 

og som foranledigede Commandanten til at anholde den 

Sidste, der endnn var i Stokholm

Jmidlertid tog det mere og mere en »günstig Ven- 

ding med Kong Christians Säger. I  Sve rr ig  faldt 

der cne faste S lo t  efter det andet; sinFarbroder i H o l

sten gjorde Han sig til Fjende ved »billige Prattensio- 

ner, og maatte paa usordeelagtige V ilkaar udsone sig 

med ham igjen; med Lybekkerne og deres Allierede brag

te Hans P laner til den danffe Handels Opkomst Ham 

endelig i aabenbar Feide. I  August 1622 gik en for

met lybff, siralsundiff og rostokst Flaade under S e il 

og landsatte Tropper paa Bvrnholm, der brandffattede 

9 en og bestormede Hamm ershuus S lo t ,  som blev ta

get den 16 August. Besamungen blev nedhugget; men

Äedel-Simonsen; Borgruiner iste H. S .  89. ff. 

*")He»irik SlaqhekS lydske Nüpport tiljKong ^Christian, dat.
Stokholm den 2gde April ,622. S .  205. i Ekdahl'S
Christian H'v Arkiv. Stockholm ,855.
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Jenö Andersen, der havde mange Forbindelser i Lybek, 

og var anseet for en Ven af Stcederne, befriede de fra 

Farngselet, löge Ham med ombord, og bragte Ham, ef

ter at have endt deres Krydstog, til Lybek.

Udentvivl har Kong Christian, da Han erfarede B i 

spens Befrietse, ladet bekjendtgjore paa Fynbo Lands

ting en Jndstcrvning for Ham til at mode paa den Her- 

redag i Kallundborg, Köngen agtede at holde i S lu t -  

ningen af Aaret. D a  Bispen erfarede dette, ffrev Han 

et B rev  til nogle Medlemmer af R igcts R a a d , hvori 

Han klager stärkt over Köngens haarde Adfcerd: naar 

Han blev behandlet saaledes i Kjobenhavn paa enHer- 

redag, hvad künde Han da ikke vente sig n u ?  S k a l Han 

mode for en Ret, da forlanger Han forst Restitution 

af alt det Gods, der er frataget Ham med Bold  —  Han 

anslaaer det til 3o,ooo Gylden, —  da Han ellers efter 

al Lov ikke er pligtig til at indstille sig, med mindre Ham 

selv lyster. D o g , for at hver M a n d  kan erfare Hans 

Sk y ld  eller Uffyld, tilbyder Han at komme for Köngen 

og Rigets Raad i Kallundborg, naar Han kan faae et 

Leide, hvormed Han og Hans Venner kunne ansee Ham 

si'kkret. M e n  uden T v iv l var det ikke Hans Hensigt at 

mode; thi i saa Fald havde Han vistnok undgaaet at 

stode de Rigsraader, til hvem Han ffrev, ved adffillige 

ffarpe Bemcrrkninger om deres Adfcrrd imod Ham.

^ °^ )N e im a r K o ch , lybekske Kr'önike. 7.<i. sn. ib 2 2 . H v itf.
Christ, den Anden. S . 207. Bispens egne Ord, i 8.
v. VIII. P. 525.
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I  en Seddel, der synes fkreven omtrent til samme 

T id  til en af de danste B isper, takker Han, fordi Han 

har Hort, at Hans Naade (altsaa en B isp) er günstig 

siemt imod Ham, og tilfoier: „det er for seet, at et 

„La s H o  er omfaldet og blevet opreist igjen. M ed  mig 

„er faret meget haardelig; hvem der har Sky ld  den, 

„fvrlade Gud det." 'o z )

Snarere end Jen s Andersen maaffee selv ahnede 

stulde det H aab , Han her yttrer, gaae i Opfyldelse. 

D e  hoiere Standers M isfvrnoielse med Kong Christi

ans Regjering kom endelig til Udbrud i Begyndelsen 

af Aaret 162z. Nogle af de jydffe Visper og Adels- 

mcend, hvortil efterhaanden deAvrige  fluttede sig, da 

Köngen selv forsagt opgav sin S a g ,  opsagde Ham H uld 

stab og Trostab, og tilbode Hans Farbroder, Hertug 

Frederik, den danste Krone. Denne modrog Tilbudet 

og forbandt sig med Lybekkerne, der allerede laae i 

aabcn Feide med Kongcn. I  de sammensvorne jydste 

M agnaters OpsigelseSbrev a f 20 Januar var Köngens 

Adfard imod Bistop Jens Andersen en af Klagepunk- 

terue; ligeledes i Vet Opsigelsesbrev, B iffop  Lage U r 

ne tilstrev Köngen fra Horsens, Fredag efter Paaste 

s. A . , og i Bispernes Beretning til Paven om G rnn-

^°')Copie i Geheimearch., paatcgnct: „ex trEcripto eog-vo; 
„Biikop IenS Andersens Brev til Nigets Naad." Bre
vet er undersk. Lcrlptuin lu d ------ forresten uden Navn og
TidSangivclse. (Bilag I.) See Anmk. X.



72

den til deres Opstand. Jens Andersens Restitu

tion maatte altsaa vcrre en af Vetingelserne for Hertu- 

gens Va lg , hvortil denne vistnok ogsaa opfordredes af 

sine mcrgtige Allierede Lybekkerne, den landflygtige B i -  

ffops Venner og Vestyttere. D a  Hertugen hyldedes 

paa V iborg Landsting i M a rt s  162 Z , forpligtede Han 

sig derfor til at scrtte Odense S t if t  i dets gamle Stand  

igjen, hvilket desuden ligefrem maatte folge af den 

4^de Artikel i Hans Haandfcrstning. Vistop

Jens da var i V iborg og der selv virkede for sin S a g ,  

er ubekjendt; men da Hertugen kort efter gik over til 

Fyen, var Bispen med at hylde Ham i Odense, hvor 

Fyens Adel aflagde Trostabs Eed til Ham, ^  

sandsynligviis ved denne Leilighed paa N y  indsat i sit 

Embede, hvis Besiddelse Kong Christians Flugr og Fre

derik den Forstes fuldkomne Scier sikkrede Ham. Kort 

ester sin Tilbagekomst synes Han at have forsonet sig 

med sin fordums Fjende, Ridder O lu f Holgersen, der 

troligen overleverede Ham de Kostbarheder, Han endnu 

havde i Forvaring fra den Tid, Han forte Bispen fan

gen til Engclborg. ' ° 7) H an  reiste nu omk'ring paa

Hvitf. Christ, den Anden S .  2ti. 01,'vsrius Vits 
Lila: p. 58. Hvitf. K. Frederik d. F. S . 61.
Hvitf. Frederik den F. S .  56. KongcnS Haandfcrstning 
i Badens Danmarks NigcS Historie, 5die Deel. S . 2 . ff. 
Hvitf. anf. St. S . 53. 8. 1i. v. VII. p. 2io.
Bistop JenseS aabne Brev, dar. Maribo in prole.-uo ns- 
tiv. b. Nsrioe virZ. i525; Ditto dat. AlsSe 6ie octsvs 
Nsrtini Lpirc. ,524. r r̂ig. paa Papir i Geheimcarchivet.
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sine Gaarde for at bringe A lt i Orden og oprette de 

siore Tab, Han havde lidt; og snart vidste Han at aab- 

ne sig en ny Jndtargtskilde. I  Fyen dreves i Kong 

Hanfes T id  en berydelig Handel med Arne , '0 8 )

Bispen uden T v iv l tidlig tog D e e l; men Kong Chri

stian den Anden, der med saa megenJver arbeidede paa 

Kjobstcrdernes Opkomst, havde forst indstrcrnket denne 

Handel paa Landet ved at asffaffe direkte Handel med 

A rne  imellem Jordegods-Eierne og fremmede Kjeb- 

mcrnd, samt sorbyde de ringere Geistlige al Forprang. 

I  Aaret 1621 gjorde Han endnu mere gjennemgribende 

Foranstaltninger i denne Henseende, idet Han besalede 

alle Prcelater og Adelige, navnlig Visperne i Sjelland 

og Fyen, kun at fbre deres A rne  til Torvs i Kjobsta- 

derne. Borgerne maatte drive dem til Kolding eller 

Ribe og der salholde dem til fremmede Kjobmcrnd. 

M e n  naar de paa disse Markeder ikke fandt Kjoberc, 

blev det dem tilladt selv at drive Qucrget igjennem 

Hertugdommerne til E lben; dog blev denne sidste T i l 

ladelse nu og da ubetinget meddeelt Vorgere. Det var 

saaledcS Köngens Hensigt at bringe denne vigtigeGreen 

af Handelen fra fremmede Kjobmcend, der gjenncm- 

sireifede Landet, og fra Landeicrne ganffe j Kjebstad- 

borgcrnes Hcrnder; men Christian den Andens Love 

bleve afssaffede ved Kong FrederiksThronbesiigelse; og 

cndstjondt denne Konge senere sogte at begünstige Kjob-

" S )  N. D. Mag. Bind. S .
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starderne ved at indffranke JordegodS-Eiernes Handel, 

vovede Han dog ikke at lcrgge Bisperne og Adelen H in- 

dringer i Veien for deres Handel med jArne. A f  disse 

günstige Omstcrndigheder benyttede Jens Andersen sig 

til at lade sine Orrre drive lige til E lb e n : en Handel, 

der vistnok har bragt Ham meget betydelige Fordele. 

Dette Erempel fulgte Prcrlater og Adelsmcrnd, og kun 

disse, ikke Landet i Almindelighed, kan Han siges at have 

lart at benytte den Handelsvei, Kong Christian havde 

fredet for Vorgerne.

V e l havde Jen s Andersen lykkelig overstaaet de 

haarde Storm e, der hidtil havde omtumlet Ham; men 

dog var det langt fra, at hanS Tramgselstid nu var 

forbi; tvertimod forestod Ham endnu de bittrcste Krcrn- 

kelser og storste Lidelser, som vel tildcelS HanS trodsige 

Charakteer paadrog Ham, men som dog iscrr vare F o l

ger af Hans S t illin g  som Pra la t, Hans ringe Herkomst 

og de Sto rm e, Reformationen vakte. Kong Frcdc- 

rik den Forstes Regjering var en af disse mcrrkelige 

Tidspunkter, hvor Retten vender sig, og det bliver 

Uret, som hidtil har gjcrldt for Ret. E t  nyt Vcrsen

* " )S e e  Kong Christians Bestemmclser i SuhmS S l. t. den 
danste Hist. 2det Btnd. iste H. S .  121. »4 5 ; 2det H. 
S .  70. Nye Elr. iste B. S .  96. iLö. 295. 345. 372. 
Sammes Privilegium for Kjsbstaderne i S i l la n d , Hol
land :c. D. Mag. Zdic B. S .  29b. Den geisil. Lov § 
y3. g5. Den verdsl. Lov § 62. Kong Frederik den Fer- 
steS Ordinants i N. D. Mag. 2det B. S .  >79« Hvitf. 
Christ, den Anden. S . 69. 8. k. v. VN. ?. 210.
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arbeidede sig med Sandhedens K ra ft og Berettigelse 

frem under en haard Kam p med Folkets gamle M en in - 

ger og Landets Lov og Forfatning. T i l  Folkets Lykke 

seirede Reformationens Kcrmpere; men i det deres S a g  

og Meninger bleve Folkets, bleve ogsaa, til Skade for 

den historiste Sandhed, deres Domme om Modsianderne 

almindelig gjaldende. D isse stildres i Almindelighed 

som ledede blot af Egennytte^og uvakrdige Bevarggrun- 

de; men saalcrnge Kämpen varede, maatte Reforma- 

torernes Fcrrd forekomme den gamle Leeres Forsvarere 

som Opror imod den lovlige Orden, og naar ikke egen 

Overbcviisning om den nye LcrreS Sandhed bod B i 

sperne en anden Fremgangsmaade, maatte de ikke blot 

ansee det for deres Ret, men for deres P lig t ,  at mod- 

scrtte sig hine. Jstedetfor at bebreide Bisperne den 

Modstand, de gjorde Reformatorerne, har man snarere 

Grund til at undre sig over, at de saa lidet benyttede 

deres störe verdslige Magtjstil Forsvar for deres S a g .  

V i  Here Intet om Kjatterbaal eller O p ro r,  da dog 

Bisperne fra deres Standpunkt havde langt gyldigere 

Grund til at opsige Frederik den Forste end Christian 

den Anden Huldstab og Trostab; overhoved vilde deres 

svage og vaklende Adfarrd varre uforklarlig, deriom man 

ikke tog med i Beregningen Frygten for den fordrevne 

Konges H evn, Almuens Lyst til at afkaste det Aamte 

Aag, og AdelensjEgennytte og meget uadle Benyttelse 

af deres Medbrodres Forlegenhed.

Kunde Eder og Lofter af Köngen og deres verdslige
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College»' i Rigsraadet eller siore Opoffretser til Rigets 

Bedste have frelst Prcrlaterne, vilde de ikke have mistet 

deres M agt. I  sm Haandfarstning havde Ko»»gen for- 

Pligtet sig til at holde Luthers Kjartterie ude af Landet, 

og paa Herredagen i 524indgik baade verdslige og geist

lige Medlemmer af Nigsraadet en Forening til den nye 

Lceres Undertrykkelse, hvilken Forpligtelse desuden de
Fleste af de verdslige Raader alene gjcntoge.' 'o )  M ^ n

derfor bequernmede ogsaa Prarlaterne sig paa samme 

Herredag til et betydeligtOffer, idet de til den atmin- 

delige Landehjelp paa 100,000 Gylden, som da blev 

Köngen lovet, bevilligede ikke blot Paalarg paa deres 

Bonder og Kirkerne i deres Stifter samt, ligesom Ade

le»», en Trediedeel af al v is  Rente a f de kongelige For- 

lehninger, de vare i Vesiddelse af, men desuden enFjer- 

dedeel af al deres Bistopsarders visse Rente.' ' ' )  Det 

felge»»de A ar krcevede nye Offere baade af Prarlater og 

Adel til deres egen Frelse, da den storste Fare truede 

dein og den Konge, de havde sat paa Thronen. K a i

ser C a rls  Trium ph over Hans margtige Modstander, 

Kong Frants af Frankerig , gav ikke blot Christian den 

Anden Haab om kräftig Understottclse, og indjagede 

det herstende Partie i Danm ark den storste Frygt, »uen

Documenterne i Münters Neformationßhiftorie. isteDccl. 
x>. Ü26 ff. Bilag L og 0 .

m )  Nigsraadcts aabne Brev, dat. Kbhvn. Marie Magdalene 
Aften (2l Juli) iL2 4 , i N. D. Mag. iste Bind. S- 
2l2. ef. bte B. S .  2».
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satte ogsaa den fordrevne Konges indenlandffe Tithcrn- 

gere i Bevcrgelse, da So re n  Norby kom sra Gulland 

til Skaane, og bragte denne Provinds i Opstand. 

Kong Frederik var saa misforneiet med Sagernes maa- 

delige Stilling, at Han truede med at nedlcrgge Regje- 

ringen, "  og Frygten hos Ham og Rigsraadet saa 

stör, at man endog bequemmede sig til at underhandle 

om at udvcrlge den fordrevne Konges S o n  til Kong 

FrederiksEftermand medForbigaaelse af dennes B o rn . 

" 2 )  Dette blev der vel Intet af; men paa Herreda- 

gen i Kolding i Begyndelsen af M a i  162^ maatte dog 

Raadet i Jylland og Fyen bevillige en betydelig Rust; 

ning, hvortil iscrr Bisperne maatte stille et anseeligtAn- 

tal Folk. Bispen a f Fyen blev ved denne Leilighed an- 

sat til 24 Gtavind og 24 Skytter. Nagtet Faren 

fjernedes noget ved de staansse Jnsurgenters Under- 

tvingelse, var det dog saa langt f ra , at den vphorte, 

at Adel og Prarlater paa den almindelige Herredag, 

der i M idten af 1626 holdtes i Kjobenhavn, paatoge 

sig den i hiin T id  uscrdvanlige Byrde af en alminde- 

lig treaarig Rusin ing, en B y rd e , som aldrig vilde 

vcrre bleven Christian den Anden bevilliget, og som kun 

den storste Frygt for Ham, Hans Hjcrlpere og Tilhcrn-

n^)KongenS Präposition ved Herredagen i Kolding. N. D.
Mag. Lte B. S .  3o. ff. cfr. Chron. Skib. 8. R. v. 2den
1. S .  5gi.

* " )  Instruction for Gefandterne til KongreS i Lybek. N. D .
M . 6te B. S .  81. ff. cfr. Hvitf. Freder. den F. S .  128.

D. M . üte B . S .  5». ff.
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gere künde aftvinge Standerne. Desuden bevilligede 

de Geistlige atter i dette A ar en betydelig Deel af deres 

faste Jndtagter.

H idtil havde Pralaterneikkun baaret de Byrdermed 

Adelen, der vare naturlige Folger af deres O pror imod 

Kong Christian; men fra Aaret 1626 blev deres S t i l 

ling D a g  for D a g  vansteligere. Frygten for den for

drevne Konge og for Kaiseren havde vel tabt sig Noget, 

da denne Sidste snart indviktedes i nye, vidtudtseende 

Stridigheder i Ita lien og med Tyrkerne; men desto 

mindre var det noovendigt for Kong Frederik at holde 

gode M in e r med sine Bisper, der desuden mere ogmere 

kom i Forlegenhed derved, at den nye Lcrres Talsmarnd 

gave Almuens almindelige Misfornoietse med de hoiere 

S tande r en bestemt Retning imod Geistligheden. Kong 

Frederik lagde da ikke langer Sk ju l paa sin fände T a n -  

kemaade, men gjorde i Aaret 1626 de forste Skridt, 

hvorved Han aabenbar viste, at Han ikke agtede at staa- 

ue den catholste Kirke i Danmark. Foruden de Over- 

tradelser af Kirkens Forstrifter, hvorved Han i Midten 

af Aaret robede sine private Anstuelser, vovede 

Han endelig det forste Angreb paa Geistligheden ved at 

meddele H an s  Taufen det bekjendte Beffjarmelsesbrev 

og give Ham Frihed til at pradike. Naturligviis

D .  M .  Lte B .  S .  94. n o .  m .  S e e  A n m k. X I.  

" - ) C h r o n .  S k ib . 8 . k .  v .  2den T .  S .  58l .  
n ^ ) K o n g  FrederikS aabne B r e v ,  dar. A a lb o rg S t .  S im o n is  

Apost. D a g  , 5- 6. i Dänische Bibliotheck. rste B .  S .  7 .



79

kom PrKlaterne i Bevaegelse Herover. P a a  den Her- 

redag, som i December samme A ar holdtes i Odense, 

klagede de hoit over dette aabenbare B rud  paa K ön

gens Haandfarstning, og vilde ikke lade sig noie med 

Köngens S v a r : at Han ikke havde tilladt Nogen at 

prardike Andet, end G uds Ord og Evangelium. Det 

lykkedes dem endnu denne G ang at holde de verdslige 

Rigsraader paa deres E ide  og at bevirke en farlleds 

Forestilling til Köngen i denne Anledning. Tillige for- 

maaede de hine til en hoitidelig Gjenmgelse af det tid- 

ligere Loste om at understottePralaterne ved det luther- 

sie Kjatterieö Undertrykkelse; men de maatte betale 

denne Villighed med en Forstrivning, hvorved de for- 

pligtede sig til, ikke at kjobe noget adeligt Jordegods 

til deres Stifter. H vad  de herester kjobte, stulde kom

me til deres Arvinger af Adelen, og hvad en uadelig 

P ra la t  erhvervede sig, stulde Soelgerens Arvinger have 

Ret til at fordre tilbage. ' '  b) E n  Petition a f den 

menige Adel, hvori denne reent ud ansogte om at kom

me i Besiddelse af det geistlige Gods m. M . ,  blev vel 

afviist af Köngen og Raadet, men maatte dog lcrre 

Geistligheden, hvad den havde at vente sig af Adelen.

"d)Forhandl",gerne paa Herred. i Odense 1L 2 6 , i N .  D .  
Mag. Ste B. S .  99. 207. ff. AdelenS og GeistlighedenS 
indbyrdeS Forpligtelser, dat. Odense St. Nicolai D .  ,626, 
anf. St. S .  211. ff.

* " ) N .  D .  M .  an f. S t .  S .  2 1 1 .
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Jmidlertid tiltog G e rin gen  mere og mere iblandt 

Almuen, der, isarr i J y lla n d , nasten aabenbar gjorde 

Opstand imod Pralater og Geistlige, ja endog indgik 

formelige Sammensvargelser imod dem. Rigsraadet 

befrygtede alvorlige Uroligheder, og bevagede derfor 

Köngen til at sammenkalde enHerredagi Odense iS o m -  

meren 1627. Ved denne mcrrkelige Forsamling viste 

det sig, hvor lidet Pralaterne künde stote paa AdelenS 

Bistand; thi vel stode begge Ständer i Begyndelsen 

sammen, og hele Raadet gjorde Köngen alvorlige Fo- 

restillinger om Hans fjendtlige Adfcerd imod Kirken og 

Almuens derved foranledigede Opsatsighed; men Kön

gen forstod snildt at benytte sig af Adelens Egennytte 

til ^at drage den over paa sin E ide  ved Udsigten til 

rigt Bytte fra Pralaterne. Denne Forening künde 

disse ikke modstaae, og maatte, for at tilkjobe sig Kön

gens og Adelens Bistand imod Almuen, ikke blot over

lade dem den vigtige Ret, at have Voder as deres egne 

Tjenere, der faldedes for geistlig R e t, men ogsaa tie 

t il,  at man ved at indromme almindelig Sam vittig- 

hedsfrihed, ophave Coelibatsloven og losue Geistlighe- 

dens Forbindelse med Rom , gav Catholicismen i D a n 

mark Dodsstodet. Ogsaa til Almuens Fordeel maatte 

Pralaterne give Afkald paa ikke ubetydelkge Jndtagter 

for dog at srelse deres geistlige Jurisdiction, Jordegods 

og Tiende. M e n  Tingenes hidtilvarende G ang

Hvitf. Frederik d. F. S .  r4g. ff. Chron Skib. 8. K. v. 
II. ?. 582. N. D. M. 5te B. S . 2,5. ff. 288. ff.
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künde ikke give dem ret meget H aab om , at disse sidste 

Lofter vilde blive holdte bedre, end de tidligere, og Let 

var saa langt fra, at Folket nu forholdt sig roligt, at 

navnlig Biffop Jens Andersen maatte udvirke gjentag- 

ne kongelige Befalinger til Almuen i sit S t if t  om at 

holde sig Odense Receß efterrettelig med Hensyn til T i-  

endens Erlaggelse.

Pralaternes Forseg paa, som Stan d  og vedRegje- 

ringens Autoritet at undertrykke deres Modstandere, 

lnislykkedes saaledeS, og det flette Held, Nogle af dem 

havde ved Anvendelsen af deres biffoppelige Myndighed, 

maatte lare dem, at de Heller ikke paa denne M aade 

künde siandse Bevagelsen nu , da de siode ene, uden 

Understottelse fra Rom , og da Köngen havde taget den 

nye Lares Tilhangere i sin Beffyttelse. D e  maatte 

da beqvemme sig til at nwde Fjenden med dcnnes egne 

Vaaben og forsoge cn aandelig S tr id  med Reformato- 

rerne. M e n  hvad Udsigt künde de have til Lykke paa 

denne K am pp lads? Neppe vidsie de engang hvorom 

Striden egentlig dreiede sig, og de forstode sig vel paa 

Fred og K rig, paa Korn og S n w r  og Stnde, men ikke 

paa at fore Aandens S v a rd .  D e  jydfle Dispers For- 

sog paa at drage Eck eller Cochlaus her ind i Landet 

mislykkedes, og Pau l Eliesen var med al sin Lardom 

og Stridbarhed ikke ene Kämpen voren.

* " )  Udtog af Kong Frederiks aabne Brev til Almuen i FycnS
Stift, dat. G o n v r p  Mandag efter ocisvs» omn. 5snc».
,L-8, Ho6 Hvitf. K. Frederik d. F. S . 169.

6
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Hidtil havde JenS Andersen ikkun deelt Skjabne 

med sine College? uden at have havt Anledning til per- 

sonlig at tage nogen levende Deel i Striden, som over, 

hoved Fyen var det Land, der lige indtil Grevens Feide 

blev mindst bevaget a f Reformationens Storme. D og  

stulde Han ikke siigc ned a f sin Vispestol uden at see sig 

indviklet med i Kämpen. Allerede i Aaret 1626 ffal 

der have varet Uroligheder iOdense i Anledning af den 

nye Lare, cm hvis Natur vi dog lige saalidt have Un- 

derretning, som om M a ad e n , hvorpaa de bleve dam- 

p e d e ; m e n  i det folgende A a r  rykkede Uveiret ham 

narmere. I  Assens opholdt sig en Kamelitermunk fra 

Nesived ved N a vn  Petrus Laurentii, som bragte Bor- 

gerne i Bevagelse imod den catholste Geistlighcd; 

ogsaa antager man i Almindelighed, at Christen Skrok 

dengang var P rast der og arbeidede for Luthers Lare. 

" * )  Udentvivl var det disse M a n d s  Vestrabelser, 

der gave Bistop Jens Anledning til at tilffrive Menig- 

heden i Assens flere Formaningsbreve. I  det ene, som 

endnu haves, ktaaer Han over, at de forlobne Munke 

og fortvivlede Praster, Luthers Se lstab, beffylde den 

heilige Kirkes M a n d  for at have lagt Dotgsm aal paa 

den hellige Sk r ift ,  og paastaae , at de nu aabenbare 

dm Sandhed af S tu f te n ,  som Kirkens M a n d  hidtil

" * )  Pomop. Lccl. 2den T. S .  793.
"')Chron. Ekib. 8. k. v. -den T. S .  53̂ .

^n. Lccl. 2den T. S .  798. Munter: Nef. Hist, 
iste Deel. S . 468.
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have ffjnlt for deres egen Fordeels Skyld. H an  beder 

derfor Menighcden i A ssen s, at de vilde tilholde dereS 

lutherffe Prcrdikanter at sende Ham striftlig disse Punk- 

ter, og hvis Han ikke künde give dem tilborligt S v a r  

derpaa, vilde Han trade over paa deres Eide. „D og  

„sige vi Eder overalt, at det var meget bedre, at baade 

„vi og alle lutherfle Prcrdikanter vare hcrngte i enG al, 

„ge, end at vi og de ffulde lcrgge en Messe ned, efter- 

„di at Messen er intet Andet, end et gudeligt Embede, 

„som intet Ander handles ndi, end Christi D o d s  og P i-  

„nes gudelige Hukommelse, og det samme Christi Le- 

„ge»n offres, som Christus selv tilforn offrede paa det 

„heilige Kors.«  H an  haaber derfor, at Borgerne ikke 

ville tillade, at saadantKjcrtterie prcrdikes i deresBy."  r ) 

Den  ringeagtende Tone, hvori Bispen i dette B rev  

omtaler de lutherffe Prcrdikanter, siemmer godt med 

andre Yttringer af Ham om Luther og Hans Lcrre. H a n  

ffal have sagt om Luther, at der af Munkeflvkken var 

fremsiaaet en lcrrd, men ond M a n d ,  der paaforte de 

lade Buge Krig, og som vilde bevirke, at de forglemte 

og tilsidesatte Videnffaber vilde komme til SEre igjen. 

Dverhoved lader det til, at Han, ubekjendt med Refor- 

mationens egentlige Vcrsen og uden at ahne dens ver- 

denshistoriffe Betydning, mere har ringeagtet end hadet 

den, da Han ansaae den protestanriffe Gudstjeneste langt 

ringere end den catholffe i udvortes G lands ogVcrrdig- 

Andersens aadneBrev til Assens, düt. ex enris «pl-

,327. Hvitf. Frede»-, den F. S . »4-».
6*
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hed. Ganste ffal Han ikke have frakjendt Luthers Lare 

al Varrd, og vist er det, at man ikke kan anfore 

nogen Voldsomhed af Ham imod dens T ilhangere; tvert- 

imod synes Han endog senere at have sraaet paa en ret 

venffabelig Fod med Jorgen Jensen Sadolin , der blev 

den forste protestantiste Superintendent i Fyen.

O m  Jen s Andersen har havt nogen scrrlig Anled

ning til at ffrive til Menigheden i Viborg, eller Han blot 

a f almindelige Grunde har forsogt at virke paa denne 

B y ,  der var Reformationens Focus, er öS ubekjendr. 

M e n  vmtrent ved samme L id ,  som Han ffrev til A s 

sens,* *) sendte Han V iborgs og Aalborgs Borgerstab et 

B rev, der er affattet i en varrdigere Tone end hiint, og er 

baade mere maadeholdende, end man efter den almindelige 

Tone LDatidensPolemik ffulde vente det, og forstandigere, 

end lignende Breve fra andre af de danste Vistopper. 

" « )  Forst soreholder Han Menigheden den Uro og 

Tvedragt, Luthers Lcrre har foraarsaget i Tydstland, 

og giver den Sky ld  for den Blodsudgydelse, M ord  og 

Brand, der for kort siden herjede dette Land, hvorved 

Han sigter til Bondekrigen. Det er ikke Christi Ord,

^^^)Hamsfvrt i 8. O. VII. p. 24a.

" ? )  cfr. L. K. v. VIll. S .  Ü26.

*) cfr. Engclsroft: I^elormvntes et Lülkolici -  m vanis eon-

"°)cfr. Ove Bildes Brev i Suhms N. Saml. t. d. danffe 
Hist. 5die Bind. S .  285 og Aage Sparrcs Brev ril 
Malm-e i D. Mag. odie Bind. S . 226.
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der have foraarsaget denne Tvedragt, men Luthers Ud- 

tydniug paa nogle Punkter i den hellige Skrift. D er- 

ncrst bererer Han dog en af Hovedpunkterne i Striden, 

nemlig den vigtige Larrdom i der catholffe System  om 

Kirkens Autoritär og M a g t  til at rcgulere den Enkeltes 

T ro , og soger tillige at vindicere den af den catholffe 

Kirke autoriserede latinffe Bibeloverstrttelse den afgjb- 

rende Myndighed, som Kirken tillagde den. Endelig 

formaner Han Borgerne til Enighed, og tilbyder yder- 

ligere Oplysuinger, om de Snffe dem. * " )

A r H an s Taufen, mod livem Bispens B rev  egent- 

lig er stilet, ffjondt det ikke navner Ham, ei künde lade 

det ubesvaret, sorstaaer sig af sig selv. H an  forfattede 

altsaa et eget S k r if t ,  hvori Han giver et S t a g s  fortlo

bende Eommentar til Biffop Jenses Brev^, men som 

dog ferst blev trykt og publiceret i Aaret 1629. T a u 

fen tiltaler den sin Modsiander i sin strdvanlige heftige 

Tone, der langt vvcrgaaer den, Bispen havde brugt, 

og som Han neppe havde vovct at bruge imod en saa 

unstetig Prarlat og Mcdlem af Rigets Raad , dersom 

Han ikke havde kjendt den mislige Stillin g, hvori denne 

dengang befandt sig. " 2 ^  H an s  Sk rift  fremkaldte 

intet Gjensvar fra Jens Andersen; thi denneS Skjaebne 

tog ved samme Tid en Vending, der forte hambort

"* ) )e n s  Andersens Brev til Viborg er aftrykt foran Lau
fens Svar; cfr. MünterS Nef. Hist. iste Deel. S .  47o.fi. 

"°)Udtog af Laufens Svar til Biffop Jens Andersen i Mün
terS Nef. Hist. d̂en Decl. S .  5 i. ff., fee ogsaadetovenfor 
anferte SkriftafEngetttoft p. fl. Steder. See 7lnm. Xl^
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fra den Skueplads, hvorpaa Taufen spillede saa vigtig 

en Rolle.

Foruden det T ryk , Tiden medforte for Ham saa- 

vel som for alle catholste Prattater, havde Hans Liv, 

lige siden KongFrederiksThronbestigelse, vcrret enuaf- 

brudt Kjede afKrarnkelser, som den Ham fjendfke Adel, 

der havde Köngen ganste paa sin E id e ,  tilsoiede den 

gamle srive B isp , som altid havde vcrret dem en Torn 

i Vier. H o s  sine geistlige Medbrodre fandt Han ikke 

den Understottelse, man stulde troe, at i det Mindste 

deres egen Interesse maatte drive dem til at yde Ham; 

men de vare alle Adelige, Adelens „V lod og K jo n ," 

som de idelig raabte paa, der kun med Ringeagt saae 

ned paa Landsbystomagerens S o n .

D a  Jens Andersen efter Erkebistop V yrges D o d  

var den enesie nadelige Bistop, var den Artikel i Kong 

Frederiks Haandfarsining, hvorved Han lovede, at de 

danste Prcrlaturer kun ffulde besames med Adelige, 

personlig krcrnkende sor Ham, og hvor lidet man var 

lilboielig til at staane Ham, fik Han snart at sole. At- 

lerede i Aaret 1624 fik Hans Fjender Kong Frederik til 

at troe, at Han, i Anledning as den almindelige Lande- 

hjelp, der var Köngen bevilliget, og hvorved h ve rSog - 

nekirke var ansat til i 5 M k .,  havde paalagt disse en 

Byrde a f 100 M a rk  hver. Köngen forlangte OplyS- 

ning herom, og Bispen gjendrev ikke blot denne Be-
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ffpldning, men bad Köngen i en noget ffarp Tone ikke 

at troe sii'g Bagtalelse.

H vor ugunstigt Adelen var stemt imod Ham, viste 

sig ret paafaldende i der folgende A a r ;  thi da der, 

ifolge den paa Herredagen i Kjobenhavn bevilligede al

mindelige Vcrbning af Adelen, ffulde udncrvnes Nogle 

til at foretage M ynstring, bleve i hvert S t if t  Bispen 

og et P a r  Rigsraader besiemte dertil; kun Bispen a f 

Fyen blev forbigaaet. D a  det laae i Landers davcrren- 

de Forfatning og Bispernes St illin g  som de forste M a g 

naten-, at kun de künde scrttes i Spidsen for dereS S t i f 

ters samtlige Adel, var denne Tilsidescmelse en grov 

pcrsonlig FornLkrmelse mod Jens Andersen; og

saa sigrede den ovenfor anforte K lasu l iB ispernesFor- 

strivning til Adelen paa Herredagen i Odense »626 

alene til Ham cg maatte vcrre saa meget mere foruro- 

ligende for Ham , som den gjorde Hans Besiddelse af 

meget betydeligt Jordegodö usikker.

Jo  mere Biffop  Jens tidligere havde ladet Adelen 

i sit S t if t  fole sin geistlige Myndighed og den Foragt 

for deres medfodte Fortrin, som de, der have svunget 

sig selv i Veiret, i Almindclighed n c r r e , d e s t o  mere

Biffop )enS Andersens Brev til Kong ffrederik bat. Al- 
sSe 5 i.ddrltcr in5ru octrtvss vmn. rsnct. i 52§. Original paa 
Papir i Geheimcarchivet. (Bilag ^.)

D. Mag. Zte Bind. S .  90, cfr. 6te Bind. S .  ,So. 
^ ') S e c  ovenfor S . 79.

"^)cfr. Svaning. istiseinl« -»ec. S .
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krankende maatte denne Behandling vare sor Ham ; 

og det künde ikke vare andet, end at hans personlige 

Fjender benyttede sig a f HanS betrangte Srilling. 

Ib land t disse blev isar Familien Ronnov Ham farlig. 

M arguard  Ronnov  var vel dod; men Hans Enke og to 

Sonne r, Eiter og Joachim Ronnov, den Forste Herre 

til Hvidkilde, den Sidste den senere saa bekjendte sjal- 

landffe Biffop, havde arvet den Afdodes Had  og For

dringer. O g  endffjondt vi Intet kjende til disse S t r i-  

digheders N a tu r, er det troeligt nok, at Jens Ander

sen, om Han endog har havt Lovens Vogstav for sig, 

har anvendt sin biffoppelige Antoritet imod denne Fa 

milie paa en utilborlig Maade. .Da Joachim Ronnov 

1626 var kommen hjem fra en Udenlandsreise, maa 

Han paa en foruroligende Maade have viist sit fjendt- 

lige Sindelag imod B ispen, eftersom Kong Frederik 

ansaae det for nodvendigt at tage det Loste af Ham, 

at Han vilde lade Biffop  Jens i Fred, indtil deres Strid  

var afgjort ved Retten.'   ̂ Ved Herredagen i Odense 

blev da besternt, at Sage n  stulde afgjores a f otteVold- 

gistsmLknd, fire paa hver E ide ; künde de ikke blive 

enige, ffulde Köngen have den afgjorende Stemme. 

Sa ge n  synes at have vstret meget tvivlsom; thi Vold- 

giftsmcrndene künde ikke enes, og da Köngen i So m - 

meren 1628 var paa Nyborg S lo t, hvor ogsaa en haard 

D om  gik over en anden Prcrlat, den udvalgte Erkebi-

Hvitf. Frederik den F-rstcs Hist. S . 100.
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stop Nage S p a n e , erktarrede Han sig for Ronnoverne. 

Ved denne Köngens og de fire Voldgiftsm ands D om  

blev Biffop Jens for „ret uffjellig B a n d , "  Han havde 

paafort Marquard  Ronnov, samt fordi Han havde kal

bet Ham en aabenbar Kjcrtter og ladet sig inddomme i 

Hans Gods, tilpligtet at betale Frue Mette, H r. M a r -  

quards Enke, 100 rhinffe Gylden strar og stden hende 

og hendes B o rn  enten i 5oo M a rk  danff, eller afstaae 

dem Pederstrup B y fang  og Ringsiedgaard.

Denne Kjendelse vpbragte den gamle B if fo p ; P e 

derstrup vg Ringstedgaard vilde Han paa ingen Maade 

miste, og nogen T id  efter udstedte Han et aabent Brev, 

hvori Han paasiod, at Köngen selv havde paa Hverringe 

sagt til sin Kantsler, Mester C laus Gortze, at dersom 

Han forseglede den i Nyborg afsagte Kjendelse med Kön

gens Se g l,  stulde Han ikke leve den Dag,Köngen vilde 

vedgaae det. Ogsaa erklcrrede Bispen den, at for at 

Skovene ved Pederstrup og Ringsted Gaard ikke ffulde 

komme i uredelige Folks Hcrnder og fordcrrves, saa ud- 

lagde Han istedetfor dem noget af Stistets Gods. P a a  

Eiter Ronnov var Bispen meget fortornet, og sagde 

ril Ham, at Han havde gjort en «artig og uredelig For- 

folgning imod Ham. '   ̂?) Denne Bispens egenmagtige 

Forandring i Köngens og Voldgiftsmarndenes Kjendelse

Dom, dar. Nyborg Slot Onsd. efter 8t. Osmui 
Dag, 1528. Hvitf. K. Frederik d. F. S . i64. See 
Anmk. XHI.

/Vn. IUccl. 2den T. S . 85r.
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og disse uoverlagte Pttringer havde de alvorligsie F o l

ger for Ham; thi Cantsleren og Eiler Ronnov paaforte 

Ham en Jnjurie-Proces for Köngen og Raadet, og 

Köngen selv blev vistnok meget vred paa Ham. N u  

folte Bispen, at Han ikke lcrnger künde modstaae sine 

Fjender, og at det var paa Tiden at trcekke sig tilbage; 

rhi dersom Dommen gik Ham imod, künde Han under 

de davcrrende Omsicrndigheder, da Han hverken künde 

haabe Hjelp fra Rom  eller af de andre danste Prarla- 

ter, eller gjore nogen V ru g  af sin geistlige Autoritet, 

ikke blive ved Embedet.

Allerede i Aaret 1627 havde Han indgaaet en Con- 

tract med Knud Gyldenstjerne, Domprovst i Viborg, 

om at tage Ham til sin Coadjutor og Estermand, hviö 

Han blev til S in d s  at opgive Stiftet; i saa Fald stulde 

Coadjutoren betale Ham en aarlig Pension paa 600 

rhinste Gylden. Kong Frederik havde stadfcrstet denne 

Overeenökomst, men tillige betinget sig, at naar Knud 

Gyldenstjerne kom i Besiddelse af St ifte t, stulde Han, 

istcdetfor at hente Confirmation i R o m , indbetalte til 

Köngens KaSse den S u m , som pleiede at erlagges der

for til Curie«. Ogsaa synes det, at Gylden-

Frederik-Stadfcrstelse paa Contracten imellem Jen- 
Ander,Vn og Knud Gyldenstjerne, dat. Gotlorp Hel. Tre: 
konger- D . >627: Knud Gyldenstjerne- Forpligrelse ril 
Köngen, dar. Gottvrp Tor-d. efter Hel. Trekonger 1̂ 77. 
Begge i MünrcrS Reform. Hist, »ste D. S . LZ5. See 
Anmk. XIV.
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stjerne senere har maattet afstaae Domprovstiet til B i 

stop Jenses Sosterson, Christiern Pedersen.

Den Udvei, Bispen faaledes havde holdt sig naben, 

benyttede Han nu saameget hellere til at undvige det 

Uveier, Han ikke künde afvende, som Han i lang L id  

havde vcrretsyg og svag. Den i 4de M a r t s  1629 kaldte 

Han sit Kapitel, P rio r og Brodrene i S t .  KnudS K lo 

ster, til sig paaBispegaarden i Odense, gjentog i dereö 

Ncrrvarelse Valget af Knud Gyldenstjerne til sin Coad

jutor og tilkommende Eftermand, og overgav Ham strar 

Besiddelsen af Stiftet. S e lv  forbeholdt Han s ig , for- 

uden den betingede Pension, Kjcrrstrup Gaard paaT aa - 

singe, hvis Han sorblev i D anm ark, imod at svare sin 

Coadjutor den sardvanlige Afgift deraf, og desuden et 

Varelse paa enhver a f Stiftets ovrige Gaarde.

H vor Jens Andersen nu begav sig hen, vide vi ikke, 

og höre i nogen L id  Intet til Ham. Maastee har Han, 

som man nasten maa formode af et Udtryk i Resigna

tionsbrevet, ganste forladt Landet og i saa Fald rime- 

ligviis opholdt sig i Lybek. M e n  imidlertid vare HanS 

Fjender ikke ledige. Köngens Eantsler og Eiler R o n 

nov dreve paa Processen; Bispen blev indstcrvnet til 

tre Herredage, men modte naturligviis ikke, baade 

fordi Han nok künde forudsee D om m en, og vel ogsaa 

fordi Han efter den hidtil gjcrldende Lov ikke künde ansce

' " ) Harnefort i 8. k. v. VH. S .  2i2. 
"° )  (Bilag NI.)
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Köngen og Raadtt for de rette Dommere i en S a g ,  

som egentlig var foranlediget ved den B rn g , Han havde 

gjort af sin biffoppelige Myndighed. M e n  Köngen 

dehandlede Sa ge n  som ene henhörende under verdslig 

Ret, og farldede endelig den 26 J u li i 5Zo paa Herrc- 

dagen i Kjobenhavn en meget mcrrkelig Dom  over den 

fravcrrende B iffo p , hvilken de andre Prcrlater enten 

vare ukloge nok til at billige, eller for svage til at kuu- 

ne ncrgte deres Samtykke. Köngen domte her, at C laus 

Gortze, Eiler Ronnov og Hans Medarviuger ffulde vcr- 

re frie for alle de Säge r, B iffop  Jens Andersen havde 

paasagt og paaffrevet dem; og, da C laus Gortze hav

de fremlagt et aabent B r e v , underffrevet af Köngen 

og R igets Hovmesier, M ogen s Gjoe, hvori Köngen al- 

deleS bencrgter at have sagt de O rd paa Hverringe, 

om Bispen havde beraabt sig paa, blev dennes aabne 

B re v  erkläret for et usandt og falff Brev. Pederstrup 

og Ringsiedgaard bleve paa N y  tildomte Fru Mette 

Ronnov og hendes Medarvinger til evig Eiendom. „O g 

„efterdi sorncrvnte B isp  Jen s Andersen haver sagt, og 

„med sit forseglede B rev  ffrevet til forncevntevor CantS- 

„ er, Eiler Ronnov og Hans Medarvinger ubequemme. 

„lige og uredelige O rd  paa deres 2Ere og Lempe an- 

„rorendes, og samme O rd  i ingen Maade bevisc kau, 

„da haver Han derved gjort Uret, og bor derfor at bode 

„Z M a rk  M odes og 5 M k . for hver af SagSmcrudc- 

„ne, og derfor at vcrre M iudrem and."

Dommen, dnt. Kjobcnhavns Slot, TieSdn»; estet S l.
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HvorledeS den gamle B isp  maatte blive tilmode ved 

en saa vancrrcndeDom, er let at begribe; men Han var 

klog nok til, i nogen Tid ar forhvlde sig ganste rolig, 

endstjondt der endnu i samme A a r blev gjort Forsog 

paa at bringe Hans M isfornoiclse i Vevcrgelse og der- 

ved drage Ham ind i farlige Planer imod den bestaaende 

Regjering i Danmark. H a n s  gamle svenste Venner, 

Erkebiffop Gustav Trolle og Thure Jensen, hvilken 

Sidste, efter et mislykket Forsog paa at bringe Folket 

i Vestergothland i Opror mod Kong Gustav Vasa, og

saa var flygtet til Danm ark, bleve paa den svenffe Re- 

gjerings Forlangende forviste fra dette Land. D e  be- 

gave sig da til den fordrevne Konge i Nederlandene; 

og da denne i Aaret i 55o , efter at have udsonet sig 

med den catholste K irke, " * )  Loste om kräftig 

Hjelp af sin mcrgtige Svoger, Kaiser Carl, der da var 

paa Hoiden af sin M a g t :  saa sogte de at berede Ham 

en günstig Modtagelse i Danmark og at knytte Forbin- 

delser med dem, de künde formodeat vcrre misfornoiede 

med den ncrrvcrrende Regjering eller af andre Grunde 

at onffe en Forandring. Ogsaa til Vistop Jens ffreve 

de i denne Anledning, forsikkrede Ham , at Kong Chri

stian fortrod den S t r id ,  der fordum havde vcrret imel

lem dem, og vilde nn blive Ham en günstig Herre. D a

cobödag (20 )uli) rüZo i ?outop. ^n. Lcc-1. 2dcn T.
S . üüi. ff. .

- " )S e e  Anmk. XV.
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Köngen nu havde faaet Loste om margtig H je lp , bade 

de Bispen, at Han vil bidrage S i t  til at afvendeBlodS- 

udgydelse ved at satte sig i Forbindelse med, og hem- 

rnelig opmuntre dem, der künde vindes for Kong Chri

stians S a g .  D e  sendte Ham ogsaa Breve til Besorgel

se, hvis det künde stee uden Mistanke. M e n

dette B re v  blev, saavel som lignende til andre danste 

Prcrlater og Adelsmcrnd, uden Virkning.

I  Aaret i 532 finde vi atter Jen s Andersen paa 

Kjarstrup Gaard paa Taasinge, hvorfra Han synes at 

have tilbudt den evangeliffe Pradikant i Odense, J o r 

gen Jensen Sadolin , der var kommen dcrtil paa Knud 

Gyldensijernes Forlangende, men ved de ivrige Catho- 

likers Forbittrelse endog svavede i Livsfare, et T il- 

fiugtsted hos sig. ' " )  M e n  kort efter blev Han selv 

paa den voldsomste Maade reven ud af sit rolige Liv 

paa Taasinge.

Otto Porsfelds holstenffe S lagtn inge  havde endnu 

ikke glemt deres Had til Ham, som de antoge for Op- 

havsmanden til Porsfelds D ra b ,  og som ikke havde 

villet forsone dem ved at bctale Bodcr for sine Folks 

Gjerning. Christoffer Rantzau til Quarnbeck havde 

enten Kong Frederiks hemmelige Sam tykke, eller og.

Clkebistop Gustavs 09 Thure IensenS Brev nl Bijkvp 
Jene Andersen, dar. Mecheln., St. Thomas Ap. Dag (21 
Decbr.) i 5Zo. Hvitf. Freder. d. F. S . 2Z5. 

r^^)Sadolins cgne Ord herom i 8. !d. v. Vlll. S . 626. 
cfr. HamSfort i 8. v. VII. S .  242.
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hvad der er sandsynligere, benyttede sig af den almin

delige Forvirring efter Köngens D o d  ril ar fuldfore sin 

Hcrvn. Engang i Aaret landede Han om Natten 

paa Taasinge, overrumplede Kjcrrsirup, sicrbre den 

gamle B isp  ud af Se nge n , og forte Ham bunden bork 

med sig til Holsten. For at Gjerningen ikke stulde op- 

dages, blev Han i fem Maaneder fort om fra det ene 

Eted til det andet i Skove og Heder og endelig kästet 

i et snevertFcrngsel. Jmidlertid mishandlede man den 

gamle M a n d  paa den afffyeligste M aade for at as- 

presse Ham Penge. I  et larinst Klagevers, Han senere 

svrfattede, bestriver Han de P iinsle r, man tilfoiede 

Ham: man siog Ham, trak Tcrnderne ud, underkastede 

snart et, snart et andet Lem Torturen. Engang ffal 

Han endog nogen vcrre bleven overstrogen med Hönn ing 

og udsat i So len for Fluer og M y g .  D a  endelig HanS 

Slcrgtninge i Lybek erfarede HanS Ulykke, udloste Hen

rik Skepping, en Borger i Lybek, der var gift med 

Bispenö Sosierdatter, Ham a f Voldömcrndenes Hcrn- 

der med en betydelig S u m .

Jenö Andersen begav sig nu til Lybek, hvor Han en

delig fandt en sikker H avn  efter saa mange Storme. 

Her opholdt Han sig i Begyndelsen a f i 5Z4 paa Bispe- 

gaarden, og ftlv om Han end havde havt Lyst ril,

Bispens KlageverS j §. K. v. VIII. S .  L27. cfr. Hvik-
seid K. Christ, d. A. S .  69. Hamkfort i 8. K. v. VII.
S .  24o. Svaniny. L1ir!5t. 8ec. S .  r4o.

* " ) IfS lge  den i Anmcrrkning X IV  «infsrte Qnittering.
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paa N y  at udswtte sig for sine Fjenders Efterstrabel- 

ser, maatte Lybekkernes K rig  i Danm ark og de borger- 

lige Uroligheder, der snart blussede op i lys Lue, gjore 

Ham det umuligt at vende tilbage til Fcrdrelandet. Fra  

Lybek lader det til, at Han ved Breve til sine Venner 

i Danm ark har sogt at virke til Fordeel for denne S t a d ; 

" 7 )  og hvo kan undre sig over, at Han, der selv var 

en M a n d  af Almuen og havde lidt saa meget af Ade- 

lens Hovm od, onskcde Christian den Andens Partie 

S e ie r ?  M e n  Han oplevede endnu Adelens og Christian 

den Tredies Trium ph og den catholste Kirkes Under- 

gang i D anm ark, dog uden selv at lide noget Tab ved 

denne Omvcrltning, da Kong Christian stal have ladet 

Ham Pensionen af Odense S t if t  udbetale efter Knud 

Gyldenstjernes Afsirttelse.' " )  Her i HanS Asyl endte 

Doden Hans sicvrkt bevcrgede Liv den 20 Januar 16^7. 

>49^ Nogle A a r tidligcre, formodentlig imedens Han 

levede paa Kjcerstrup, havde Han selv forfattet sin G rav- 

ffrift og ladet den opharnge i S t .  KnudS Kirkes Lecto- 

rium. D e n  siger Han, efter en summarist Beretning 

om de vigtigste Vegivenheder i sit Levnet:

8e6 ĉ ueror inea nie iani Quorum sangvine äis^ai- 

8nm, niultis 06118 eoäero l'ata jnbcnt.

Hie tnnclein jnctu5 vicleoi' I'rresnl Otiioniann.'?, 

y u i snoriin veimibus eseri nioldo.

(S-e Bilag ^.)
Christ. d. Anden. S .  6 .̂

^ ")8 . U. I). VIII. S .  2̂7. cfr. I'onlop. IUccl. tt. S. - ,7.
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I 'o st liinc sä  suporo8 viäeri's me solvere lector, 

Scri^tis sä  cslcem tu vecis aääe äiem.

Denne B o n  opfyldte Superintendenten Sadolin, og til- 

foiede nogle latinffe V e r s ,  der vise, at Han ikke uden 

Bevagelse betankte den engang saa anseelige P ra la tS  

verelfnlde Liv.

Skrister vide vi ikke at Jens Andersen har esterladt 

sig, og uden T v iv l har Han ligesaalidet havt S in d  som 

R o  til litterar Virksomhed. Hvorledes Han udtrykte 

sig ffn ftlig , vil man finde P rover paa i Bilagene til 

denne Levnetsbestrivelse. H a n s  Valgsprog ffal have 

varet: Salve xstientis Zlorioss victrix, som man for- 

tcrller, at Han med gyldne Bogstaver lod satte over 

Jndgangen til sin Bispegaard. ^ V i  vide intet An- 

det om Hans Ydre, end at Hans Baghoved var ffaldet, 

hvorfor man kaldte Ham Biffop B e l d e n a k :  et jAge» 

navn, som Han meget vel kjendte, men som Han var 

for klog en M a n d  til at tage sig n«r. Mandens E v -  

ner og Charakteer maa Laseren selv bedomme; hvad 

Hans Samtidige meente om begge, er klart afden iblandt 

Folket almindelig udbredte M en ing  om hansKyndighed 

i den sorte Kunst; thi man har vel neppe nogensinde 

beffyldt et Dummerhoved eller en M a nd  af almindelig an- 

erkjendt Retsindighed for Troldom. T o  Anekdoter tjente 

fordum til Beviis  for denne Beffyldn ing: den ovenfor

" ° ) § .  k . v .  v m . S .  525.

"r)?ontvp. ll. S .  447.

7
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omtalte Forudsigelse af D idrik Stagheks Skjabne, og 

en List, hvorved Han engang freiste sig af en Fare. 

D e r fortalles nemlig, at da Han engang med serLedsa- 

gere blev overfaldet paa Veien fra Orkel til Odense af 

M arquard  Ronnov og andre Adelsmand, tog Han med 

underlige Ceremonier en Vog  frem og begyndte at mane. 

Ridderne faae da mange tusinde bevabnede M a n d  

komme ud af de omliggende Banker, og toge forfardede 

Flugten.

O m  Hans Skjabne ville vi kun bemcrrke, at dersom 

Han har syndet, saa har Nemesis ikke opsat Straffen til 

en anden Verden.

" * )8 .  k. v. Vll. S .  2Z9.
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A n m c r r k n i n g e r .

I .  (T il S iv c  4 .)

Jen-Andersen selv siger, at Han er fsdt 
sä I^mieuin Ilttus Lrsnäe sit ud! sinus ?.Zr! (8. k. O. VIII, 525.) 

Udgiverne af denne Tome af 8. R.. 0. sige i en Note, at 
hermed meneö Landsbyen Brondam i Helium Herred, Aalborg 
Stift (Amt);men dette Brsndum ligger langt fra Liimfjor- 
den. Snarere mener Bispen det Brsndum, der ligger i 
Hindborg Herred, Viborg Amt, temmelig na:r ved Fjorden.

Ul. (Til Side 6 )

Hvitfeld (Christ, den TredieS Hist. D. d.) angiver FyenS 
BispestolS Befiddelser, som bleve scrcularisercde ved Reforma
tionen, saaledeS: Odense Gaard, Kjrrstrup eller Taasinge, 
Artel Slot, Vaargaard, Effebjerg paa HindSholm, Aen udi 
Rolland, Nindgd, HarriHlSffgd, Ssruppegd, Gjederöby, og 
sexten Laster Korn Biffopsticnde afFugelseherred. Men den
ne Angivelse er ganffe urigtig, dersom den ffal gjklde det 
GodS, der hsrte til Bispestolen, ikke det, som den sidste B i
ffop maaffee tilfarldigviiS var i Besiddelse af ved Sceeulari- 
seringen, som Lehn, privat Eiendom o. s.v., hvilket her ikke 
er Steder til at uuderssge. I  Biffop Jens Andersens Nesig- 
rultionSbrev fra 1629 (see Bilag N.) angiveS Godset saaledeö: 
^Biffopsgaarden i Odense, Artel Slot med de andre StiftenS 
7>Gaarde hver med sit Navn, som er: Kjerstrup paa Taasinge  ̂
„Alsse i Lolland og Ssrup i Falster med alle forncrvnte Slot-

7*
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„tets og Gaardenes GodS, Rente og Tilliggelse." Dette Did- 
nesbyrd er ganffe besternt og afgjorende, og bestyrkes desuden 
af det, der ellers er bekjendt. Eskebjerg (Skelenborg) og ^ar- 
rirslevgaard vare kl. Lehn i Frederik den Forstes Tid (N. D. 
M . VI. p. 280.) Om HarritSlgd. vide vi,at det ogsaa i Kong 
HanseS og Christian den Andens Tid var et Lehn (SuhmS 
Eamlinger til.den danffe Hist. 2det B. 2det H. S . 11.) Hvad 
Rindgd. ffulde vcrre for en Gaard, er ikke let at sige. Det 
kan ikke vcrre en Tryk- eller Skrivefeil for Ruggaard; thi det 
var kl. Lehn; maaffee er dermed meent enten den nu nedlagte 
Gaard Ningstedgaard i Sonder-NckraaeSogn, der virkelig til- 
horte Jens Andersen, men som Hans private Eiendom, der 
blev Ham fradomt 155o ; (Nont. .̂n. Nccl. II. x. 882.) eller 
snarere Nindkloster i Iylland, der i Aaret 1620 af Kong Chr. 
d. Anden blev forlehnet til Knud Henriksen (Gyldenstjerne), 
senere Jens Andersens Coadjutor, paa Livstid. SnhmS N. 
S l.  t. d. d. H. p. 36 i. Danffe Atl. 4de Deel x>. 255. Hvad 
Hvitfeld mener med Vaargd. er der forffjelligc Meninger om 
(Vedel-Simonsen: Fyens Vilkaar i Grevens Feide S . n6.) 
Til Stifters GodS har den ikke Hort, men i al Fald vcrret i 
Knud Gyldenstjernes sprivateBesiddelse. Gjedesby paa Fal
ster var i Kong Frederik den Forstes Tid Heller ikke BispegodS, 
men kongeligt (N. D. M. VI. x,. 274 og 3 i6.) Den horte 
Kronen til allerede i Valdemar den AndenS Tid (8. N. V. 
VN. ?. 525.) Biffopstienden hcrvedes ikke blot af Fugelse- 
herred, men af hele Stiftet. Hvad de Herregaarde angaaer, 
som ifolge Nesignationsbrevet virkelig horte til Bispestolen, er 
nu ingen af dem mere til. Vrkel S lo t  blev Sdelagt afSvend- 
borgerne i Grevens Feide (Dedel-Simonsen, Borgr. 1, 89); 
Rjerstrnp blev nedbrudt i 635 af Kong Christian d.Fjerde oy 
Materialierne anvendte til Opfsrelsen af Valdemar Slot (Bir- 
cherod i Fyens Lands Deffr. p. i 64. Haandffr. Lund, Beffri- 
velse over Den Thorscng, Odense 1823. S . »8). Alsseyaard 
paa Lolland har uden Tvivl ligget i eller ved Alsoeby, Fu
gelse Sogn, men var allerede ikke mere til ,624; dog fandieS 
dengang endnu Grave og Noget af Dindebroen —  viftnok af



101

den gamle Bispegaard (See Indberetningen af de lollandffe 
Prcrster til Dr. Ole Worm af 1624, udg. som Indbydclses- 
ffrift af Nect. Trojel, Odense 1811). Naar Sseropgaard er 
Sdelagt, veed jeg ikke. Den maa have ligger i Nsrreherred for- 
modentlig ved Sseropby, der i det Mindste for en Deel hsrte 
til Bispestolen. Eller maaffee hidhSre de Nuiner i Lillebrcrn- 
de Sogn, som omtales i D. AtlaS Z. S5 4 , fra denne Gaard. 
—  Lachedraticum, der fsrst blev paalagt Prcrsterne i det »4de 
Aarhundrede, blev siden forSget under flere Paaffud, og blev, 
efter flere Forandringer, af Biffop Jens Andersen tilsidst op- 
krcevet med syv Mark. (Hvitf. Kong OlufS, Dronning Mar- 
greches re. Historie p. 107. Kong Christian den TrcdieS Be- 
naadningsbrev for Prcrsterne i.Fyen, dar. Kjsbenhavn Slot. 
Fred, efter lubilats r54i. Orig. Doe. paa Pergament ved 
St. Hans Kirke i Odense.) At geistligt Gods har maattet 
prcrstere flere Byrder til Bispen, i det Mindste i I .  A's. Tid, 
siger Hvitf. (Dr. Margr. x.109); og der bestyrkes rved et Do- 
cument i Bispeeontoirets Archiv i Odense, paa Papir, dar. 
Odense, äom. 7ubi1ste 1526, hvorvedBispen forlehner Prcr- 
sten i Guldbjerg en Gaard, der tilhSrte Sognets Kirke, 
og ved hvilken Leilighed Han eftergiver de L Arbeidsdage, 
der ellers gjordes deraf til Bispegaarden i Odense, men for- 
beholder Kirken den scrdvanlige aarlige Afgift af Gaarden, 
nemlig 4 Zarter Byg, og sig selv r Mark Penninge. Af
gift svaredes altsaa ogsaa af Rirkens Gods, ikke blot af 
prcrsterne. Om Sagefald og de mindre Afgifter til Bisper
ne, som de maatte frasige sig paa Herredagen i Odense 1527 
see N. M . V. p. Zo4. Münters Nef. H. iste D. p. 544. Den 
i Texten angivne StSrrelse af disseJndkomster, der jo desuden 
for stsrste Delen beroede paa Priserne og enhver Biffops Oe. 
konomie, er kun en Gisning, iscrr da jeg intet Maal har for 
Tienden, som var den vigtigste Zndtcrgt. Jordegodset har, 
efter Formodning, indbragt aarlig i det Mindste 18,000 Nigs- 
daler, efter nuvcrrende Varrdi, i faste Jndtcegter; chi paa Her
redagen i Kolding ,525 blev Bispen i Fyen ansat til at stille 
24 Glavind og 24 Skytter, og den i Kolding fastsatte Matri-
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knl er sandsynligviiSomtrentfulgt paa den i samme Aar holdte 
almindelige Herredag i Kjobenhavn, da de Grunde, der be- 
vcrgede det jydste og fyenste Nigsraad til at bevillige saa stcrrk 
en Udstrivning i Kolding, endnu vedvarede i Sommeren s. A., 
da den almindelige treaarige Nustning blev bevilliget i Kbhn. 
Kan dette med Nimelighed amages, saa have vi et omtrentligt 
Maal for de vigtigste Jndtcegter af Fyens Bispestols Jorde- 
gods; thi i Kbhn. besterntes det, ar Geistligheden af denne 
Art Jndtcegter stulde stille en med Glavind bevcrbnetNytteraf 
hver »oo Mark og en Skytte til Hest af hver üo Mark visse 
Mente. Dette vilde altsaa for 24 Glavind og 24 Skytter ud- 
gjsre 36oo Mark visse Rente af Fyens Bispestols Jordegods. 
Men i Kbhn. blev ved samme Leilighed bestemt, at hver Ton- 
de Nug eller Byg stulde regnes for 3 Skilling, der ogsaa sy
nes at have vcrret Middelprisen for disse Kornsorter i Begyn
delsen af det 16 Aarhundrede; thi i Aaret iüo4 stod Lenden 
i 3 Skilling, og »Ü24 i 12 Skl., der nok have vcrret denlave- 
ste og hsieste Priis: 36oo Mark vilde da vcrre lig 7200 Ton. 
der Nug eller Byg (dißse, Kornsorrer ere i den kjsbenhavnstc 
Matrikul satte lige), som vel efter nuvcrrende Priser i del Nin- 
gefte maatte give 18000 Nbd. (Hvitf. K. Fr. d. Forstes Hist. 
S .  116. N. D. M . I. S .  2̂ 2. V. S .  4 i. 94. ff. I?omop. .̂n. 
ll. S .  4Zg). Beregnes Cathedraticum til syv Mark, eller »4 

Tsnder Korn for hver af de 3 Stifters nuvcrrende 212 Sogne, 
udgjsr det aarlig omtrent 7420 Nbd. efter vore Penge, og 
Jndtcrgterne have vistnok vcrret endnu stSrre, endog blot af den 
Grund, at flere Sogne, som nu ere forenede under een Prcrst, 
i de catholste Lider havde hver sin. Disse to Arter af Jnd- 
tLgter ere da eneste, hvis omtrentlige StSrrelse jeg veed ar 
finde; men man kan neppe ansee Lo,ooo Nbd. som Minimum 
af alle Bispestolens Jndtcegter for overdrevent. Snarere turde 
det vcrre for lidt. Jens Andersen, der var en god Oekonom 
og drifrig Kjsbmand, har ganste vist havt en langt hsiere aar- 
lig Jndkomst. Men Bispen havde ogsaa ofte overordentlig 
störe Udgifter; thi ikke at tale om dem, der vare nsdvendige 
Feiger af Hans personlige Stilling og störe HuuSholdning,
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maatte Han ikke sjelden bcrre meget störe Byrder til Nigetü 
Tjeneste. I  Kong Frederik den Förstes Tid, da Christian den 
AndenS truende Stilling og Udbredelsen af LutherS Lcere 
bragte Bisperne i Forlegenhed, bevilligede de meer end een 
Gang en Fjerdedeel eller en Trediedeel af al dereS Rente; de 
stillede et anseeligt Antal Tropper, og maatte ogsaa, ifslge 
gammel Ekik, stille KrigSstibe; saaledes blev Knud Gylden
stjerne 1LZ1 ansat for et godt bemandet Skib med alt sit Til- 
behsr (R. D. M . VI. S .  *28). Disse Udgifrer, samt Reiser 
i Nigers ZErinde paa egen Bekvstning 0. s. v., knnne ikke 
underkastes nogen Beregning, da dereS SrSrrelse ganste ret- 
rede sig efter Nigsraadets eller Herredagens Bevilling, der 
igjen rar forskjellig efter OmstTndighederne. IlNidlertid er 
det aabenbart, ar idet Mindste Jens Andersen maa have havt 
et stört aarligt Overskud, da vi vide, at Han kjöbte anseelige 
Godser af Kong Hans, Henrik Gjöe 0. Andre. Saaledes 
quitterede Kong Hans i Aaret i 5v5 for iZiZ Mark til As- 
drag paa den Sum, Han ssyldte Köngen for kjsbt Gods, maa
stee af der laxmandske (Qnittering, dar. Nyb. St. Dorothea 
d. s6te Febr-H i 5o5. Orig, paa Papir i Geheimearchivet), 
og i Geheimearchivet findes et „Register paa rhed Sodrs 
som Biscop Jens haffner ksffc forGuld oc Pennings." der 
viser, hvor betydeligt dette IordegodS, som i det Mindste for 
en stör Deel var Hans private Ciendom, har vcrret. Det 
hedder deri iblandt Ander: „Item godts aff Könning Hans 
for viij. AI. (3ono) Marc wdii gamle danjk mentt oe i!ij e. 
(4oo) „gillen Srbecke y Fyu." Gods kjebt af Henrik Giöe 
for 690 Gylden. Overhoved belöber Kjsbesummen paa det 
Gods i denne Foriegnelse, hvisPriis er tilfsiet, sig til 9,10» 
Mark og 1290 rhinjke Gylden; deSuden Pant for^ooo Mark. 
Regner man en rhinff Gylden til 2  ̂ Mark daistk (saaledeS 
regnede Lybekkerne t5o4. Behrmann Christ, d. Andens Hist. 
II. x. 66), udgjör det i4,Za5 Mark, eller, efter HerredagenS 
Anscettelse i 5a5, 28,660, Tönder 9lug og Byg. Men for- 
uden dette findeS paa denne Fortegnelse en heel Deel Gods, 
hvis Priis ikke er vcdfsiet, og som sikkert belsber sig til lige-
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saa stör en S u m ; deriblandt det ovenfor omtalte Ningsted- 
gaard og Pederstrup B y , Bispen eiede i denne By 9 
Gaarde, der svarede een Lcrst Byg, een Tsnde Sm -r og 
10Z Mark Penge. (cfr. Vedel - Simonsen: Borgruinerne 
iste Hefte p. 62 og Fortegnelsen.) Ningstedgaard og Pe- 
derstrnp i det Mindste vare Bispens private Eiendom (?on- 
top. ^nsl. II. p. 852), ligesom ogsaa Drbek, der senere til- 
HSrte Bispenö S-stersSn Christiern Pedersen, Provst i Di- 
borg. (Vedel-Simonsen. Grevens Feide. S .  n 5.) Der- 
imod findeS paa Fortegnelsen ogsaa den Gaard paa Flakhavn 
i Odense, der blev bistoppelig Cancelliebygning, og altsaa 
kom til Embedet (5. k. O. Vil. S .  289); den kostede 200 r. 
Gyld. Fortegnelsen er uden Datum, men synes at maatte 
henfsreß til Frederik den FsrsteS Tid, siden Henrik Gise 
dengang havde folgt saa meget Gods. Dersom Domprovstcn 
i Odense, HanS Urne, künde anvende 5o,o54 Mark blot paa 
Trykningen af B-ger (Danste Mag. I. S .  299), hvilke M id
ier maa da ikke FyenS Bistop have vcrret i Besiddelse af?

I » .  (Til Gide 21).

Da den i Texten givne Fremstilling af Begivenhcderne i 
Aarene i 5oZ og i 5a4 i adstillige vcrsentlige Punkter afvi- 
ger fra den, man iAlmindelighed finder hos vore Historiestri- 
vere, maa den ncrrmere godtgjllreS. Der var ikke IenS 
Andersen, der gjorde Freden med Lybekkerne, men VoldgiftS- 
mcrndene: Cardinalen og de tilkaldte Fyrster, iscer den Fsrste, 
der ikke beh-vede nogen scrrlig Opfordring af Köngen til at 
blande sig i Sagen, da Frcdsstiftelse netop var en af de 
Grunde, hvorfor Han var udsendt fra Nom. Dette fremgaaer 
af Kranhes, Neimar Kochs og BispenS egen, ovenfor citerede 
Fremstilling af Underhandlingerne, og bestyrkeS af de Brever, 
Pave Julius den Anden i denne Anledning ffrev til Kong HanS 
og Hertug Frederik (ks^islä! ^nnsles Ledesissiic! low. XX. 
«6. sn, >5o5 n. 24. p. 27 og n. 26. p. 28.) At Bispen ikke var 
befuldmcrgtiget Minister hoS Lybekkerne, men kun KongenS
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Commisscrr hos Cardinalen, for at paasee Hans Bedste, seeS 
deraf, at Han var sendt til denne, ikke til det lybste Naad 
(N. D. M . Zdie B. S .  2i4), og deraf, at Cardinalen künde 
udelukke Ham fra Deeltagelse i den sncrvrere Conferents, 
som Neimar Koch beretter. Stulde Köngen i nogen Hen- 
seende kunne beklage sig over Bispen, maatte det vcrre over, 
ar denne forpligtede Ham til at ratificere en Traktat, der stred 
imod Hans udtrykkeligeBefaling; men deels bandt dette Lsfte, 
saaledes som det er bemcrrket i Texten, flet ikke Hcrnderne paa 
Köngen; deels blev det vistnok Bispen afpresset af Cardi. 
nalen. At denne var vred paa Bispen i Begyndelsen af Un- 
derhandlingerne, er ovenfor viist; men at Han siden blev 
gunstigt ftemt imod Ham, maa man formode af de Beviser 
paa sin Tilfredshed med Ham, Pave Julius den Anden, strax 
efter Cardinalens Tilbagckomst til Nom, gav Ham (See oven
for S . 2>). Men enten Bispen i denne Punkt overstred sin 
Instrur, eller ikke, saa blev Han dog uden Ansvar, dersom 
Köngen ratificerede Traktaten. Dette er netop Hovedpunkten, 
der havde den meest afgjsrende Indflydelse paa Bispens senere 
Skjcrbne. Man har villet bencrgre denne Ratification eller 
dog gisre den tvivlsom, men uden Grnnd. Hvitfeld siger 
udtrykkelig, at Kong Hans vedgik Handlen. (K. HanseS Hist. 
I». 20Ü). Cfter Neimar Koch lovede Köngen paa Segeberg til de 
to lybste Borgemestere, at Han vilde holde den Fred, Cardi
nalen o. d. Andre havde gjort. Paven, i de omtalte Brever til 
Köngen og Hertugen, kalder det en Fred, og betragter Köngen 
som Kunden derved; men dette forudscrtter jo nodvendig, at 
Han har rarificeret, hvilket ogsaa bestyrkes derved, at Lybek
kerne opfyldte de dem ved Traktaten paalagte Forpligtelser. 
Om man vilde indvende,at da Lybekkerne havde Hertugens Cau- 
tion, maatte de, for at denne ikke stulde tabe sin Kraft, opfylde 
dereS Forpligtelse, enten Köngen ratificerede eller ei, saa sva- 
reS, at det er ganste utroeligt, at Hertugen og HanS Med- 
lovere stulde have paataget sig Cautionen, dersom de ikke vare 
sikkre paa, at Köngen vilde staae ved Traktaten. Dette Sidste 
modbeviseS ikke deraf, at Köngen siden ncrgtede at berate
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Hertugen de udlagte Penge, og at Voldgiftömcrndene i Kiel 
dSmte Ham fri derfor; thi dette ffeete paa Grund af, at Her
tugeu havde betall i Lybek hvad HanS Caution ikke forpligtede 
Ham til (N. D. M . 3die B. S .  217). Og om Köngen end- 
og ikke havde hart dette Paaffud, vil man ikke kunne ansee 
Ham forpligtet til at erstatte sin Broder HanS Udlcrg; thi 
Hertugen caverede for Noget, Köngen udtrykkelig havde la
det Ham forbyde at indgaae. Ja, selv om Hertugen paa- 
tog sig Kautionen efter at KongenS Naiifieation paa Trakta
ten var ankommen til Lybek, var Köngen endda ikke forplig
tet til at give Ham nogen Erstarrung; thi Köngen havde ikke 
anmodet Hertugen om at cavere for sig; men denne gjorde 
det paa Lybekkernes og Cardinalens Forlangende. Köngen 
künde altsaa ikke ansee sig bnnden ved sin Vroderö Caution, 
saa at Han, hviS Han inden den i Traktaten sastsatte Beta- 
lingßtermin ffulde paa Ny komme i Strid med Lybekkerne, 
endda ffulde betale den Sum , Traktaten tilholdt, enten di- 
recre, eller indirekte ved ae erstatte sin Broder hvad denne kom 
til at betale ifolge Cautionen. Heller ikke modbeviseS Kon
genS Ratification deraf, ar Han siden ikke opfyldte TraktatenS 
Bestemmelser; thi for ikke at tale om, at saa mange ratifice
rede Traercner aldrig ere blevne opfyldre, saa havde Köngen en 
Grund til at undstaae sig deri, at der imellem Traktaten og 
BetalingSterminen var udbrudt nyellenighed imellem Ham og 
Lybekkerne formedelst Sammenkomsten i Nostok. Ligesaalidt 
kan man anfsre den Deduktion, som Köngen lod indgive ved 
FredScongreßsen i Nykjsbing röo/ (N. D . M . 3die D. p. 
201); thi vel sigeS deri, at Köngen ncrgtede at ratificere, dog 
ikke at denne Vlkgring angik den af Cardinalen istandbragte 
Fredstractat, men HertugcnS og Hans Medloveres Caution. 
Enhver indseer, at Han gjerne künde ratificere Traktaten og dog 
ikke ansee sig Kunden ved Cautionen. Naar vi saaledes have 
Historieffrivernes besternte VidneSbyrd for, at Traktaten blev 
ratificeret af Köngen, og dette VidneSbyrd understSttes af alle 
Omstirndigheder, imedenS Intet strider derimod, saa ere vi 
ikke berettigede til at kalde BispcnS egen Paastand r Tvivl;
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men Han siger i sit Indlcrg imod Kong Christian den Anden 
ganffe bestemt, at Köngens Ratification ankom til Lybek end
nu fer den i Traktaten fastsatte Tid, og fSr Bispen af Odense
—  sormodentlig ogsaa de andre Medlovere —  paatoge sig 
Cautionen, samt at Natificationsdoenmentet blev af Hertugen 
udleveret til Kong Christian den Anden ved Hyldingen i Flens- 
borg iä i3 (N. D. M . 3die B. S .  2iü og 218.) Ligesaa vig- 
tigt, som der her maatte vcrre for Bispen ikke at blive over- 
beviist om en Usandhed, der vilde give Hans Sag den ufordeel- 
agtigste Vending, ligesaa vigtigt og let maatte det vcrre for 
Kong Christian at bevise det Modsatte, dersom Bispen ikke 
virkelig havde Net i sin Paastand. Den Omstcrndighed, ar 
Natificativnsdocumentet hidtil ikke er fundet, beviser narurlig- 
viis ikke, at det ei har existeret; hvo veed, om det ikke kan fin
des endnu? og om det endog aldrig fandtes, er deri dog intet 
Paafaldende, iscrr da der angaaer en af Hovedankerne imod 
Kong Christian den Anden. Hvorfor ffulde denne Konge ikke 
have taget det dort med sig, saavelsom sit Svrige Archiv?

At Bispen af Fyen selv var en afCautionisterne, lagde ikke 
nogen Forpligtelse paa Kong Hans; thi den Sag vedkom blot 
Bispen, der caverede som en Magnat, ikke som Köngens Ge
sandt og derved bandt sig, ikke sin Herre: en Fsielighed, der 
vistnok bidrog meget til at forsone den fortSrnede Cardinal.
—  En anden Hovedpunkt er Ocro Porsfelds Drab. De 
nyere Historieffrivere, der omtale denne Begivenhed, henfSrc 
den, efter Hvitfeld, til Aaret i 5 >4. (Hvitf. K. Christ, d. An
dens Hist. S .  66); men Hvitfeld benyttede Hamsfort, der paa 
dette Sted maa ansees for Hans Kilde (8. ir.. v. VII. p. 2Z9). 
Ogsaa Svaniug henforer Drabet til Dronning Christines Cn- 
kestand, dog uden at angive Aaret (3vsningii Odrist: 8ec. x. 
i54); men at Svaning er gauffe upaalidelig iscrr i Alt, hvad 
der angaaer Chronologien, veed Enhver, der har lcrst Hans 
Bog. At Porsfeld er drcrbt Aar r5 i4, beroer altsaa paa den 
ikke samtidige og ikke nsiagtige Hamsforts Vidnesbyrd. Men 
at Begivenheden maa henfores til Aar i 5o4 , er vist; thi 1) 
omtales den i Dronning Christines Negnffabsbog under dette
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Aar: et Vidneöbyrd, der alene afgjsr Sagen, da det samtidig 
strevne Negnstab umuligt kan have feilet (Molbechs Nordiste 
Tidstrift for Historie, Litteratur og Konst. Ferste Bind. S . 
44o og 563). 2) Bispen selv henf-rer Drabet til dette Aar, 
naar Han i Aaret i 534 siger, at det steete for Zo Aar siden 
(8. k. V.Vlll. p. 528.) (Dog t-r jeg ikke fordslge, at jeg har 
nogen Formodning om, at den sidste Deel af Bispens VerS

Enden, ikke ere Bispens egne Ord. Men i al Fald hidrsre 
de enten fra Hans SsstersSn Christiern Pedersen, eller fra D i
stop Sadolin, hvilket det dog er umuligt at afgjsrc blot efter 
de Oplysninger, 8. ir. v. angive; altsaa fra et med IenS An
dersen samtidigt og bekjendt Vidne.) 3) Neimar Koch scrtter 
ligeledes PorSfelds Dsd til r5o4, endstjsndt Han fordreier 
Navnet og lader Ham blive myrdet i BispenS NcrrvLrelse ved 
Maaltidet. 4) Disse Vidnesbyrd bestyrkes ved en Dom af 
i522, hvorved Kong Christian paa Grund af PorsfeldS Drab 
scrttes i Besiddelse af adstilligt af Bispens GodS; thi deri 
henfSreS Mordet til Rong Hanses Tid (Vedel-Simonsen: 
Borgr. iste H. S .  61). Imod saa stcrrke Vidnesbyrd kunne 
HamsforrS og Svanings Ord ikke komme i Betragtning, ja 
ikke engang HvitfeldS, om Han endog ikke stulde have sin Es- 
terretning fra Hamsfort; thi Han stStter sig her ikke paa noget 
Dokument eller nogen navngiven paalidelig Kilde.

At det var ved Paastetid, Porsfeld blev drrbt, sees af 
Dronningens Negnstab (N. Tidsstrift anf. St. 565). Paa- 
stedag var i Aaret i 5o4 den 7 April; den 3 Mai s. A. er Ly- 
bekkernes Quittering til Hertug Frederik udstedt; at Adels- 
mcrnd i Holsten formedelst Porsfclds Dsd bleve Jens Ander
sens d-delige Fjender, fik Han mange Aar efter Haardt nok at 
fSle. Af disse Grunde har jeg anseet mig befsiet til at anta
ge, at det var formedelst Porsfelds Drab, Marquard N-nnov 
fik Hjelp af flesvigste og holstenste Adelige til at angribe B i 
spen og belelre Ham paa Krkel. Bispen selv siger Intet om 
Gründen til denne Feide (N. D. M . 3die B. ?. 216. 222.)



LV. (Til Side 25).

Indffriften lod saaledeS: n. v. (Ileverenäus ?ster 
Dominus) Io. ^n. (lodsnnes Unsren) Lpiscopus Otd (ouiensi's) 
dsnc curism coepit eriZere ^Nno D. dl D IIII. et consummsvit 
illsm dl D VIII. Lreotiom's snuo primo vsluit moäius snnom« 
tres soliäos, seguenti gustuor, cseteris smiis vsluit ut commun!- 
ter. (Hvitf. DispekrSnike D üj. vers.)

V .  ( T i l S id e 26).

Cfter Pontoppidans Beretning (^n. Loci. II. S .  438.) blev 
IenS Andersen sendt til Norge med Prindsen som HanS Rand- 
giver, for at dcrmpe OprSret der i Landet, og Biffop P. C. 
Müller siger, at dette ffeete i Aaret i5o2 (VitsDsZoms Drue. 
?srs prior p. i 4); men denne lcrrde For satter anforer ingen 
Hjemmel for denne Beretning, der Heller ikke kan foreneS med 
andre Omstcrndigheder. Folge vi Jahns ovenanforte Vcrrk, 
der giver meget vigtige OplySninger og Berigtigelser til den 
hidtil almindelige Fremstilling af disse Begivenheder efter Ar
chiv-Documenter, blev Knud Alfsen myrdet den 18 August 
iäo2 (Jahn 4oi), hvorpaa OprSret udbredte sig i det svdlige 
Norge, og det syneö, at Prindsen efter denne Begivenhed i 
dette Aar flet ikke var i Norge. Jens Andersen kan i der 
Mindste ikke have vcrret med dengang; thi den 8 November 
1502 var Han i Kjobenhavn, (see ovenfor S .  8 Note 8); den 
ute s. M . ligel. (?oMop. ^n. Lc. x. 721)» den l öteDecember 
s. A. i Fyen (Torsdag efter Duciiu v!r§. Dag fcrldede Han Dom 
i Digerslev Prcrstegaard imellem Prcrsterne i Vigerslev og 
Veflinge. Dokument paa Pergament med Segl i Bispe-Ar- 
chivet i Odense). Den r4 Februar ioo3 var Prindsen endnu 
i Helsingborg og beredte sig til Togct til Norge (Jahn 4o4. 
Note 3); men den 24 April ankom jo Bispen til Lybek og var 
der i nogen Tid beffjcrftiget med Underhandlinger (see oven
for S .  12). I  det Vorige af Aaret var Prindsen paa Krigstog 
i Destergochland, og tilsidst modtog^han sin Moder i Halland. 
I  Aaret iöo4 syneö Prindsen ikke at have vcrret i Norge, og
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Bispen kan Heller ikke antages at have vcrret der; thii April 
eg Mai künde Han ikke komme til Lybek formedelst Felde» med 
Marquard Nsnnov, derpaa reiste Han til Lybek, (see ovenf. S. 
20), og den 2ide Septbr. var Han i Fyen (Kaldsbrcv for 
Andreas Ingvari til Ollerup Kirke, dat. Dalum Kloster 
Matthcri Apostel Dag i 4o4, i Fyens Beskrivelse af Th. Bro
der Bircherod, Haandskrift, tilhsrendc en Privarmand i Oden
se.) I  Oktober synes Han at have vcrret! Hertugdsmmerne, eller 
at have villet reise dertil; thi Limonis et luäre Dag (28 Okto
ber) i 5o4 udstedre Kong Hans og Hertug Frederik paa Got- 
torp Leidebrev for Ham til Reife i Hertugdsmmerne (plattydsk 
Original paa Papir med et Segl i Geheimearchivet). 180L 
kan Bispen ligesaalidet have vcrret med Prindsen i Norge; thi 
Hel. Trekongersdag var Han i Odense (Iahnp. 4og.); Christi 
LegemS Dag tilligemed Prindsen i KjSbenhavn (Behrmann 
Chr. den Anden, 2den D. S .  16.); den iste og 2den Juli i 
Calmar (Hvitf. K. HansS. 214. ff. I>onwp.H.n. x. 728); den 
i 5 Juli i Kjsbenhavn (Hvitf. anf. St. S .  222; thi Dionen 
^xostolorum Ikal vel vLre äivisio spost.); i Oktober synes Han 
at have vcrret i Viborg ( N .  D .  M . 3die Bind x. 6 9 ; thi den 
Dom, som der —  besynderligt nok —  henfsres til i 5 »ü, maa 
uden al Tvivl hsre til ,5o5); i November var Bispen i Hor- 
sens (Kaldsbrev for Jver Pedersen til Ringe ogHcrringe, dar. 
Horsens äle 8tD Oistisrinss i 5o5 (Fyens Lands Beskrivelse af 
Th. Bircherod. S .  48. Haandskr. i Universitetsbibl.) Dagen 
efter St. Olufs Dag (den 3o Juli) var Prindsen i Helling
borg (Behrmann anf. Sr. Jndledning x.I,XVIH. I  Aaret 1806, 
Lsverdag efter Knud Konges Dag, syneö Bispen at have vcr
ret r Odense (Danske Mag. iste D .  S .  5oi); den 7Decembcr 
var Han i Segeberg (Hvitf. K . Hanfes Hist. S .  246); Ons- 
dag efter Marie Bessgelsesdaq (i Beg. af Juli) 1Ü07 i Ny
kjsbing (Hvitf. anf. St. S .  248); den 18 April 1L08 i Kjs- 
benh. (Hadorf. Udg. af Riimk. 2den Deel S .  4o8); den 28 
April s. A. i Odense (see der ovenfor S .  2b anf. Mageskifre- 
brev); Frd. eller Ssndag efter Peters-Pauls Dag (den 29 
Juni) i Ny-Varberg (Hadorf, anf. S .  S .  441. Hvitf. anf.
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S t .  S. 2 5 3 ) ;  den 2den N ovem ber i Odense (see vvenf. S .  
2 6 ). )  Aarene 1607 og i 5o3 var Prindsen i N o rge, m aaffee  
ogsaa i5 o 6 ; har altsaa B iffo p  J e n s  Andersen nogensinde vcr
ret med Ham der i Landet, inden B iffo p  C a rls  Fcrngöling i 
A aret 16 2 8 /  saa m aa det have vcrret i 5o6 eller » 5 0 7 ; dog er 
der aldeles ingen G run d til at antage det. N im eligere tnrde 
det vcrre, at Han har anbefalet B iffo p  C a rl a f Hammer til at 
vcrre Prindsens N aadgiver, en dffj-n dt vi Heller I n t e t  vide om 
en Forbindclfe im ellem  disse ro Prcelater.

V I.  d ik S id e 27.)

B revet lyder saaledeS: K iere Herre och Fader som i osß 
nw  met ethers scriffuelße tilkende giffue om nogre Hoffm odh  
som wor kierre S e n s ß  Folck ffulde haffue giorih ether oc sancte 
K nudz Kirke noghen tiid siiden forledhen Han w ar vdi othen- 
sse re. tha m we i wiide ath w ii haffue giffuet w or kiere S/ssn 
samme ethers Scriffu else  tilkende, oe siiger Han ach f o r :  ne 
vw illige men affthalede mellem Haunom oe ether oe siiger sig 
ey at w iide andet m et ether eller ethers Folck crn goch tyckiS 
ether at behoff gieris  thet ydermere at lade forwnne nar w ii  
komme i theffe dage till othenffe ville  i tha giffue ether tiid till 
ethers gaard ville w ii tha thet ydermeere lade forw nne om i 
thcr met osß frem delis tha tilsiige oe thet begerindis crre 

S e d d e l paa P a p ir  i Geheim e-Arch.
A t  denne navnlsse S e d d e l, der ikke vel kan vcrre ffreven 

a f A n d re, end K o n g H a n s, m aa vcrre fra A aret 1Ü09 eller 
i 5lo ,  er blot en G is n in g , gründet paa den F o rm o d n in g, at  
Prindsens Fjendffab til B isp en  fSrst er udbrudt i A n ledning  
a f B iffo p  C a rls  Forrcrderie, og den Paastand a f.B is p e n  i 
A aret 1 5 1 7 ,  at K on g H an s havde udsonet Ham med P rin d s  
Christian i K allundborg (H vitf. Christian den Anden x>. 6 6 ) ;  
thi K öngens S edd el m aa rim eligviis vcrre ffreven efter i 5oZ 
og fs r  Udsoningen i K allundborg. I  A aret r 5io  var K on g  
H a n s i  K allundborg i Fastetiden (J a h n  a n f. S t .  S .  44Z) og 
i Oktober (N . D .  M .  üte B in d . S .  »24), og paa den T id  kan 
Prindsen gjerne have vcrret i D an m ark. Fra S t .  H an sdag
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i 5og. da kan udstedte Nye Privilegier for Bergen (Behrm. 
DXIX)og til den 2i October i 5ro, da Han fra AggershuuS ffrev 
til Capitlet i Trondbjem (Behrm. anf. St. Jahn. anf. St. 
S .  45S), synes Han i det Mindste ikke at have vcrret i Norge.

V H .  (Til Gide 44.)

I  Geheimearchivet findeS en Seddel af folgende Jndhold:

tam ill causa octuaZiuts milium üorenorum R.euensium gusm in 
concilio prouiuciali contra Dominum Zokannem Dpiscopum Otto- 
niensem respectiue exliibitis et proäuctis viäelicst.

Dominus 7okannes secretsrius et ketrus ^otarius, ĉ ui anno 
preterito kuerunt ex commissione reZie celsituäinis in curia Do
mini <1ecani ecclessie kaüniensis sc Dartkuicus Danken Oancel- 
Isrius äicti Domini Dpiscopi Ottoniensis nec non loliannes lo- 
kannis prepositus in loikten et lokannes Nartin! curstus in I>ii- 
Icope nec non äuo aut tres canonici ecclesie Ottoniensis yui me
lius gualitates ejusäem Ottoniensis ac crimins et äelicta ^er eum 
commissa noverunt.

Da Bispens Cantsler, Jens Andersen, efter HanS ncrre 
Elcrgtnings og Discipels Svanings Beretning, imod Caution 
kom los af Arresten hoS Knud Valkendorf i Aaret i 5 i8 , saa 
maa denne Seddel vcrre ffreven engang i i 5rg; hvilket syneS 
at bestyrkes ved den Efterretning i Hvitfelds BispekrSnike E. 
e. ij., at Biffop Styge Krumpen af B-rglum i Aaret i 5 iy 
var forffreven til Odense at dsmme imellem Kong Christian 
og Biffop Jens Andersen.

V L L R . ( T i l  S i d e  4 7.)

I  Biffop ^age Urnes Opsigelsesbrev til Kong Christian, 
dat. Horsens ieria sexta proxims ante Domio. tzussimoäoßeniti 
.̂nno äni. i 523 (Olivarius: De vits et seriptis kauliDIiss p. 58), 

anforer Bispen iblandt andre Grunde til dette Skridt: „Item, 
„at I  for Had og Avind haver tvende Reiser (Gange) ladet
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„gribe vcerdige Fader Biffop IenS Andersen af Odense foruden 
„al retfcrrdig Sag, Dom og Net, og aldrig maatte komme til 
„Nette for Danmarks Prcrlater, og, siden Han var kästet i 
„Taarn og Fcrngsel i Sicelland, I  Ham alt hans GodS og Pen- 
„ninge, Biffopsgaard, Slot og al Hans Rente fratog." Man  
har Herr villet sec et Beviis paa Frcrkhed: hvorledes vover 
Bispen af Roeskilde at bebreide sin Konge enGjerning, hvor
ved Han selv har vceret behjelpelig? (N. D. M . 3die Bind, 
S .  197). At denne haarde Dom lover Lage Urne er uretfcrr- 
dig, har Biffop Müller viift (Vits I ŝZoms Ilrns I. p. 16), og 
det maa bemcrrkes: atVoldgiftsmcrndcnes Kjendelse er etmid- 
lertidigt Arrangement med Netskraft, ikke nogen definitiv 
Dom. HovedspSrgsmaalet: om Jens Andersen var pligtig ar 
betale de 80,000 Gylden, afgjere Voldgiftsmcrndene stet ikke; 
de bestemme kun, hvorledes der ffal forholdeS, indtil en en- 
delig Dom falder. At dette Arrangement blev overeensstem- 
mende med KongenS Villie, künde dengang ikke vcrre ander- 
ledcs, og Biffop IenS havde snarere Grund til at vcrre tilfredS 
med, at Voldgiftsmcrndene ikke domte Ham ligefrem til at be
tale, end til at bebreide dem dereS Kjendelse. NaarTreschov 
siger, at Lage Urne har instrueret Provst HanS Hansen, som 
bragte KongenS Klage i denne Sag for den pavelige Stof, 
saa lcrgger Han i Hans Hansens Brev fra Nom i 5 ,ü hvad der 
ikke staaer deri (N . D .  M .  anf. St. S .  198 og 206); thi der 
er jo i Brevet ikke Tale om denne S a g , eller rettere, det er 
deri stet ikke angivet, hvad det var for en S a g , HanS Hansen 
klagede over i Nom, og hvorom Lage Urne havde instrue- 
ret Ham. At den ikke kan have angaaer de 80,000 Gylden, 
synes at fremgaae deraf, at Provsten udvirkede etMonitori- 
um til Bispen, der altsaa maa have forseet sig; Paven, 
der senere tog sig af den fcrngslcde Bisp, kan umuligt have 
villet afgjere en tvistig Netssag, som desuden endnu ikke var 
gjort anhcengig, ved et Monitorium. Af den Grund har jeg 
ovenfor (p. 35) yttret den Formodning, at dette pavelige M o
nitorium angik Dispens AnmaSselse af geistligt GodS og N e ,  
stitutionen af Odense Provstie, en Sag, hvormed Lage Urne

8
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tidligere havde befattet sig (Behrmann Christ, den Anden. 
2den Deel S .  64), og hvori Biffop Jens vistnok havde 
forseet sig. Naar Lage Urne dolerer over, at Köngen satte 
sig i Besiddelse af Bispens Gods og Gaard, staaer dette in
genlunde i Modsigelse med Voldgiftsmcrndenes Kjendelse; 
thi at Han her sigter til Bispens andet Fangenffab, sees der
af, at det var Bispegaarden og al Hans Rente, det gjeres 
Köngen til Bebreidelse at have bemcegtiget sig (cfr. Vedel- 
Simsnsen: Borgr. I. S .  69). Lage Urnes Vttringer i Op- 
sigelsesbrevet ere saaledes ikke i Modsigelse med Hans Adfcrrd 
som Doldgiftsmand; tvertimod var Han, fremfor nogen An
den, befsiet til at gjsre Köngen Bebreidelser for HanS Adfcrrd 
imod Jens Andersen, fordi Han, efter Crkebispens Dsd, ene 
var pavelig Commisscrr, for hvem Sagen unegtelig burde 
have vcrret behandlet i fsrste InstantS. Han var altsaa ret- 
mcrssig Dommer, hvem Kongm ikke tillod at gjsre sin Pligt, 
men som maatte lade sig nSle med i Forening med to An
dre at afgive en interimiftiff Kjendelse, hvis Kraft blot be- 
roede paa begge Parters Villighed. Derved bortfalder ogsaa 
Tvisten om Voldgiftskjendelsens Netfcrrdighed, idet Mindste 
hvad HovedspSrgsmaalet angaaer; thi her er ikke Tale om 
en retfcrrdig eller uretfcrrdig Dom, men kun om en bequem 
OvereenSkomst; Nu er det vel sandt, at den var meget haard 
for Bispen, men det var Omstcrndighedernes, ikke Vold
giftsmcrndenes Skyld. Köngen derimod maa man lcrgge til 
Last, at Han aldrig vilde tillade, at Sagen kom for Netten, 
hvad dog aabenbart havde vcrret Hans Fordeel, hvis Han hav
de troet, at HanS Sag var retfcrrdig.

Hvad den omtvistede Sums StSrrelse angaaer, herffer saa 
stör Forvirring og Modsigelse iblandt Historieffriverne, at dc- 
res Beretninger umuligt kunne forenes. Fslgende Punkter, 
kunne ansees for sikkre: 1) at Lybekkernes Qnittering af 5die 
M ai rüo4 lsd paa 66,8or Mark Lybff; 2) at Kong Christian 
i Aaret i5 i5 forffrev sig til Hertug Frederik for 3o,ooo Gyl
den; 3) at Köngen 1517 krcrvede 80,000 Gylden af Biffop 
IenS, og 4) at Biffoppen ikke bestred denne StSrrelse afSum-
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men, men sin Forpligtelse til at betale den. I  denne Forvir- 
ring vover jeg at fremscrtte den Gisning: at Kong Hans, der 
virkelig betalte sin Broder nogle af de udlagte Penge (Hvitf. 
Chr- den And. S .  66. K. Frederik den Fsrstes Hist. S . 9), 
har afbetalt de 66,802 Mark L., paa Zo.ooo Gl., eller, efter 
den Beregning af Pengenes Vcrrdie, som Lybekkerne angive i 
Quitteringen, paa 46,000 Mark L. ncrr; men at enten Hcrtu- 
gen har i Lybek foruden den Sum, hvorfor Han modtogQuit- 
teringen af 3 Mai i 6o4 , betalt for sig og sin Broder den 
Gjeld, deres Fader havde gjort i Lybek, hvilken Köngen ogsaa 
i Cardinalens Fred blev tilpligtet at betale, og som neppe kan 
antages at vcrre de smaa Summer til Belsb »4,761 Mark L., 
der ere specificerede i den omtalte Quittering uden at vcrre 
Beraling for de optagne Skibe; eller og, at Kong Hans selv 
har betalt sin Deel af denne Gjeld til Lybek direkte; at Kong 
Christian da enten har aparte mattet tilfredsstille sin Farbko
der for dette Udlcrg, eller har fandet Lybekkernes Quittering 
til Kong HanS, og da paa den og paa de Erklcrringer, Biffop 
IenS havde udstedt om, at Kong Hans havde forbudt Under- 
handlerne i Aaret i 5oZ at lovet Lybekkerne Penge, har grün
det den Paastand, at Biffoppen ffulde erstatte Ham Alt, hvad 
Kong Hans havde betalt til Lybekkerne enten direkte, eller in
direkte som Erstatning for optagne Skibe og som Betaling af 
sin Faders Gjeld. Denne Formodning om Sagens Sammen- 
hceng synes at bestyrkes af flere Steder i i Bispens Procnra- 
tors Indlceg (N. D. M . 3die Bind. S .  212. ff.) T il hvilken 
Tid dette sidste Dokument maa henfsres, er tvivlsomt. Det 
maa vcrre ffrevet efter Erkebiffop Byrges Dsd i Deeember 
1619, siden Lage Urne deri ene ncrvneö som pavelig Commis- 
scrr; men kan ikke vcrre produeeret, da Sagen blev overgiven 
til de tre Voldgiftßmcrnd, 1) fordi Lage Urne ene ncrvneö deri, 
og Procuratoren henvender sig til Ham som den pavelige 
CommiSscrr, ikke som en af de tre Voldgiftsmcrnd; 2) for
di der i Notariat - Instrumentet over Voldgiftsmcrndenes 
Dom, hvor Alt nsie beffrives, vel er Tale om, at Dr. 
Amelung paa KongenS Vegne kom frem med et Indlcrg, men

8*
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ikke, at Bispen gjorde det Samme; Bispen omtaleS des: 
uden som personlig ncrrvckrende, og der er flet ikke Tale om 
Hans Procurator eller om noget Jndlcrg af en saadan; 3) for- 
dr der i Procuratorens Jndlcrg kun tales o,n de 80,000 Fl., 
ikke om Köngens andre Klager over Bispen, da dog Afgje- 
relsen af disse ogsaa var overdragen til Voldgiftsmcrndene. 
Naar man sammenholder denne sidste Omstcrndighed dermed, 
at der i Kompromiskjendelsen udtrykkelig siges, at Jens An: 
dersen agtede at fsre Proceö med Köngen om denne Sag  
(N. D. M . anf. St. S . 200), saa bliver det hsist rimeligt, 
at dette Jndlcrg henhilrer til en saadan, af Bispen senere an
lagt Sag. Men naar ffulde det vcrre ffeet? Dieblikkelig efter 
Voldgiftsmcrndenes Kjendelse kan det ikke antages, at Han 
har paa Ny rippet op i Sagen; thi dette vilde ganffe vist 
have paadraget Ham KongenS Vrede igjen;.i Sommeren 1520 
var Han med Köngen paa Flaaden for Stokholm, og forblev 
i denne Stad den stsrste Deel af Aaret iü2i. Naar man nu 
veed, at Biffop Jens ved Gustav Vasas Opstand 1621 mi- 
stede Jndtcrgterne af Strengncrs Bispestol, som Kong Chri
stian havde givet Ham efter Blodbadet, at Han altsaa ved sin 
Hjemkomst fra Sverrig ffulde lade sig noie med den ene 
Trediedeel af det, Fyens Stifts Jordegods indbragte, og ende
lig, at Han kort efter sin Hjemkomst iö2i atter blev fcrngs- 
let af Kong Christian, uden at vi vide Gründen til denne 
nye Uenighed, og uden at der er Nimelighed for, at Kön
gen derved vilde vcrlte Skylden for Blodbadet paa Ham: 
saa ligger den Formodning meget ncrr, at Bispen paa Ny 
har paadraget sig KongenS Vrede iblandt andet ogsaa ved 
at forssge paa at befrie sig fra den Byrde, VoldgiftSmcrn- 
denes Dom havde paalagt Ham. I  saa Falb maatte Sagen 
indstcrvnes for Lage Urne, der, fordi Han havde vcrret en af 
Voldgiftsmcrndene, ikke ophSrte at vcrre pavelig Commisfcrr.

I X .  (Til Side 65.)

Flere af de Tidsbestemmelser for Aaret r52i,  der angi-
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veS i Texten, afvige fra den almindelige Fremstilling, og trcrn- 
ge derfor tilForsvar. Det kommer an vaa at finde, paa hvad 
Tid de iNoterne 87,88,90 og gr under Texten citerede Breve og 
Documenter, som mangle Tidsangivelser, ere forfattede. 1) 
De svenffe Nigsraaders Brev til Köngen (Behrmann 2. S .  
172) henfsrer Behrmann til efter Köngens Hjemkomst fra 
Nederlandene og efter Overgivelsen af Vesteraas Slot. 
Dette Sidste kan ikke vcrre saa; VesteraaS Slot faldt fsrst 
den 3o Januar »622 (Tegel iste D. x. 35); og da der i Bre
vet ikke berSres nogen Begivenhed senere, end Tvger til 
Dalerne (til Brunabacks Elv) og Hans Fynboes Henrettelse, 
saa synes Brevet at henhsre til samme Tid som Slaget 
ved Vesteraas eller strax efter, altsaa sidst iApril eller Be
gyndelsen af Mai iü2i, inden Köngen endnu havde for- 
ladt Kbhavn. 2) Köngens Memorials (Behrm. 2. S . 174). 
Gram (Kbhvn. S l. Skr. HI. x. 37) antager, at det er sendt 
til Stokhvlm efter Köngens Hjemkomst fra Nederlandene 
ved Mikkelsdagstid; men da Han ikke anfsrer, at der fin
des noget Datum paa Documentet, hvilket man ogsaa, efter 
Behrmann 2. p. 17z, maa antage ikke at vcrre Tilfceldet, kan 
Grams Tidsbestemmelse kun ansees for en Formodning,, som 
neppe udholder PrSve. Det er vist, at det er ffrevet efter 
Slaget ved Vesteraas (29 April), men inden de paa Stok
holms Slot fangne Fruer bleve sendte til Kjsbenhavn, hvilket 
ffeete engang L September (Tegel iste D  S . 02. Celsius 
iste D. x. i32.) Men det maa uden Tvivl vcrre ffrevet fsr 
den i 5 Juni, da Biffop Ottos Brev til Köngen, dat. Stok
holm, Diti og Modesti i52i (Behrm. 2den D. p. i6g), sva- 
rer paa den 19 Artikel i Memorialet. Vilde Nogen benegtc 
dette, fordi Artiklens Indhvld kun i Almindelighed er omtalt 
i Biffop Ottos Brev, men ikke nsiagtig sepcificeret —  hvad 
Bispen jo dog ikke havde Anledning til —  saa maa man antage 
det hsist Urimelige, at Köngen i September atter ffulde have 
anmodet Biffop Otto om at modtage Vesteraas Lehn, samt 
paalagt sin Statholder vel ar ovcrlcrgge det med Jens An
dersen og Andre, da Han dog allerede i Juni havde faaet Di-
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stop Ottos Brev om denne Sag. Deöuden: hvorledes kan 
Köngen have vcrret saa stet underrettet om Tilstanden i 
Sverrig, at Han endnu i September stulde troe, at Bistop 
Otto künde stille Opstanden, der dengang havde udbredt sig 
over hele Riget? Hvorledes stulde flige Midler kunne udrette 
Noget endog efter Rigsdagen i Vadstena? Der tales ogsaa 
i KongenS Memorials blot om Dalkarlenes Opstand; hvilket 
Alt passer til Mai eller Jun i, ikke til September. Hertil 
kommer, at Oberst Heidersdorffs.' Brev af 27 Juni (Behrm. 
rden D. x .i56) rimeligviis er Svar paa Artikel 22 i Me- 
morialet, og at Köngen befaler (p. 177), at Myntmesteren 
stak mynte Penge til Krigsfolkenes Lsnning indtil Mikkels- 
dag, hvorved umuligt kan vcrre meent Mikkelsdag 1̂ 22. 
Uden Tvivl var det ifslge denne KongenS Befaling, at Mynt
mesteren Jorgen Kock den 22de Juni ib2i modtog en heel 
Deel Selv af Didrik Slaghek (Ckdahl: Christian ll's Arkiv. 
Stockholm i 833 S .  i6r.) 3) Biffop Jens Andersens Brev 
(Behrm. 2den D. S . 1Ü7) er Svar paa nogle Artikler i Me- 
inorialet. cfr. Art. 33 p. 182 med p. iZg, og Art 17 xi. 179 
med 160. Men Brevet maa antages at vcrre ffrevet paa 
en T id , da Opstanden endnu indffrcrnkede sig til Upland (p. 
r53), men efterat Erkebispen var fortrcrngt fra Upsala og dette 
i Gustav EriksenS Hcrnder, altsaa engang i Juni Maancd 
(cfr. Tegel rste D. i>. 23. Celsius I. x. 106). Dette Brev 
er altsaa ogsaa en Bestyrkelse for den Mening, at Memo- 
rialet er ffrevet sidst i M ai eller ferst l Juni. 4) Bispenö 
Betcrnkning om Tilstanden r Sverrig maa vcrre ffreven sidst 
i August eller fSrst i September; thi det hedder deri: i 
Sommer paa fjorten Dage at gjsre, da gav sig til Gustav 
Eriksen, baade af Stokholm og fra Ssren Norby, meste Par
ten af Nidderstabet og svenffe Hofmcrnd re. (see Bilag O.); 
og Tegel siger (iste D. S .  29. 3o), at dette steete i 4 Dage 
fsr Herredagen i Vadstena, der begyndte den 24 August. 
Formodentlig ere disse i 4 Dage paa begge Steder kun om- 
trentlige Angivelser, der henvise os til Slutningen af August 
eller Bcg. af September. Disse Tidsbestemmelser passe me
get vel med Köngens Reise til Nederlandene; thi vi vide nu,
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ar Han den Lte J u n i endnu ikke var afreift fra N yk jsb in g  ( S e e  
HanS B re v  nl D ron n in gen . Ckdahl an f. S r .  S .  rü g ). D a  
Han paalcrgger D ronn ingen a t holde HanS Reise hem m elig  
saa lcrnge m u ligt, kunne Bisperne i S to kh o lm  endnu have vcr
ret uvidende derom, da HanS M em o ria le  ankom dertil. G ra m  
siger (K b . S l .  S k r . III. x . 2 8 ) , at Köngen kom tilbage sidst 
i A ugust eller fsrst i S e p te m b e r; men uden T v iv l  kan m an  
kun paastaae, at Han den i r A ugust endnu var i N ederlandene  
(H vitf. C h r. den Anden S .  196, sammenholdt med Lceppsr! 
KeLponLio sä pstruelem L. II).

X .  (T il Gide 71)

Behrmann (Christ, d. A. iste D. S .  296) paastaaer, stSt- 
tende sig paa der omtalte Kaldsbrev, som Han urigngen siger 
(s. St. S .  L.XXIII) ar vcrre givet paa Hvidkilde —  Marquard 
NsnnovS Gaard! at den hele Beretning om BispenS andet 
Fangenffab er D igt; men KaldSbrevet kan i det Hsieste kun 
berettige öS til at modificcre, eller snarere supplere Historie- 
ffrivernes ved Doeumenter og iscrr af Lage Urne og IenS An
dersen selv (cfr. Olivsrius ?sulu8 Lila: p. 58 og 8. R.. O. VIII. 
Ü2L) bekrcrfrede eenstemmige Forlcrlling om dette andet Fan
genffab. Af det omtalte Kaldßbrev maa der giveS flere Af- 
strifter (see Vedel-SimonscnS Borgruiner iste H. S .  38), og 
mcrrkeligt er det, at den ellers saa paalidelige Thomas B ir
cherod har havt en Kopie med Aarstallet 1Ü20. Han siger i 
„FyenS Beskrivelse," baade i det Exemplar, der findes her i 
Byen, og i det, Universitetsbibliotheket eier S .  69, hvilkeAf- 
ffrister ere uafhcrngige af hinanden:

„Vsterskjerninge re. Jocobus Johannis sagde sig godvil- 
„ligen fra Kaldet for Alderdom og Svaghed rÜ2o. Dn. Pe
trus Johannis kom samme Aar efter Ham. Hans Dotation 
„paa Latin har jeg Copie af, give: af Biffop Jens Andersen, 
„dat. Urkil Slot 1Ü20 äie IVlsrei Lv2n̂ '. og indeholder, at den 
„gamle Jacobus Johannis ffulde have det ene SognS, nemlig 
„DfterffjerningeS Jndkomst sin Livstid."
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beenen i Fcrngselet mellem IenS Andersen og Didrik 
Slaghek har jeg, efter Gram (Kbhvn. S l. Skr. III. p. 45), 
henfert til BispenS andet Fcrngsel. Hamsfort siger des
uden, at den forefaldt fire Dage fsr SlaghekS Henrettelse (8. 
k. v. VII. p. 24r). T il Hans ferste Fangenffab kan den saa 
meget mindre henlcrgges, som Didrik Slaghek ferst Aar i 5 ig 
ved at forraade sin Herre, Arcembold , kom i K. Christians 
Tjeneste, og da havde Bispen allerede lcrnge siddet fangen. 
De kunne dengang neppe have kjendt Hinanden, og hvorledes 
ffulde den da ubetydelige Slaghek have havt fri Abgang til 
Fangen? Desuden agter vel Ingen at tillcrgge IenS Ander
sen en virkelig Spaadoms-Aand.

Hvad Bispens Brev fra Lybek angaaer, da er det, som 
bemerket, uden Navn og Tidßangivelse og kun med det Hal- 
ve af Stedets Navn; men det kan ikke vcrre ffrevet af Andre 
end I .  A. rÜ22. Dette vise alle Omstcrndigheder. Mcrr- 
keligt er det, at Bispen deri omtaler sin Darrer! At IenS 
Andersen havde en Datter er hidtil ganffe ubekjendt, og da 
Han omtaler hende saa ligefrem, at Han ikke kan have anseet 
dette Forhold for Noget, der burde ffjuleö eller dcrkkeS med et 
honnettere Navn, saa har jeg ikke vovet at gjsre Ham til 
Fader blot efter denne Afffrift, hvis Original nok ikke findes 
i Geheimearchivet. Da Han rillige omtaler sin Datterssn som 
sin Arving, og vi vide, at Provst Christiern Pedersen, 
HanS Sssterssn, arvede Drbek efter Ham (see Anm. II) saa 
rurde dette Datter og Datterssn vcrre Feil i Afffriften, iste. 
detfor Ssster eller Sssterssn, eller brugt om Slcrgtnin- 
ger, der af Bispen behandledeß som egne Bsrn. At Jens 
Andersen kan have havt en Datter, vil jeg naturligviiS ikke 
bencrgte; men siden Han i saa Fald i Aaret 1622 havde en 
Datterssn, maatte Datteren uden Tvivl have vcrret fsdt Ham, 
inden Han blev Biffop iLor eller 1602. Indtil ncrrmere Op- 
lysninger findes, maa Sagen staae uafgjort.

I  vor Neformationßhistorie er det en tvivlsom Punkt, 
om poul Eliesen blev lokket til at svigte Neformationens 
Sag i Aaret iö2i ved et Canonicat i Odense, som man ffal
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have forffaffet Ham efter Aftale med Biffop IenS Andersen. 
Jeg maa herved bemerke: r) at der dengang intet Domkapi
tel og ingen Canonicater vare i Odense. Munkene i St. 
Knuds Kloster foreftillede BispenS Capitel og havde Valg- 
relten. Provstiet havde Anders Glob siden 1612. 2) I  al
den Tid, Martin Meinhard var her i Landet, hvortil iAlminde- 
lighed Paul Eliesens Sindsforandring henfores, var Jens 
Andersen i Sverrig.

X I .  (T il Side 78 >

Munter har i sin Neformationshistorie (I. S . 45o) hen- 
fort til denne Herredag i Odense »Ü25 den OvereenSkomst, 
hvorved Prwlaterne tilstode Adelen Sagefald af deres egne 
Tjenere, der fcrldedes for geistlig Net, hvilket dog, tilligemed 
Mere, som anforeß paa samme Sted, henhsrer til Herreda
gen i Odense ,227, hvor Munter ogsaa senere anfSrer den 
samme Bestemmelse. Denne Forvirring kommer af et Doku
ment i Danffe Mag. 4 B. S . 2L0, som rigtignok er under- 
ffrevet ib25, men er sammensat af ro ^erredages Destem- 
melser saaledes, at den f-rste Halvdeel indeholder Resultatet 
af Herredagen i Odense »527, den sidste derimod den Bestem
melse om en almindelig Nustning, der blev tagen paa Hcr- 
redagen i Kjobenhavn »525. Overgangen er S . 2Ü3 „Tba 
ganger om at bestatte vore fanige Undersaatte".'k. Doeumen- 
tet, som det findes i D. Mag. anf. S t., er uden Tvivl sam- 
mendraget saaledes til Brug i Caneelliet eller for Prcrla- 
rerne og Adelen, der maatte snffe at have disse for dem 
saa vigtige Bcstemmelser i en beqvem Form til Oversigt. 
En ganffe ligelydende Afffrift af dette Dokument findes i 
Bispearchivet L Odense.

X » .  (Til Side 85.)

Ester Engelsrofr: R.etormrmt68 et Ostbolici tempore guo 
sscrs emen6sts sunt in Osnis coneertsntes S. 12. Note (ro) er 
Bogens Titrl folgende: Edt kort antswor till Bispcnß sende-
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breff aff Ochense, hnilcket Hand tilffreef che borghercr i Wi. 
borg och Olborg, raadhendheß chennom ach bliffwcr wbewored- 
h« met thenne Euangelische lerdom, som gudb haffwer nu aff 
syn besSndherligh naadhcr seend oß (Viborg 1629.) Zeg har 
ikke kunnet afbeuytte dette meget sjeldne Skrift, og har derfor 
maattet holde mig til Münters og Engelsrofrs Udtog.

X I I I .  (Til Side 89 )

I  Domsdocumentet hos Hvitfeld hedder det, at Sagen 
blev voldgiven Lsverdag fsr St. Bartholomcri Dag 1628 i 
Odense. Da Dommen er udstedet i Nyborg Onsdag efter 
Knud Konges Dag (»SIuli) 1628, saa er hiint Aarötal aaben- 
bar urigtigt, og maa vcrre 1627, hvilket ogsaa stemmer dermed, 
at Köngen og Rigsraadet, af hvilket de otte Voldgiftsmcrnd 
alle vare Medlemmer, dengang vare samlede i Odense i Anled- 
ning af Herredagen.

X IV .  (Til Side 90.)

Svaning (6liri'st. See. »43) siger, at Knud Gyldenstjerne 
maatte deponerc 6000 Gylden i Lybek, hvoraf aarlig udbetal- 
tes Bispen 3oo Gl., og Hvitf. (Chr. d. A. S .  69) har en lig- 
nende Beretning; kun angiver Han PensionenS StSrrelse til 
5oo Gl. At Pensionen var 600 Gl. aarlig, sees af to plattyd- 
ffe Quitteringer af Jens Andersen for denne Pension, den ene 
dat. Kjcrrstrup äie ?risoL virgl'nis (»8 Iannar) »5 5 2 ; den an
den Bispegaarden » Lybek Hel. Trek. »5 3»; begge egenhcrn- 
dige Originaler paa Papir, i Geheimearchivet. Men hverkcn 
i disse Doeumenter eller i Hans Nesignationöbrev (see Bilag 
lVl.) tales om en deponeret Capital. Den Skibbyffe Chro
nik, hvis Dom om Jens Andersen lyder ganffe anderledes 
i den sidste Deel, som er ffreven efrer 162-, end i den fSrste, 
beffylder Knud Gyldenstjerne for, at Han ikke holdt Bispen den 
indgaaede Contract (8. R.. v. II. S .  58g); men med Uret; 
thi de anfSrte Quitteringer visc, at Pensionen blev erlagt or. 
dentlig for i 53o, »53» og »553. For »532 har jeg ingen Qu i t- 
rering seet; men da Bispen i Quitteringen for »553 ikke ta. 
ler om nogen Fors-mmelse, er den vistnok ogsaa betalt for
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dette Aar. I  Aarene iLZ4 og »5ZL hindrede uden Tvivl de 
borgerlige Uroligheder, da Knud Gyldenstjerne selv maatte 
forlade sit Stift, Ham i at opfylde sin Forpligtelse. Den an
den Betingelse i Nesignationsbrcvet: ar Bispen stulde have 
Kjcrrstrup paa Taasinge for sin Livstid, blev ogsaa opfyldt, 
og det var ikke Gyldenstjerneß, men Bispens holftenste Fjen- 
ders Skyld, at Han ikke blev der i mange Aar. At Knud 
Gyldenstjerne stulde have havt nogen Deel i Christoffer 
NanHaus Voldsomhed, er der ikke mindste Grund til at an
tage. Disse Bemcrrkninger afgive saaledeS et Beviis mere 
vaa den Skibbyste Chroniks Partisthed.

X V .  (Til Side 93 )

Gram har i sin Afhandling om K. Christian den An
dens NeformauonsforsSg (Kbhv. S l. Skr. 3die B. S .  7») 
ladet aftrykke, efter Naynalds ^nn. Lccl. 20 1'. S .  676, et 
mcrrkeligt Actstykke: en Instrux for Card. Campeggio i An
ledning af Kong Christians Udsoning med den catholste Kir
ke. Iblandt de af Paven forestrevne Betingelser var og
saa den, at Köngen stulde underkaste sig Kirkebod, inden Han 
modtog Absolution. Gram benegter, at Köngen opfyldte 
nogen af Betingelserne; men vi vide nu, at Han virkelig un- 
derkastede sig Boden, der blev udfSrt paa den haanligste Maa
de ; see N. D. Mag. 6te B. S . 76. Grams Denegtelse 
grunder sig nok blot paa Naynalds Ord (anf.St. S .  Ü76);non 
expisvit rite ÜSAitia 6brist!ernu5; og (S .  654); „äetrectsns 
commenärire §e ê 'usäein ecclesise olementiss, in Ornnsin —  pro- 
leetus Lcc.;" men Naynald siger paa disse Steder dog ikke, at 
Han ingen af Betingelserne opfyldte, og synes iscrr at sigte til, 
at Köngen ikke indstilledejsig personlig i Nom, hvilket ogsaa 
var blevet Ham paalagt. I  Meddelelsen i N. D. Mag. 
anf. St. kaldes Cardinalen Lampernes, som er en Skrive- 
eller Trykfeil enten for Lampegiue eller Laurentius.
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B  i l a g.

A f  de under Texten anfsrte, hidtil ubekjendte, Docu- 
menter aftrykkeS her nogle, der formeentlig ville have 

meest almindelig Interesse, paa eet ncrr ere de aftrykte 
efter Afst-rifter, som Gebeime-Archivaren, ür. Prof. F in n  

M a gn u sse n  R. af D . , ifolge det kongelige danske Lan- 
eellies Tilladelse, den jeg iscrr har Hs. Rl. äoihed, prinds 
Christian Frederiks naadigfte InterceSsion at takke for, 
har meddeelt mig med en Liberalitet og Velvillie, jeg ikke 
nok kan paaskjonne.

^  ( T i l  S i d e  27 )

Mynenn vnderdanighenn willighenn vorplichtighenn stedenn 
Dennst touorenn re. gnedigeste Her Szo juw Konnynckliche 
Mayestat my durch juwer gnadenn schrifftenn vor wytlichet 
dat ik my by Iuwenn königlichen gnadenn beualenu scholde 
wor ik juw gnadenn erst fyndenn konnde, Vog ik jnwen 
gnaden wetende gnedigster Her dar de Bisßchopp vonn Fune 
Hesse my entseggen latenn myt Juwer gnadenn amptmannc 
Nysß Clementsße tho Calls, wor he myner mochte aucrkomcnn
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ßo wolde he my denn Hals vnnde dat leuenr nemenn 
lachen dar vmme en doer ik derhaluenn gnedigster Her dorch 
fune ebder dorch lalandt nicht Neyßenn in dem dar ik syner 
vnfeylich dyn szunder dar idt juwe Ksnigliche Maiestaedt ßo 
beschicken wolde dat ik mochte syner feylich weßenn szo will ik 
ghernn kamen wor my juwe konnynckliche gnade hebben wyll 
re. gnedigste Her nu sennde ik an juwen Konigl. gnaden des- 
ßen iegen wardighenn juwer gnadenn Hnßfogedt Syuart von 
quälen effe juwe gnade cm de warue muntlichen in beuelinghe 
an my to bringe don wolde dar my juwe gnade vmme schreu- 
cnn hasst, esse ock de suluen warue durch juwer gnaden schrif- 
fenn by dem genanten Hußfogede an my tho bringende, ßo 
wyll ick gnedigster Her my dar gehorsam vnnd geborlich inne 
holden ßo ik Juwer Konnyncklichen gnaden Dank hebben wuill 
Datum Sunderborgh ahm dage Lsncti Nsrtln! ^uno XVe 
vüj o (i5o8)

Hanns Johannßcn.

Opffriifft

Seiner durchluchtigestenn hochgeborenn stursten vnd He- 
renn, Herenn Johann to Denmargken Swedenn Norwegen 
Konnynck rc. mynem gnedigisten Herren dennstlichen ge- 
schreuen.

(Originalen paa Papir i Geheime-Slrchivet.)

«  (T il S ide  31.)

W ii effterskreffne Iensß Morchensßsn offieiall vdi ffalster 
oc Laalandt Folmer OSßon Sogneprest i Astroppe Peer Krab
be wdi Onßlsff Knudt i Stuppekispinge SSnren i Falckerß- 
lsff Prester Oluff Falster i Cotzelitze landzdomer vdi laalandt 
och falscher Hansß Kraffze wor nadige Herre KoningiS Em- 
bitzman paa aaleholm Manis Ericksen i Twreby Zohan Oxe 
wor nadige Herris Hoffzindt vdi anders billdis stedt Chri- 
Mern Brwn i Melltostte Z-rgen Graa i Solffuestedt IenS
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Peerß-n foget paa Sisroppe NiS Laurensßsn i wedring Boo 
diegen i Bodroppe Skytte i NSrSsßlSff oe lauris Kolinge 
werduge FadcrS Biscvp Jens Anderßens Foget i Gwnnerßlsff 
gisre witherligt met thette wort opne breff at aar effter gudz 
byrdh Mdxii Ssndagen nest efftir wor Herris Hemmilfardz 
dagh wäre wii efftir forskreffne Heyborne Ferstis wor kiEriste 
nadige Herris breff oe befalninge forsamblede paa tingstede 
Kirkegard wdi ffalster vdi Hans Nadis eygen NErwErelßE at 
grandste forfare oe vdlede aff wenige Falsther landzindbyggere 
som ther thaa alle forsamblede oe tillstede wäre om nogre S ä 
ger oe styldinger som werduge Fader Her Jens Andersßen 
Biseop vdi Othenscr stall haffue sagt oe streffnit paa Erlüge oe 
welbyrduge man Oluff Hollgertsßen wor nadige Herris Foget 
oe Cmbihman paa Nykispinge Hwilcke her efftcrfslge oe 
streffne stände, ffsrst om at same Oluff Hollgertsßen loedt 
hugge for :ne werdughe Faders thieneris oe bsnders baade 
i scenck paa thet at ingen stullde komme aff landet oe hannom 
adwarßell giffue Therpaa haffue wii swa forfaret oe siige at 
thet ey i Sandhedt befindis kan men nogre baade lowge paa 
en odde her wdi landet, till hwilcke stalcke speidere tywge oe 
andre vßelige men pleigde at haffue theris tilflucht oe ther met 
bortkomme Thee bleffue i Senck huggenE for en wechter och 
Smedieswendt som vndlsffue for : ne Oluff Hollgertßen met 
vmynde fsrre End then trEtte hannom oe for : ne verduge 
fader cmellom Er begyntis om qwynnedt oe kwnne wii ther 
effter ey befinde Hans styld eller brsst i then Sagh wdi nog- 
her made Item om at Mester Jens oe 'for :ne werduge Fa- 
ders Folck paa Sisroppegardt stulle wEret swo feidet at in
gen kunne kome aff Sisroppe gardt vden syt Liiffz fare Ther 
siige wii swa paa effter som forskreffne Mester Jens nw sell- 
fuer tillstoedt at thet war ey andet End for :ne Mester Jens 
oe Bispens Folck wäre frychafftige for Oluff HollgertßenS 
Swenne som Hann paa MoßernE oe SkowgenE gangendiS 
haffde swa thee ey vplichteligen vdi thet vpholdz fSre forhug- 
giS stullde som ihaa paasiodt oe kwnne wii ther effther ey 
formercke for :ne Oluffz styld i then sagh Item om thee pant
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som for : ne werduge Faders Register indehollder bestünde 
wii swo, at for : ne Oloff Holgertsßon haffuer ladet pamhet 
same verduge FaderS thienere oe andre for Kongis wedt tegel- 
wedt at age oe fremfsre till wor nadighe Herris og Slotz be
host oe for ordhaffre effter gambel sedwanne men guld selff 
Pendinge eller nogre wäre haffuer Han eller nogre Hans Cm- 
bitzmend aldrig taget for pant aff noger bSnder i noger maade 
som alle bsnderncr oe menige almwge her selffue tillstvde. 
Item om at for : ne Oluff Hollqerßens fogeth paa Bsnneth 
stall haffue slaget for: ne werduge faders thienere oe Bonde 
wdi Hans eyget hwff effter Oluff Hollgertßens befalning stige 
wii swa ath thet ey wdi Sandhedt befindis kan Men for :ne 
Oluff Hollgertßens Arbeids Drenge sioge for :ne werduge 
FaderS bonde eth flag eller ij met en exe Hammer for nogen 
trcrtte som nogre for : ne werduge Faders oe Oluff Hollgert
ßens thienere haffde tillsamen oe crr same bonde thiidt oe 
offte bsdet wander oe bsder ther fore men Hand siiger at ther 
hannom forbsder crr at tage oe giorde same bonde somHwg 
fick selff personligen for : ne Olnff Hollgerrßen orsage at thet 
ey steede effter Hans willicr oe befalinge wdi noger maade Och 
spurde for :ne wor kicrriste nadige Herre Personligen same 
dagh menige Falster landz indbyggere att om nogen aff them 
haffde nogen tiidt wcrrit formecnth lowg eller rcrtt po Her- 
ritzting oe landtzting aff nogre Hans Fogether oe Cmbitzmen
effter som for : ne Register oe indeholler-------------- HanS
Nade om swa wäre Thaa wäre thet Hans Rade emodt oe all-
tingis vwitherligt------------- met thiidt at scrtte Hans NadiS
Foqether oe Cmbitzmen till rcette ther fore om theris bryst 
befindis kwnde. Ther til svarede menige landz Indbyggere 
at them allthiidt wederfaret crr lowg oe rcrtt Kode till Herritz-
ting oe landztingh----------- —  for : ne Oluff Hollgertßen
eller nogre Hans Cmbitzmen haffuer nogen thiidt forbudet eller 
formeenth them lowg eller rcrtth i noger maade oe tackede the 
hannom alle for at Han haffuer wcrret theris landz Hsffuitz- 
man oe Forswar som en Erligh Dandemann vdi alle maade. 
Thesß rill ythermere wintneßbyrdt oe stadfcrstelßcr haffue wii
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alle oe hwer bcsynderligen tryckt wore indsegle neden fore thette 
wort opne breff giffuit og ffreffuit aar dagh oe stedt effter som 
forskreffuit stander.

(Original paa Papir med i 6 Segl i Geheime-Mchivet.)

E). (Til Side 42 )

Myn Imygh tiilpligtwgh tro tienisthe ethers Nadiff h-g- 
mectwghed altiidh tiilforne sendh meth wor Herre verdiiff 
etherS »Nadhe at viidhe som ethers Nadhe megh tiilffreff at 
Jeg stwldhe dcelle och forfylle meth Loghen hweff sagefaldh 
som ethers Nade wor tiilfallinndis for otlhe Porsfeldz Dodh 
som blef siaghen aff werdugh Fader Biisp Iensses och sticthens 
brSdh aff ffyen rc. haffuer Jeg nw flellighe och loglighe for- 
foldh samme sagh som »Henne brcffuiisßere Peer ffriffuer ither- 
mere ethers Nadhe beretthe kan re. Ath ethers Nadiisß Hsg- 
mecrwghed vildhe bydhe megh tiill r hwach gotz aff stigthenS 
Jeg stwlde ladhe megh indfsre paa ethers Nadiisß weghne, 
Tha ffal ethers Nadhe fyndhe megh ther vti welwelleligh :c. 
wiildhe etherS Nadhe werdiff tiil och giffue megh logh at Iegh 
matthe ladhe fSre iiij (5 )̂ Leest siildh vdhen Niigeth paa myn 
Forberingh ther betther Jeg ethers Nadhe imygeligh om Heer 
meth ethers Nadhiff Hsgmectwghed the Hellectrefoldighed 
beffallindiS ffreffuet paa Nyborgis äie nnäecim mlllis virAi- 
num .̂nno vomini rnäxir

Ethers Nadiis
tro Tienerre

Hans v —  (afrevet: von Mellen)

Opjkrifft

HSgboren ffSrste oe mectwgh Herre Her Cristicrn met 
Gudtz Nadhe Danmarckis Norgis Koningh wdwoldh Koningh 
till Swerrig Hertwgh r Sleßwigh Holsten Stormaren Dyt- 
merschen greffue i Oldhenborg och Delmenhorsth svn kicrriste 
»madigste Herre.

(Original paa Papir i Geheime-Archivet.)
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I». (TU Side 44.)

Fsrsth efther ath Bispen wdi FySn crr begerendiS myn 
Herris Nade wil tiilstede Hand ma giffue til kende sich gwld 
selff oe Clenodie swo myn Herris Nade maa fanghe thet tha 
haffuer myn Herris Nade befallen mester Anders Glob ach 
reise ther om til Bispen vdi Fyen med en notsrius oe forhere 
Bispens vilighe ther om vil Hand sadanth antworde, til myn 
Herris Nadis behoff, Tha crr myn herris Nade til Fridz, ach 
Hand icke holdis vtj swo stoer ftrengh Forwaringh oe gemme 
som her til jkeeth crr men ath Hand kommer vth paa gorden 
om Daghen en ftwnd eller ij oe ach Hand tilladis ach siighe 
Mesße ner hannom teckis dogh swo ath the som myn Herris 
Nade haffuer befallid hannom, taghe swo vore pa hannom 
ath Hand icke vndkommer i noger made, som the icke selwer 
ville sidde i stedhen ighen oe stände tiil retthe for alle cheschil- 
dinger oe tiiltale myn Herris Nade haffuer tiil hannom. Oe 
ther som Hand vil gange myn Herris Nade rech vth oe giffue 
at kende stich gwld Selff Penninge oe Clenodie oe lade thet 
nw antworde myn Herris Nade tha vil myn Herris Nade lade 
siig finde velwilighen tiil ath tilstede swo Nighens freis
ter oe gode mend mwe vti framtidhen forhandlee ths sag- 
her oe Erende som myn Herris Nade oe hannom emellom 
ercr.

Oe crr myn Herris Nadis vilie eller begeringe andith (sie) 
end Bispen ffal fange god redelighetth med Mad Sl oe Srther 
som ther faldher oe er vti lenich oe pa stotidh, oe vil Hand 
lade henche sl aff sine eygne gorde tha crr myn Herris Nade 
tiil fridz med hannom faar swodanth.

Item vil Bispen vnde myn Herris Nade swodanth sich 
gwld, sslff oe Clenodia Tha ffal Bispen scriffue nogher Hans 
thienercr tiil som thet antworder mester anders Glob enthen 
Officialer eller Fogether oe nar mester Anders swodanth an- 
nammer tha ffall Hand haffue ther Dannemend oe pintneßbiird

9
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Hofs oe notsrius som gjor inltrumentet oc bescriffue inuentsri- 
pa efther som tilbsrligt Er.

Udenpaa:
L n  deialingll all' bitlcobpen

(Original Udkaft paa Papir i Geheime-Archivet.)

L .  (Til Side 45 )

M in  ydmyg tro plictig Tienesthe edher naadis Hoffmectig- 
heb altith forscrewen met wor Herre Hoffborne Forste Kieriste 
naadige ^erre Verdis edher Naade arh vide ath Erick Pors 
paa Nykioping antworrh meg edher Naadis breff lydinis ath 
Jeg stwllc tage wäre paa Bispen aff Fyn met iiij (4) edher 
Naadis stytther som Hand her paa Slotteth inglawde oc ana- 
me til meg Hwes inuentarium som Her paa stottith bwrde 
ath ladis aff Fetalie ock andith, hwilkir Jeg ocffaa givrt haff- 
wer. Oc sendher Jeg edher naade thet samme inuentarium 
som Jeg anameth aff Erick ath edher naade ville verdis til ach 
vide hwad fetalie oc andit som Jeg her vaa stottith annamik 
haffwer. Item i daff fick Jeg edher Naadis Scriffuellse aff 
Oornelio edher ^iaadis draffanlher arh Jeg stwlle antworde 
hannom Bispenn aff Fun, hwilkett Ieg ocffaa giort haffwer oc 
the iiij edher Naadis stytther fslde met Nw (dr hcrr intith 
Folck paa Slottith vdhen Jeg selff femthe som stottith forware 
kwnde kcrriste naadige Herre ath edher Naade ville verdis til 
ath icrncke ther ich sind til hworledis edher Naade thet haffwe 
vill kcrriste naadige Herre haffwer Bispen aff Fyn her paa 
Slottith stondinis j beseylir strin som her oluff Holgerdßen 
anamith beseylir aff hannum oc ther i crr ic r gyllen ok haff
wer Hand ocffaa ind lidcll solffstoff herpaa Slottith oc inrilh 
andith wden nogen sma scriffrher som lyde paa gold, her mer 
edher naade then alsommeerigste Gud befalindis til ewig tich 
screffwit paa Cngelborg onßdagen nest effther sanew vorockes 
Dag -̂ nno mäxx

Edher Naadis ydmyg 
rienere

Maris Scriffwer.
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Opstrifft
Hoffborne Forste ok mectige Herre Her Chriffiern met qudz 
Naade Danmarkis Norgis VendisGotis Koning vdwald Kön
ning til Swcrrig Herttvg i Sleswig Holstien Stormarn vk 
Dytmersten greffwe wthi oldenbwrg oe Delmenhorst sind kicr- 
riste naadige Herre ndmygelig sendis thette breff.

(Original paa Papir i Geheime-Archivet.)

I '.  (Trl Side 58.)

Myn idmigelig tilplectig troo tienestck altiidt tilfornce sendt 
met vor herrce kierestce Nadistcr herrcr Cndog att thet er sel- 
stwns (sie) uog atl scriffuvd edhers Nadhcr till nogher veshedk 
om then almwgis opresning som nw her i Oplandt for ögnirn 
er Dogh Dierweff Jeg at scriffucr Att Jeg kandt ickcr retther 
forfarL en bergsmen haffuer then begynt oc forfylgher dagelig 
then met liff och goh Ok Jeg ickcr merkcr att nogher aff Nyd- 
herstabctt som nogher haffuer eller noghet acthinneff ercr stall 
nogher syndcr giffue seg iudt til then hob All then kost etherS 
NadhL haffuer giordt paa thette Nyghcr er tilforgeffs giordt 
vdhen saa er att ethers Nadhcr sterker seg saa att edhers nad- 
hir wordher mecrig offner bergsmen Oc.Dalen Oe ther met 
bliffuer Swerigh fredsommelig oe ett vndherdanlig Nyghcr 
Jeg kan ey andhet merckvd thet gud kiendhcr. hwilket Jeg ethers 
Nadis starth oe velfar alrid ydmigelig befaller Scriffuit i 
Stocholm äie Inventionis lle crucis .̂nno änj

Ethers Nadis HogmectighedS tro capellan 
Jo: Andres epus Ottonien 
er postulatuS Strengnen.

Udstrivt:
Clariffimo et potentissimoprincipi Dno Dno Chri- 
sterno Dei gr« Danorum Suenorum Norichorum 
Slauorum Gotorumq.O^egi Ducj. Slesuicensi ac 
HolsacieStormarieDitmartieq.Ducj. Comirj inOl- 
denborg etDelmenhorstDnosuo sp.observanriffimo.

(Original paa Papir i Eeheime-Archivet.)

9*
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(Til Side 65.)

Item siger Bißpen i Fyen ar thet er gandste swaartt ar 
raade een Herre om land och Folck och besynnerlige om Swe- 
rigis Niige dog will Bispen aff Fyen sie wor Nadige Herre 
sitt gode tycke ey saa at Hans naade schall bruge thet for no. 
get nodagtigt raadt.

Item sier Bispen at Suerige er it swart land at straffe inet 
Herre magt thii at Indbyggerne haffue for mcgct tilflugt tiil 
fkouge och bierge, vdhen saa er at Herre magt kand lenge blif- 
fue inde vdi landit, och bliffuer icke endaa almwen rettelige 
straffit met swerdt paa noger ende thaa erre the strar rede 
ighen at gisre vplsb ighen, och er thet befrugthende at al- 
moen stall lenger künde holde Skougen wiidt hoerdt FortLd- 
ring end Kriigißfolck stullde fange theris ncrring, dog kommer 
ther Herremagt i landit och kommer ther noger gode medeler 
emellom almoen oc Herremagt, thaa er ther it ftoert Hob tiill 
at almoen skulle fielst fislge Herremagten at hielpe och straffe 
alle the som haffue giordt thette opleb och hulpit rher till.

Item er och icke Herre»nagk wiidt Händen, och effther then 
leiglighedt som wor kieriste nadige Herre haffuer nu vdiSwe.- 
rige, thaa er Landit lett ath thuinge vnder statning ighen i 
saa maade ar Slottene stall alle vndsettis met ferstt Folck met 
thet fsrste the Folck ther nu paa crre the künde neppeligen leffue 
tiill wandet worder aabet ighen for steffuerbugis styldt.

Item ther er nu een forderffuelige vdlegge i Stockholm the 
<rre for mangc at ligge vdi Byen och for faa at flaa vdt met 
noget langt vden fore eller mod stoer magt.

Item wor nadigste Herre kand well formene them saltt och 
landit staar aldelis tiil at twinge met saltt vnder statt helft 
forthii at almogen hercr inghen Heffuitzmand lenger end Hand 
kand fly thennom saltt.

Item Bispen vpsatt huar fore Hand drog ncdt tiill wor 
nadige Herre och raadde Erchebispen till at Hand stulde och 
drage tiill HanS Nade at nar wii haffde forfarit at Hans Nade 
haffde icke hafft Herre magt wiidt Händen thaa stulde ther vp- 
sendis at landit it hemmeligt bndt met gott Kundstap fran
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myn Herris Nade och fran Erchebispen till Her Thure Jen: 
ßcn at Her Thure stulde giffue almoen till kende huorledis at 
erchebispen haffde budet hannom tiill at thyd wor wenthendiS 
it swart thall Kriigiß Folk at forherde och forbrende landitt, 
och om Hand künde ingenlunde konnne thennom tiill at the 
wilde giffue Köningen theris Statt thaa stulde Hand hylde 
allmogen tiill seg och emod Gsstaff Erickßen och Hans parthii 
stougstrygerc och legge them Sde, Och stulde Her Thnre kynde 
for almoen xit Han wilde forlige fig met wor nadigste Herre 
om statten, saa at ther stulde ingen Kriigißfolck komme ind 
at forherde landit, Och nar HerThure wor hyldit thaa stulde Hand 
forschriffue it mode aff the beste aff huert Herrit stulle thet besSge, 
och thaa stullde Her Thure saa handle met thennom og giffue then- 
uom tiill kicnde huorlediß Hand künde ingheu Lndelig dcrdning 
foc met wor nadigste Herre om then staat anderledis end stat
ten stulde tiill Slottir, helst forthii for: de Her Thure wilde 
ingenlunde bruge nogennHsffuitzmandzdomme Niigit tiill een 
forderst som thaa for offwen war, om thet frcmmet thall Kon- 
gißfolck thaa komme vdi Niiget. Item vdi saa maade som 
forschreffuit staar kand Niiget allerringiste komme vnder statt 
ighen vnder Kronen helst forthii huadt theris Heffuihmann 
raader thennom vden sit eyget for meget wildt thet herer al
moen giernc i Suerige tiill friidt

Strax Könning Hans hues Siel Gud Nade, war forligt 
met Her Steen Sture, thaa gick almoen Könning HanS tiill 
Hände fore Her Steens Schriffuelffe styld, saa gick thet och nu 
vdi Suerige met Fru Kirstine

Item ther er ingen Hoff tiill noger Handell met Gostaff 
Erickßen; thii Hand rroer ingen och the HanS ypperste tilhielpere 
irre the troo och inghen, ther fore er ther ingen anden raad 
tiill forwden Herre magt end som forschreffuit staar Wore och 
Erchebispen saa starck met sit eiget Folck at Hand künde vnder- 
tiiden besege siitt stifft, thaa künde Hand giere meget emodt 
Getstaff Erickßen, och Hans Parthie almoen er meget frygten- 
diS for Erchebiscopen dog thor Hand ingen loffwe sette tiill 
thennom fore then störe stade the haffue giordt hannom.
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Item i Sommer paa fiortten dage at gisre thaa gaff seg till 
GStstaff Erickßen bode aff Stockholm och fran Seurinn Norby 
mcsthe partthen aff Nidderffabit och Swenste Hoffmend, och 
nogen Stund ther effther kom rygtidt tiill Stockholm at the 
Danffe Herrer skulle inghen Hvffueren (sic) holde som the 
pleigde at gisre, Och haffde wii saa gott som ingen ighen vd- 
hen bloteste Erchebiscopen och Hand war vdblotidt och forar- 
medt, och haffuer Hand altiid beuisdt seg troligen, og thaa 
thet hemelige ryckte kom at wor nadige Herre ffulde haffue wL- 
ret dsdt, daa fornam Bispen aff Fyn ErchebispenS troo Hiertte 
tiill wor nadigste Herris arffninger, Och thet wor een rett or- 
sage huor fore at Bispen aff Fyen raadde Erche Bispen at 
drage tiill Kispnehaffnn.

(Ubkaft paa Papir i Gelicime-Archiact.)

II. (Til Side 66 )

ternum sllectum in Dom ino cum saluke. lu a ru m  probit.itis et 

virtutum merita nos sollicitsnt inuilant ei inilucunt vt perlonam  

tuam special» tsuoris Aratia proleguamur l^uapropter Dccleliam

per presentes re^ue per nostri impolicionem inueltimus

presen6a1iter aä essckem voleutes ecism tibi 6e omnibus et lin^u- 
lis ckictsrum ecclellsrum fructibus Keckältibus iuribus et pertinen
tiis guocungue nomini censeatur integre planarie et cum ellectu

eobus reliAnsns in vite necellsriis ckekiciat oinnes et liNZulos Iruc- 
tus et reckckikus ckicte ecclelle äe Östersl^erninZ cle exprello con- 
tensu ckomins?etr! preäicti eickem ckictu ckomino lacobo rellzusnti
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noltrnm prelenübus äuximus sppenckenäam. Dat. in osstro no- 
llro V̂rcli.,'1 Ipso ckie berrtj lVlsrcj euLnZelille ^nno äominj IVlille- 
IlMOguinZentellino vioetimo 2̂  öcc.

Seglet mangler.
(Original pan Pergament i Geheime-Archivct)

I .  ( T i l  S i d e  71 )

Kcrre Herrer oc venner Iegh haffuer her fornumit at myn 
Herris nodiS breff haffuer worit po Fynboo landztingh luden- 
dis som thette scrifft her innelucht, er thet swo oc kan Iegh 
thet rcrrhelighe forstande tha er thet giord ther oppa at ssgher 
Iegh icke then dagh oc mode til Kalunborgh tha wil thet fin-
des fore (? )-------—  vling, som icke grundeligh oc rcrtligen
kunne foresta (?) hwad mit sseet er At mit biudis alt thet ther 
rcrtt er, och Iegh tSrff icke komme for rcrche ssgher Iegh 
thyng, tha formoder iegh wel hwad mik wil wetherfaris rc. 
(sic) Iegh haffuer icke glSmd, hwad mik wetherfor fist Jeg 
wor udi Kisbenhaffn then tiid myn Herre Personlighe war 
ther, oc alt HanS nadis erlighe menighe righens raad oc man
ge aff the ypperstcr ridder oe Swene vdi Danmark war, oe 
ther til borgmefter oc rad aff manghe Kisbsteder oc annet stör 
almughe, hwad mik tha oc ther wederforis vdi alle theris 
ncruerelöe mik nw at kome til Kalundborgh for sodan til- 
schriffuelse komer mik ther vdi so (send? ho?) tha styre mik 
then helie andh ther aff thi wederforis mik swodant vdi alle 
theris neruerelße som aller stsrst Frijd bure tha oe ther at 
wcrre, hwad mottcr iegh tha nw formode mik icke vdi flere og 
annere neruerelße som ther rSriS vdi for: de Scrifft til landz-
tingh oc er ther eet gammelt ord, 8i bomo m ------ —  —  in
sriäo kiuick üst, po thet at alle man ffal wide at Iegh wil alt 
tiid offuerbodis wäre for rcrche at kome, om mik kan rcrt 
wederfaris, tha wil Iegh giere alt thet ther rcrtt er vden ald 
Nade, kan mik rcrt wederfaris som Iegh scriffuer, thet mwe 
i so forstaa tha bediS Iegh fsrst gicnfangelfse aff alt thet mik 
er woldeligcn fra taghet, thet Iegh met rcrche lenghe oc ro- 
lighe haffuer haffd vdi mit werre som Kirke rcrt oc Keyser
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logh oe alt rcrtuishedz logh vdi alle Cristnehet vduiser, at thet 
(then?) ther weldelighe fran er taghen, Han bsr fer alle rcrtt 
gang fsrst haffue alt siit ighen gui spolistue sv omnla restitu- 
enäa esse (formodentlig: guia spoliatus ante omnis restituenäus 
ost.) kan mik thet icke wederfaris tha er iegh icke plicthe at kome 
for noghen rcrt fSrre icg fanger alt myt ighen vden mik lyster 
oe wil gisret. Men po thet at alle man andelighe oc werde- 
Ughe mwe wide oc HSre myn stild oc vffild, tha wil iegh ger
ne wcrre offnerboden for at kome for Hans Nadis oe erlighe 
(rigens) menige rod vdi Kalundborg eller anderstetz vdi Dan
mark hwör myn Herris Nade mik haffue wil ther som mik oc 
mSgelicht er at kome vdi swo madc kicrre Herrer oc wenner 
kan mik thet skee, tha beder Iegh gerne ethers raskelighe swar 
her vppa kan Iegh icke oc so worde forwaret, tha seer myn 
Herris Nade at Han Mrff icke vmaghe segh ether eller noghen 
Danneman til thet for :ne mode vdi Kalunborgh for myn 
skild kicrre Herrer oe wenner beder Iegh ether kerlighe ati icke 
wele holde vdi Dyl thenne ethers tilscriffuclsße, mik sieß her 
at ther tagis opne beseglde breffue effter myne breffue som 
iegh (?) fra mik screffue ligrruisß som Iegh wilde icke tilstaa, 
thet stak inghen bchoff gieris forthii iegh haffuer lenge woret 
gamell at wide hwad Jeg maa gSre. mik scriffue Item at bc- 
holde Oople aff sodan merckelige breffue oc begere i noget saa- 
danne at see Opis aff the breffue her fra mik screffne, tha 
skulle i gerne fange them at see paa Danff, tysk eller latine 
hwilke i helst wile at wede hwad ieg vforwit maa fra mik 
scriffue.

Summa aff thet mik veldeligh er fratthaghen thet myn dat- 
er S sn  tilher som Iegh effter loghen rcrtt werie er til Pantt 
oe Eyendom oe swo thet mik sielff er weldelig fra er taghen 
gord oc goh al sammen vden stuld oc brsde oc vloff forvunden
et äeinäe clsmpnum et inter cetera----- thet regner Jeg for x xxrn
(3o,ooo) rinsche gillcn.

Kiere Herrer oc wenner wäret gott tbet i wille gisre thet 
ether tllbsr at vndcruiße myn Herris Nade Han toghe fra eng- 
he man vden Han haffde forbrStt sig sit erffue oc ther till loff-
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ligen forfuld, hwad the saghe cere wide i wel om i wele 5cr. 
erimenlele wsjeZtstis auedstiold haffuer Jeg oe aldrig fsrd oe 
aldrig achter met gutz Hielp at fSre.

At Jeg fanger hiid betydendis opne besegld leede breff met 
myn Herris Nadis insegle met flere Hans Nadis merkelige 
Nods swo at myne wener her oe mik tSckis at Jeg er fuldelig 
met forward oc ther til ij merckelighe gode riddermen som Iegh 
maa fuldkomelighe tro, oe macht haffuer mik kunne forware 
nl the for :de daghe ther at bliffue vdi felighet oe felighe 
hiid vdi myt bchold ighen, them wil Iegh met gutz Hielp fslge 
om Iegh swodan Forwaringe fanger.

(Effterthii?) myn Dotter haffuer scrcffuet mik til at hun 
ünner ether mSghet wcnlighe oe kerlighe po myn side A  vdi 
myne crrinde, er thet so, tha tacker iegh ethers nade ther ker
lighe for, Gudh giffue at thet swo wel bliffue wil oc 
Iegh maa besinnet swo, tha maa en gudh giffue then dagh 
maa kome, at Iegh maa met gutz Hielp wel forstillet oc for- 
thienet, thet er fsrre steet, thet eet lasst Hss er om fallet oe 
wort vprcest msghet hordelige er faret met mik hwo ther haffuer 
stild vdi forladet them gudh in ObriLto vigest grscia vestrs, 
Lcriptum lud.

(Afffrift paa Papir i Geheime-Archivet, paategnet: 
ex trsnbseripto cosevo.)

I L  ( T i l  S i d e  87 )

Myn idmigelig tilpleetig thro thienste ethers Nadhe alriid 
forscreffuen medt wor Herre Kieriste nadige Herre som etherS 
Nadhe scriffuer meg thiilan thet er i sandhet for ethers Nadhe 
kommet huorledis att Jeg offner then Hielp som ethers Nadhe 
stall haffue aff Kirkerne tha stulle Jeg haffuit beswaritt myne 
Kirkere Huer medt je (i oo) Marck sommcr mere oc sommcr myndre 
kieriste nadige Herre aff then beswaring viste Jeg aldelff inthet 
aff fsr en Jeg leste ethers Nadis breff och haffuer Jeg ickcr be- 
swarit them paa i Penning i thet mefthe offner then beswaring 
om the X V  marck paa ethers Nadis vegncr ther maa ethers
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Nadhe aldelss forladhe feg thiil och raadher Jeg ethers Nadhe, 
att ctherff Nadhe waarer seg fore sodanth Folck som sodan 
tyendhe pleger at fere. Kieriste Nadhe Herrcr wiil ethers 
Nadhe haffue thette Landehielp wen« i gaa msnth som ydeff 
kandt i Kijl, tha stall etherff nadhe sielst rammcr there om 
thiil i tydhe meg er thet ickcr m-gelicch att wendhe myn part 
i sodan godt ment wdhen thyden waare lenqher. kieriste nadig 
Herre er Jeg storlig begerindis en vdscrifft af Koning Chri- 
stierns forklaring att etherS Nadis Oancellerij ville sticke meg 
then. Her medt ethers Nadis Hogmectighedt then almectigste 
Gud beffalindis. Datum ex curia inea al82Üö Zadbato inlra 
octauaz omnium 82nctorum ^nno i 524

Ethers Nadis HogmectighedS 
thro (Üapellsn 

Joannes Andree 
Lpi8copus Ottonien8i8

»pstrifft

Olckendorj: et Delmenliorat Domino 8uo gracio8i88imo.

(Original paa Papir i S'chcime-?lrchivet.)

I . .  ( T i l  S i d e  4.)

W ii Jens Andersten» mett guds nadhe Discop i Otthense 
gisr alle vittherlict mett thetlhe vort opne breff att then tiid 
vij thienthe koning Hans i hanff Cancellcrie tha vor vij stickede 
tiil Norghe mett for : ne Koning Hansßes opne Machte breff 
Saa lydendiS att Her Henrik krwmedig tha houetzman paa 
Baahuße oc vij tha Koning HansßeS scriffuer stulde paa 
haust nadis vegne sidde retther tyng i Norge offuer alt Nor- 
ges Nighe Oe tha bleff forsamblede i Konge evlde Erchebisco- 
pcn oc alle andre Biscoper oc prelather Testigesteiliiddere Nid- 
dcrstabiit oc alle gode wenn oc cn stoer part aff Almwgenn
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offner all Norges Nighe Tha sadhe vij ther paa Koning 
Hansßes vegne met Nigsens raadt i Norghe Oe hsrdhe sager 
oc skickedhe saa log oc reit i alle the sager som for off komm« 
ßom vij taar ennw verre bekiendt Oc tha ftoedt ther Ingen 
andhcn Nytthepaa for :ne HerHenrick krwmedige enn som ther 
der ar stände paa enn erligenn man In cujus rei testimouluin 
LiAnekun nostrum prsesentibus äorsoteuus est impressum Datum 
Dslliue äie Nercurü proxima post Lest! Lartkolomei ^postoli 
^nuo IVlckxxv.

(Original paa Papir i Geheime-Archivet.)

k l .  ( T i l  S i d e  91.)

W ii Ienns Anderstem, mett guds nadhe Discop udi Otthen- 
ste gier alle vittherligt att aar effther guds byrdt tusindfem- 
hundriltt n'ue paa thet nyendhe thenn sendag nest for Palme 
Ssndag tha klockenn flaa ett effther middag wor vii sticked paa 
Otthenße biscops gaardt oe swo vanmectigh aff Siugdom att 
vii künde ickcr vdi vor personn komme till vor« Otthenße Ca.- 
pitell som tha vell tilbSrligt haffde vcrrit och therfor kallet vii 
vorrt for : ne Capitel! till off paa wor biscops gaardt oe gaffue 
thennom tilkiende ferst for wor siugdoms styldt och swo for 
andre merkclige sagers styldt Som wii tha trengdeff och nediff 
aff, att offuergiffue wortr ftifft Oc therfor framsetthe vii fersth 
att for : ne wort Capitell fortentthe well Huorledis Erligen 
oc velbyrdig mand mester knudt gyldenstiernne Dompraauest 
udi Viborg wor nogenn stackett stundt sidenn samtyctt aff wor 
kier ne naadig Herre König Frederik teffigste aff off och wortt 
Capitell som the breffue indholde som thcrr paa giffne crrr Oe 
effther swodanne breffue oc samtycke haffuer Nommer kirkL 
beuillet oc bejaet for : ne mester knudt rill for: ne Otthenße 
stigtt bodhe for en coadiutoer nar off swo tecktes oc effther- 
komer effter wor dsdt Oc therfor oc for swodanne sagers styldt 
som forstrt ftonder oe effther for : ne wor kierste nadig hcrreS 
scriffuelße vduelle vii nu paa thett nycr mett for : ne wortCa- 
pitelff samtycke for : ne mester knudt dompraavest till en coa- 
diutorem et administratorcm in vita et suecesßorem post mor.
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tem Och gaffue hanem strar wp for: ne biscopsgaardt, Drkiill 
flott mett che andre stiffthenns gaardhe Huer vedt sytt naffn 
Som er Kierstrop paa Tosing, AalzS vdi Lolandt och Serop 
vdi falster mett alle for : ne flotthenns og gaardennes godtz, 
rentthe oc tilliggelße att anname strar vdi synn wcrre oc besidd- 
ning swo fryett som vij till thenne dag thennom vtindcn vor 
besiding haffue hafft Och oriff (sic) vij aldcless mett thenn aar- 
ligenn Pension som for: ne mester knudt haffuer off tilsaffdr 
aff sticthenns renntthe Dog stulle vij beholde vort egit Cam.- 
mer paa for t ne Ssott oe Huer gaardt som vii plcge sielff iudc 
att wcrre for en tilfluct styldt mett en fSge kost som feycr stall 
hindre for :ne mester knudt Och om vij stulle bliffue vdi rigilt 
tha stulle vii anname kierstrop igienn aff for : ne mester knudt 
oc giffue hannom ther aff aarligenn. pennge som plege thcraff 
at ganghe Och wor tilsagd Pension stall aldeleff ther metr 
werre vbekrencketOch protestere vii atfor:ne mester knudt stall 
strax anname for : ne biscops gaard, Slott och andre be- 
ncmffde gaarde vdi synn haffuende were oc besiding Dog stall 
band icke eller hanff fogedcr ingeun Hinder gjore off paa huadt 
bostab eller fietale som Wii haffue behoffue at fSre aff for: ne 
biscops gaard, Slott eller andre for : ne gaarde W ii effther: 
ne broder Hans faerßenn prier till Sancti knuds klofter i 
Otthenße oe menige Capitell thcrr sammestedt bckiende at vii 
neruerende hoff wore paa for : ne biscops gaardt paa for : ne 
tiidt Oe alle samdrechtelige annamett strax for: ne mester knudt 
dompraauest for en fuldt coadiutorem och administratorem oc 
successorem och anmordit wij hannom strax for : ne biscops 
gaardt och vedt then bodhe Arkiil Slott oc the andre gaardhe 
Oe sagde vii hannom thiil att paa Palme Ssndag ther nest 
effther komyndes stulde Handt berede seg att komme till off vdi 
Sancti knuds kirkcr tha vilde vij hannom thcrr intronicere 
meet all tillborligenn crre som ther till burdhe Zeg forberSrdt 
knudt Gyldenftiernncdompraauest bekiendcr altt som forstreffuit 
stander att thet ßwo forlobenn er paa for ne : tiidt oc stedt och 
annammet jeg strax for: ne biscops gaardt vdi myn heffdt oc 
wcrre oc besiding Oc sagde Anders Jude for: ne biscops Jen-
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ßis fogiidt paa for : ne biscops gaardt meg strar thien- 
neste oc befalet jeg hannom att raadhe og regere offner thenn 
paa myne vegne ther effther liggeruiße som handt til- 
forenn giorde paa for : ne biscop Jenßis vegne, Oe befalet 
jeg strax myn seriffuer knudt matßenn at handt met mester 
Hartuick for : ne biscops Ienßis Canceller stulde gisreInnen- 
tarium paa alt thett godtz, bostaff oc fitalcr som findes künde 
paa for : ne gaardt effther for: ne biscop Ienß haffde ladt 
sytt aff fLlre ()u! tsmen N03 loannes Opi8copu8 stgue Prior et 

cspitulum necnon Osnutu8 prepositus 8Uprsäicti bsnc tscimus pro -

sieri non äeberent, Ismen (necesgitste urzente) gue le^em non 

bsbet, es lscimu8 tsli Ismen sn im o, guoä <iusmpr!mun üeri p o -  

terit prerm88S pro Kom sn i pontiüci8 S88öN8U eiu8gus rstikcs-

stliue pollicemur Oe guo prote8tsmur expre88e tsm conpinctim 
rpism äivisim Att swo er gangenn vdi Sandhedt som forscref- 
fuit siander Bekiende vij for : ne biscop Ienns Andersten oe 
for : ne broder Hans faerßenn oe menig Capitell oc sor : ne 
mester knudt dompraauest mett wore Indsegle Heer nedennfor 
hengende Tilbedende Hans Bang notsrium publicum att Hand 
met vitnesbyrdt stall vnderstriffue thette wort obne breff Datum 
.̂nno Oie Ooco guibu8 8uprs.

OZo ^osnnes Lsn«; clerieus Ottonientis Oioceseos I^everenäi 
prenominsti pstris Oomini äosnnis Opi8copi scribs et notsriug

civium mstzillro civitsti8 Ottbonienli8 tellibus sä premi l̂s regui- 
lltis pre5en8 iui, esguv llc üer! viä! et suäivi, läeo premi^ss prout 
superius äe verbo sä verbum continentur et bsbentur Ox äicti 
I^everenäi pstri8 epi5cop! msnästo 8ub5cripll liAnogue et nomine 
mei8 tolitis et conluetis uns cum presstorum Opiscopi priori8gue
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Lißnsvi: la tickem robur ct telUmonium omnium et tingulorun, 
roßstas Ltgue reguilltUL.

(Original paa Pergament med to Segl sVispenS og Provfteiiü̂ ) 
i BispecontoiretS Archiv i Odense).

IV . ( T i l  S i d e  96 )

stulstus Ltren^nenlls.

kremissa nollra llucera ciilections Kiere <ffe i gaar Anth- 
vorde wy fra off che wore breffue Som Indeholde wore swar 
tiill ethers breffue Som then schriffwer forde biidt oc y dag 
fynge wy och etthers breffue Som Hans Nobeck fsrde Hydt 
vdy samme sag Tha giade wy etther nw som vy Nodde tiil- 
forne vdj vore breffue atth y ville giffue etther selff hiidt oc 
gisrer her for thet crrlige Naadt enhers saghe och orsaghe 
vittherlige hwilcke sager oc orsager ethers breffue Indeholler 
Tha schreffue vy ether tiill Saa Schriffue vy end nw atth Lii- 
bech er en Stad modt valdt oc gisr Inghen vredt gud giffue 
att flere hadhe saa bekiendt vdj tyde Som vy mett mangge 
vore breffue gaff them tytt oc offche tiill kiende fra os Ther 
met ether gud befalendis Lx curia t-yllcoxsli lubeceull äie beste 
virAims allumptioiu's ^mio mllxxxiüj

Opskrift
Erligh og welbürdig Mandt effe Bylde Hsffueymandt 

paa Berghen hws kierligen Sennd.
(Original paa Papir i Geheime-Archivet.)

(Folgende Document, som Me er asbenyttet i Lev- 
netSbesrrivelsen, hidscrtres her som et Bidrag til Rershi- 
storierr.)

V

W ii Jens Anderffen mett gudS Nadhe Discop vdiOtthense 
heiße eder alle Sandne Mendh wdi huertt Herrith offner all 
ffyenn Kerligenn mett gudh Wider kiere wenner att wii haffue
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offuer weydt huorledis i tiitt oc offthe trengesß tiil, mett lo
genn at gisre eders sandemends Cedt vedt eders Boeßlodt oe 
nar i haffue giortt eders Mg tha kwnne i komme vdi faldt 
bodhe paa eders boeßlodt oe paa eders Mandheldt Saa ati 
kwnne ther offuer bliffue vgilde mendh, besynderligenn naar i 
skulle swerre om markesteell och therfore eder alle tiil godhe 
haffue wii ladt leße paa ffynbo landtzring thet xxj CapiteÄ vti 
then anden logbogh som saa lyder —  man om Markesteell 
tha stulle sandemendh vdaff lhett samme Herritt stable enthen 
mett stock eller mett steen oc swcrre siden vdi then steedt ther 
stellet crr at the haffue giortt Nett Och haffuer ffynbo Landz- 
ring som nw holdit vaar ssncte IHnitstis Lscrdag giffuet ossz 
eth endelig swaar om samme Capitell vti logenn saa at när 
sandemendh stulle swere om Markesteell emellom ij byer oc 
om ther crr Markesteell emellom samme ij Byer som bodhe 
byerne haffue holdit oe regnett for Marckesteell vdaff arildz- 
tiidt oc om sandemendh haffue icke sworitt therom tilforne 
Tha stulle sandemend fyrst stable samme steell meth stocke eller 
met steen oc ey gisre nogiitandit nyettMarkesteell emellom samme 
two byer uden alle lodtzcryerenß samtycke vdi bodhe byer Oc 
siden stulle sandemend swcrre at the haffue steentt eller stablett 
rett markestell Oc nar the saa swcrre om markesteell tha swcrre 
the Nett oc kwnde aldrig feldis therfore met logen oc om 
Sandemend gisrcr auderleße Marckestiell en som forstreffuit 
staar tha gisre the wrett oc bser at feldis therfore met logen, 
Her effther som forstreffuit staar bsr sandemendt at gisre rhe- 
ris twg om Markesteell oc ther met steer Ingen wrett at Huer 
beholder huad hannwm bSr effther logenn. Giffuit i Otthense 
Mandagenn nest effther the hellig trefoldighedz Ssndag Aar

(Original paa Papir med Eegl i Geheime-Archivet.)
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Side 28 Lin. r4 upantet lL s : udpantet
—  A4 —  4 og iL det ene og gaaer ud
—  85 Anmk. iZo xi. lceö: XII.
—  87 Lin. i 4 C l a su l  —  C l a us u l
—  90 —  2o indbeta l te  —  indbeta le
—  117 —  sepeifieeret —  speeificeret
—  125 —  6 g h e r n n  —  gherne
—  —  —  29 Krasße —  Kraf fze
—  »26 —  -5  qwynnedt.  Her tilfsies i en Llnmcrrk

ning: dette var^Navnet paa den Skov, hvor- 
om Trcklten var; i Bispenö Klage kaldeö den 
Qwidueth.

De Svrige Trykfeil ville let erkjendeö som saadanne.






